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Restituiri
De ce viitorul nu poate fi comunist!
E uºor sã închei bilanþul adeziunii sau al opoziþiei intelectuale la
comunism. Cei mai mari scriitori ºi gînditori ai secolului XX, chiar ºi
cei care la început s-au arãtat favorabili Uniunii Sovietice, au renegat
dupã aceea aceastã eroare a tinereþii. În schimb sînt foarte puþini
inamicii marxismului, care sã fi trecut dupã acea în rîndurile lui. Cei
care fug din spaþiul sovietic sînt mult mai numeroºi decît cei care îl
aleg, ca sã reducem problema la perspectiva ei cotidianã. ªi dacã
vreun romancier ca Huxley, a prezentat în culori înspãimîntãtoare viitorul lumii capitaliste, sînt cohorte întregi care au profetizat cel mai
funest viitor posteritãþii, dacã ºi-ar propune ca bazã societatea
sovieticã actualã. Majoritatea oamenilor, intelectuali sau nu, nu
acceptã comunismul. În fond, de ce?
Cred cã dupã ºaptezeci de ani de decepþii, cei care au trãit
într-un asemenea regim ºi cei care-l privesc de departe, au
putut sã-ºi dea seama cã douã au fost greºelile fundamentale
ale acestui regim, atît de perfect constituit sub formã de
poliþie ideologicã. Dublã greºealã deci, practicã ºi
filosoficã, în primul rînd pentru cã nu-þi este permis
sã micºorezi ºi sã umileºti persoana umanã,
reducînd-o la necesitãþile ei economice ºi
în al doilea rînd, mãcar promisiunile
legate de pîinea zilnicã trebuiau
împlinite. Ultima grevã din Polonia
demonstreazã acest dublu eºec,
pentru al abandona dupã aceea,
pradã disperãrii materiale.
Nu ºtiu dacã toþi cititorii vor
înþelege ceea ce vreau sã spun. E
greu sã centrezi, sã contempli ºi
sã înþelegi din depãrtare aceastã
dublã dramã. Nici un cetãþean al
Occidentului, nici chiar cine a trãit
ultima dictaturã a lui Somoza, nu
poate sã-ºi imagineze ce înseamnã
o viaþã consumatã în cãutarea
alimentelor, cãrora trebuie sã le
dedici orele libere aproape în
Vintilã Horia conferenþiind. Fotografie din Fuerza nueva (24 mai 1986)
totalitatea lor, a face coadã înaintea mãcelãriei de stat, sau înaintea
brutãriei, uneori fãrã rezultat poJurnal : D E C E M B R I E
zitiv, sau ce înseamnã sã pleci
(Cronicã sãptãmînalã: 1-16 decembrie)
dupã cumpãrãturi, gîndindu-te la
o mîncare de cartofi cu carne ºi Luni 1 decembrie 2008
Vã mulþumesc pentru înalta
sã cinezi varzã cu untdelemn,
Azi Ziua publicã: Disidentul distincþie ce aþi hotãrît sã mi-o
pentru cã în acea zi piaþa nu avea Vasile Paraschiv a refuzat deco- acordaþi astãzi, dar eu sunt
posibilitatea de a oferi populaþiei raþia acordatã de comunistul obligat sã refuz primirea ei de la
dintr-o anumitã regiune, sau chiar Traian Bãsescu ( ) Vasile Paras- un comunist ca toþi ceilalþi care
din întreaga þarã, altceva decît chiv a returnat preºedintelui Tra- ne-au condus þara de la Revovarzã, de proastã calitate bi- ian Bãsescu decoraþia primitã luni, luþie ºi pînã azi ºi împotriva
de ziua naþionalã, spunînd cã se cãrora eu am luptat din 1968 ºi
neînþeles ºi în cantitãþi minime,
- sã intri într-o librãrie ºi sã nu simte obligat sã refuze primirea ei voi continua sã lupt pe cale
gãseºti nici o carte, afarã de cele de la un comunist ca toþi ceilalþi, legalã ºi democraticã pînã la
Paul GOMA
plãcute regimului ºi nici un ziar care ne-au condus þara de la
(continuare în pag. 9)
strãin în afarã de lHumanite, cãrþi Revoluþie ºi pînã azi.
ºi gazete tot atît de proaste ca ºi
Dialoguri esenþiale: Exilul Alexandrei
varza amintitã, sau ce înseamnã
sã lupþi ani de zile ca sã obþii un
- într-o convorbire cu Anca Visdei paºaport ºi sã pleci în voiaj cu
- Stimatã Doamnã Visdei, pen- este ales în funcþie de efect, cu o
zece dolari - ca devize - în buzunar,
- sã tremuri trecînd prin faþa tru un scriitor, chiar ºi în curs de mare minuþie ºi o profundã cumiliþianului din colþ, sau pe formare, cum a fost cazul Dvs., noaºtere a limbii lui Molière.
dinaintea miliþianului travestit în întrucît nu aveaþi decît nouã- Bineînþeles cã Alexandra nu se
sprezece ani atunci cînd v-aþi mai poate exprima cu acelaºi
portar sau frizer,
- sã gîndeºti la un viitor fãrã alt exilat, studentã în primul an la talent ºi în românã, limba pe care
fel de soluþie decît cea prezentã, IATC, exprimarea într-o altã o pãrãsise, acesta este reversul
fãrã nici o speranþã de schimbare, limbã nu este un exerciþiu facil. medaliei, dar trãind într-o þarã
lumea fiind transformatã într-un Am apreciat ambiþia ºi determi- în care se vorbeºte franceza, ea
bloc static, orfan de surprize, narea Alexandrei, eroina romanu- trebuie sã scrie într-o limbã
condamnat sã trãiascã la infinit în lui, de a scrie numai în francezã, perfectã pentru a reuºi sã se
dupã metoda lui Cioran, dobîn- impunã în lumea literelor. A fost
propria-i plictisealã,
- sã ai nevoie de o pereche de dind astfel o exprimare perfectã ºi cazul Dvs., atunci cînd spuneaþi:
pantofi nr. 40 ºi sã te întorci pe care un român care continuã ,,Trãiesc aici, voi scrie deci în franacasã cu numãrul 42 sau 38. sã scrie în limba sa maternã nu o cezã. Nu-i nimic dacã nu reuºesc.
poate obþine. De altfel, se vede Dacã nu este capabil sã se adapVintilã HORIA clar din fineþea replicilor cã teze, atunci scriitorul din mine
(continuare în pag. 24)
fiecare frazã, fiecare cuvînt chiar, poate sã crape. Dar dacã supravieþuieºte, este de neconceput sã
ÎN CELELALTE PAGINI l PROCESUL COMUNISMULUI : Declinul cenzurii. scrie într-o altã limbã decît cea
Text ºi comentariu de Liliana COROBCA l IN MEMORIAM: Constantin vorbitã de oamenii de pe stradã !
Ticu Dumitrescu l CRONICA LITERARÃ de Titu POPESCU l Gheorghe Cît de dificilã a fost aceastã
OLTEANU - POEME l Mihai NEAGU-BASARAB despre Activitatea adaptare ºi cît timp a durat?
publicisticã a lui Virgil Ierunca l Lidia STÃNILOAE, Amintirile
- Domnule Negrescu-Suþu, eu
unui fugar l LECTURI POSIBILE: Remus RADINA, Testamentul din am avut norocul sã sosesc în
Morgã. Colaboreazã: ªtefana BIANU, Alexandru HERLEA, Cicerone Elveþia romandã la o vîrstã destul
IONIÞOIU, Ilie MIHALCEA, Victor POPESCU, Preotul STOICA º.a. de tînãrã, dar am avut în acelasi
l VIATICUM: I.N. Manzatti l D. Berea: CÃMINUL ARTEI (II) l CÃRÞI timp ghinionul sã fiu deja scriitor.
ªI SCRIITORI STRÃINI: Ionel SAVITESCU despre Originile totalitarismului De limbã românã. Mi se publicase
l COMENTARII CRITICE, TEOLOG, DREPTUL LA OPINIE, PUNCTUL PE I l
MAI SEMNEAZÃ: Maria CRIªAN, Viviana POCLID-DEHELEAN, Dumitru Realizatã de Radu NEGRESCU-SUÞU
Horia IONESCU, Dan OTTIGER-DUMITRESCU, º.a.
(continuare în pag. 20)
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Roza vînturilor

Nimic nu ne poate compromite
mai mult decît felul cum murim.
E aci poate unul din motivele, care ne fac atît de
rezervaþi în opiniile ce le avem despre oamenii în viaþã.
Lucian BLAGA
*

Aºa ne ducem toþi: metaforã-nfloritã / La geamul
dinspre cer al dimineþii... / Ni-i viaþa drumul dat întru
ispitã / Iar noi, în colbul ei stelar: drumeþii... // ªi dacã
plîngem, ne gãsim în dorul / De a fi din nou metaforã
ºi vis; / ªi mãsurînd pãmîntul cu piciorul / Spunem
poemul ce-a rãmas nescris.
Vasile POSTEUCA

Teze ºi antiteze: Iluziile literaturii române
Procesul de demitizare care s-a
început în cultura românã dupã
decembrie 1989, proces privit ca o
operaþie necesarã de primenire a
spaþiului intelectual de falsurile
propagandei comuniste, nu a fost
lipsit de unele exagerãri, la un
moment dat fireºti, în contextul unei
analize interdisciplinare. Ceea ce a
lipsit ºi lipseºte culturii române
este dimensiunea spiritului critic,
a acelei unitãþi de mãsurã constructive care asigurã echilibrul ºi
permanenþa unui mediu intelectual
sãnãtos, matur ºi fecund. Cu
siguranþã, nu este vorba de acel
spirit critic nihilist, distructiv în
care ordinea sa obiectivã, raþiunea
este judecãtor ºi lege, deopotrivã.

O asemenea perspectivã care se
fundeazã pe coordonata spiritului
critic disolutiv, este periculoasã, rea
pentru dezvoltarea normalã, organicã a unei culturi.
Dacã în istorie, campionul acestui fenomen al demitologizãrii, cu
anumite tendinþe exagerate, este
profesorul Lucian Boia, iatã cã
apare în planul literaturii române
un alt nume, criticul Eugen Negrici. Lucrarea Domniei sale Iluziile literaturii române (Cartea
Româneascã  Polirom, 2008, 295
p.) nu avea cum sã treacã neobservatã, ea producînd, prin miza
(continuare în pag. 4)

Constantin MIHAI

compara pluAccent: Cazul Corneanu Cineva
ralitatea religiilor cu
un ºir de corãbii care se îndreaptã spre acelaºi þãrm. E firesc ca aceste
corãbii sã aibã pasageri diverºi ºi pavilioane deosebite, dar, ne putem
întreba, e firesc ca ele sã arunce gloanþe ºi obuze unele împotriva
altora? Nu e foarte întristãtoare starea de beligeranþã între cultele
religioase? Nu reprezintã un asemenea rãzboi o indenegabilã îndepãrtare
a creaturilor de Creator, indiferent de motivaþiile, nu o datã sofisticate,
alunecînd într-un formalism scolastic, de care fac uz? Ne-am adus
aminte de acestea cu prilejul cazului Corneanu. IPS Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Timiºoarei, e, orice s-ar spune, unul din ierarhii noºtri cei
mai luminaþi, un fin intelectual pãtruns de un salutar simþ al toleranþei,
caracteristic de altminteri pentru þinutul Banatului peste care pãstoreºte.
Însã împãrtãºirea sa cu greco-catolicii a stîrnit nemulþumirea Sfîntului
Gheorghe GRIGURCU
(continuare în pag. 24)

Reevaluãri: Mircea Eliade în confruntarea
cu naþional-comunismul ceauºist (2)

Scrisoarea deschisã, trimisã
de Horia Stamatu presei democrate româneºti din exil, indicã o
serie de aspecte asupra cãrora se
cuvine sã ne oprim atenþia, dincolo
de tonalitãþile ei protestatare în
sprijinul personalitãþii ºi operei
lui Mircea Eliade.
Mai întîi sã clarificãm poziþia
realã a filistinului de la Stindardul, nu altul decît Eugen Lozovan, cel care, în 1968, tipãrea în
History of Religions (vol. 7, nr. 3,

february, pp. 209-243), la invitaþia
lui Mircea Eliade, sub îngrijirea
cãruia apãrea, la University of
Chicago, revista în cauzã, studiul
istorico-filologic, Dacia Sacra,
dedicat savantului român în semn
de gratitudine ºi stimã.
Fãrã nici un fel de explicaþie
ºtiinþificã ºi, cu atît mai puþin,
moralã, dupã doi ani, Lozovan
retrãgea, printr-o Retractare, pu-

Nicolae FLORESCU

(continuare în pag. 6)

Meditaþii ortodoxe: Preocupãri pedagogice
la Sfinþii Pãrinþi

Problema educaþiei, începînd
evident cu educaþia copiilor, nu
putea sã nu preocupe pe cei dintîi
creºtini ºi implicit pe scriitorii
patristici, întrucît chiar nevoia
de a rãspîndi noua religie impunea nu doar convertirea maturilor ci ºi îndrumarea celor
mici ºi a tinerilor, încercînd sã
explice situaþia existentã în primele veacuri dupã Hristos ºi
pornind de la o viziune globalã,
unul din cercetãtorii noºtri afirma cã Biserica n-a adus o teorie
a pedagogiei, cum n-a adus nici
alte teorii, ºi a adus cu atît mai
puþin metode pedagogice de

ºcoalã. Creºtinismul a adus ceva
mai mult : o nouã concepþie
despre om ºi despre viaþã...
(prof. Teodor M. Popescu, Pãrinþii creºtini ca educatori, în rev.
Glasul Bisericii, an. VIII, nr. l-2,
ianuarie-februarie 1949, p. 68).
Nu vrem sã contrazicem cele
acum menþionate, dar trebuie sã
recunoaºtem cã Sfinþii Pãrinþi au
abordat totuºi problemele pedagogiei, e adevãrat nu într-o manierã scolasticã, ci plecînd de la
necesitatea de a forma oameni
(continuare în pag. 13)

2 Jurnalul literar

In memoriam : A plecat cu toamna un martir...
Vineri, 5 decembrie a.c., a încetat din viaþã Constantin Ticu Dumitrescu,
preºedintele A.F.D.P.R. (Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România).
Încã elev la Ploieºti, Ticu Dumitrescu devine simpatizant al Partidului Naþional
Þãrãnesc Iuliu Maniu, cãruia i-a rãmas credincios pînã la moarte.
Ne-am împrietenit la canalul morþii, Dunãre  Marea Neagrã, în lagãrele
Poarta Albã, Galeº ºi Peninsula, unde mã aflam în greva foamei. A trecut prin
reþelele de sîrmã ghimpatã ca sã-ºi ia rãmas bun, fiindcã se elibera.
Voi cita o strofã dintr-o poezie a lui Ticu, fãcutã în anii ´50:
Îndreaptã, Doamne, faþa cãtre noi,
Sã vezi spinãri încovoiate de nevoi
ªi frunþi brãzdate de dureri cu ºanþuri
ªi fraþi purtaþi de fraþii lor în lanþuri...
La 10 decembrie 1956 (Ziua Drepturilor Omului), imediat dupã revoluþia din
Ungaria, am fost cu Ticu la Ambasada Americanã din Bucureºti, unde am predat
un memoriu prin care ceream eliberarea deþinuþilor politici din România. Am
ajuns la Gherla.
Voi cita cîteva versuri religioase ale lui Nichifor Crainic, despre moarte:
Urzitã-i inima sã poarte
Trecutu-n ea cu morþii lui,
Cu morþii mei, care-i crezui,
Naiv cîndva, fãrã de moarte.
Iar dupã aceastã strofã dramaticã am sã mai înºir aici cele patru strofe ale
poeziei

Desmãrginire

1.
De pe un vîrf de munte mã voi urca pe-un nor.
Zi grea, posomorîtã, va fi ziua de-adio,
Cînd inima de tine fîºii mi-oi dezlipi-o,
Amarã frumuseþe, pãmînt rãtãcitor !
2.
Eu voi strivi sub pleoape tot spaþiul dimprejur.
Durerea voi urca-o pe norul meu, ºalupã,
Ritmatã de Arhangheli, la prorã ºi la pupã,
Cu aripile vîsle, prin vãlul de azur.
3.
Oceane de luminã m-or lumina rotund.
Prin stele, arhipelaguri, ºalupa-mi o sã treacã,
Iar tu, frumoasã lume, pãrea-vei piatrã seacã,
Scãpînd, rostogolitã, spre-adîncuri fãrã fund.
4.
Mã va-nveli spumoasã, pe crestele din hãu,
O pretutindeneascã vibrare de luminã.
Mã voi topi în boarea de muzicã divinã,
Despovãrat de zgura pãrerilor de rãu !
Voi termina aceste cîteva rînduri înscrise pentru pãstrarea memoriei lui Ticu cu
cîteva cuvinte din Shakespeare:
Se frînge o inimã nobilã, Noapte bunã, iubite prieten,
ªi cete de îngeri sã-þi înveleascã odihna cu cîntecul lor.
Remus RADINA
P.S. În ziua de 6 decembrie a.c., am telefonat la postul de radio France International,
secþia românã, spre a le spune cã a murit Ticu Dumitrescu. Mi-a rãspuns Matei
Viºniec, pe un ton foarte arogant: Cine e Ticu Dumitrescu ?.

Mãrturie ºi document  radiografia unui regim bestial
Memorii, documente, evocãri, opinii trei cãrþi voluminoase care pecetluiesc un
trist dar incontestabil adevãr istoric: ororile
ºi crimele comunismului din România.
Mãrturie ºi document, vol. I (Editura
Polirom, 2006), semnat de Constantin Ticu
Dumitrescu, cuprinde trei pãrþi, editate
fiecare în cãrþi separate, reprezentînd o
amplã lucrare despre suferinþele inimaginabile ale sutelor de mii de deþinuþi politici
în temniþele ºi lagãrele de exterminare
comuniste, sãvîrºite de diabolicul aparat
de represiune al p.c.r.
Personalitate marcantã a vieþii civile ºi
politice din România, fost deþinut politic,
membru fondator ºi preºedinte al Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici, Constantin Ticu
Dumitrescu, care dincolo de experienþa sa
carceralã a studiat ani de zile în arhivele
securitãþii, a scos la lumina zilei ºi a pus la
dispoziþia cititorilor, în acest prim volum al
sãu, numeroase documente (multe inedite)
ce ilustreazã istoria gulagului românesc.

 Este nevoie ca în cãrþile pe care le
scriem sã publicãm, dar sã ºi explicãm
acele documente pe care le-am studiat, cu
partea lor de adevãr sau de fals ºi
minciunã. Este o datorie de conºtiinþã a
noastrã, fiind singurii din mãsurã sã facem
acest lucru! Aºa cum încerc ºi eu sã fac în
cãrþile de faþã sau în cele care vor urma.
Este o misiune grea într-o lume amnezicã
sau interesatã ca generaþiile tinere sã nu
cunoascã acest trecut ºi sã ºi-l imagineze
în alt chip decît a fost în realitate.
Cu prilejul apariþiei acestei cãrþi, m-am
gîndit cã ar trebui sã-i dorim Domnului
Constantin Ticu Dumitrescu tot binele din
lume, sã aibã parte de sãnãtate ani mulþi
ºi sã reuºeascã publicarea întregii sale
opere pentru eliberarea României de
minciunã ºi uitare
Viaþa, istoria, nenorocul au fãcut ca de
obicei, parcã acuzîndu-ne, sã se întîmple altfel!

Punctul pe i: În marginea unui P.S.

Ilie MIHALCEA

Pentru mine cel puþin, un
scriitor este o conºtiinþã.
M-am obiºnuit sã spun aceastã banalitate într-un timp care refuzã conºtiinþa, dacã nu chiar o
denigreazã ºi o asfixiazã prin manipularea continuã a adevãrului istoric.
Un ziarist este expresia memorizãrii actelor vieþuirii ºi a celor care marcheazã ieºirea din
contingent. Un ziarist este un reporter al timpului ºi el nu are voie prin destinul ce-l caracterizeazã
sã piardã imaginea informaþiei ce constituie însãºi respiraþia sa, o respiraþie a vertebrãrii conºtiinþei
ºi a extragerii din mocirlã, atunci cînd vorbim de un ziarist în adevãratul sens al cuvîntului.
Un radiofonist este cu atît mai mult un om al clipei, cel care are sarcina sã dea vestea secolului,
sã-ºi respecte semenii ºi sã batã ora exactã pentru plecarea trenurilor, pentru ieºirea din amorþire,
pentru dinamizarea vieþii ºi susþinerea conºtiinþei.
Dar lumea în care noi trãim astãzi, o lume murdarã, impostoare, carieristã, revoltãtoare tocmai
prin lipsa de elementar bun simþ, poate aduce în prim-planul vieþii de zi cu zi ºi scriitori, gazetari,
radiofoniºti de rahat, indiferent cã ei fac parte sau îºi trec destinul de cîrtiþã, dacã nu cel de
ºopîrlã, tîrîndu-se prin haznalele din þarã sau dincolo de graniþele þãrii.
Nemernicul de la Paris, ce-ºi ridicã astãzi cortina, ca sã ne expunã grotescul fiinþei lui de
jigodie, murdãreºte expresia profesionalã a muncii sale ce nu acoperã altceva decît degenerescenþele
lipsei de conºtiinþã.
Existã o dimensiune a nesimþirii ºi a condamnãrii morale pe care nu ai voie sã o calci în picioare
prin ceea ce e º t i ! N-ai ce mai cãuta acolo unde þi-ai murdãrit izmenele în faþa unei tragedii
care, bineînþeles, nu e a ta. Ce mai perdaf, vorba lui Nenea Iancu, ar trebui sã-þi tragã acest
popor atît de blînd ºi rãbdãtor! Incapacitatea de a-þi înþelege sensul existenþei te face inapt nu
numai ca scriitor dar ºi ca om. Rostul tãu de ziarist este îngropat ºi el în þucalul comunist pe
care-l foloseºti astãzi pe malurile Senei, iar radiofonistul care ai sperat probabil sã fii este doar
o funcþie jalnicã într-un destin ridicol, cerºind pîinea pe la uºile altora. ªi pentru
ARISTARC
ca sã termin istoric, am sã-þi spun, încã o datã, doar atît: Hai sictir!

Ceva despre legãtoria de artã
Am avut norocul sã cresc într-o familie care numãra mulþi iubitori de carte. Îmi amintesc cã
cea mai impresionantã bibliotecã o avea unchiul meu, Iulius Voicu (1886-1969), profesor universitar
de chimie ºi microbiologie industrialã la Bucureºti ºi la Galaþi. Mii de cãrþi erau dispuse pe
nenumãrate rafturi, atenþia mea de copil ºi de adolescent fiindu-mi atrasã de splendoarea ºi
varietatea coperþilor legate în piele, carton marmorat sau pînzã ce îmbrãcau adevãrate tezaure
ale ºtiinþei româneºti ºi mondiale.
În anii studenþiei (1960-1965), din noianul de cãrþi vechi pe care le consultam adesea în marile
biblioteci universitare din Bucureºti, eram totdeauna extrem de sensibil la acele lucrãri ºi reviste
legate artistic, à lancienne. Însã, în acea perioadã, dorinþa de a avea pe rafturile modestei mele
biblioteci cãrþi pe care le-aº fi preferat cu scoarþe mai aparte ce ar fi putut purta ºi o amprentã
personalã pãrea sã þinã de domeniul utopiei. Cãci una dintre nenumãratele consecinþe ale sinistrului
regim de dictaturã comunistã - rãspînditor de libertate ºi bunãstare pe la fiecare colþ de stradã
- a fost ºi interzicerea brutalã a tuturor profesiunilor liberale, deci ºi a atelierelor de legãtorie de
carte. Dar toatã lumea ºtie cã, sub acest regim, ediþiile de lux ce îmbrãcau diverse cãrþi erau
rezervate celor mai iubiþi dintre cei mai iubiþi fii ai poporului (Opere alese) sau unor ocazii cu
totul excepþionale (documente ale Congreselor PMR/PCR, etc.).
Pe cînd lucram ca muzeograf la Muzeul de Istorie naturalã Grigore Antipa din Bucureºti (19661982), cãrþi ºi îndeosebi extrase din reviste de specialitate româneºti ºi strãine se acumulau din ce
în ce mai mult pe rafturile de care dispuneam în Laboratorul de Nevertebrate. Cum analizasem cu
atenþie biblioteca de la muzeu a Prof. dr. doc. Mihai Bãcescu (1908-1999), directorul renumitei
instiþuii bucureºtene de culturã, am fost foarte plãcut impresionat de felul - puþin obiºnuit pentru
acea vreme  în care îºi conserva acesta cãrþile ºi extrasele. Ele erau legate în funcþie de autori,
iar în imensa lor majoritate, legãtura pãrea a fi opera aceleiaºi persoane. La insistenþele mele ºi ale
altor doi-trei colegi, Prof. Bãcescu ne-a dezvãluit secretul: un slujbaº al întreprinderii cãreia îi fusese
încredinþatã tipãrirea publicaþiei Travaux du Muséum dHistoire naturelle Grigore Antipa (dl.
Manolache) era cel ce lega - pe sub mînã, evident  cãrþile ºi extrasele respective. Am apelat ºi eu
la serviciile discrete ale amintitului slujbaº, astfel încît am reusit sã-mi vãd realizat întrucîtva visul
de a avea o bibliotecã care conþinea o mulþime de cãrþi ºi de extrase de specialitate, legate în mod
ilegal, dar foarte corect pentru condiþiile tehnice din acea vreme în RSR. Cîteva din aceste
documente care pentru mine au ºi o deosebitã valoare sentimentalã le-am primit ulterior în Elveþia.
În plus, arãtîndu-le unor legãtori profesioniºti de pe aceste meleaguri, le permit acestora sã-ºi
formeze o vagã idee despre ceea ce aº numi
legãtoria clandestinã.
*
Parcurgînd recent diferite site-uri pe internet am putut constata o anumitã preocupare ºi
pentru un domeniu desemnat de cele mai multe ori în mod eronat drept legãtorie de artã,
cîteodatã asociat ºi cu sintagma ambalaje de lux. Interesant mi s-a pãrut însã un articol din
Agenda. Sãptãmînal de informaþii si divertisment (nr. 50, 11 decembrie 2004, Timiºoara), intitulat
Vracii de carte dau foaia timpului înapoi. Autorii, Karina Tutinoi si Lucian Sava subliniazã, între
altele : ( ) Cîndva, în vechile tipografii, legãtoria era o meserie mult respectatã. ( ). Noile
tehnologii au înlocuit zaþul cu computerul si legatul cu lipirea prin presiune. Nu puþine sînt însã
cãrþile care  frumoase, lucioase, scumpe  se desprind ºi devin foi volante de la prima
rãsfoire, iar « doctorii » de carte sînt greu de gãsit. ( ) Din pãcate, însã, astãzi ºcoli de legãtorie
nu mai existã în România. Ucenicia se învaþã de la cei vechi. Cîþi au mai rãmas. Mai puþini decît
ei sînt doar ucenicii. Cãrþile se rup, se aruncã, se topesc.
Iatã constatãri pertinente, ce nu sînt lipsite de temei nici mãcar în Occident, numeroase fiind
colecþiile (ex. Marabout, Pluriel, etc.) în care lipirea prin presiune a paginilor  rare sînt cãrþile unde
mai vezi cusãturi - are de cele mai multe ori consecinþe extrem de neplãcute. Cu timpul, lipiciul (de
proastã calitate) se usucã, crapã pe alocuri si paginile încep sã se desprindã ca niste foi volante
Asupra legãtoriei de artã în Elveþia. Trebuie sã subliniez cã din octombrie 1982 - de cînd
sînt refugiat politic în aceastã þarã  condiþii obiective mi-au dictat ca numãrul cãrþilor pe care leam dat la legat unor profesioniºti particulari sã fie redus la maximum. Ceea ce nu m-a împiedicat
însã sã manifest o anumitã preocupare pentru legãtoria de artã. De altfel, în afarã de legãtorii
profesioniºti, destul de numeroºi sînt cei care, pe lîngã pasiunea pentru legãtorie în general,
manifestã o atracþie deosebitã pentru legãtoria de artã.
Cert este cã legãtorul trebuie sã stãpîneascã la perfecþiune meseria sa, sã dea dovadã de multã
creativitate asigurînd o simbiozã ireproºabilã între conþinutul cãrþii ºi coperta pe care o creeazã.
Specialiºtii apreciazã cã legãtoria de carte constituie un adevãrat mesaj artistic ºi istoric al
fiecãrei epoci ºi al fiecãrei þãri. 1
Este interesant de ºtiut cã la 10 iulie 1982, Marcel Garrigou (1916-1998) a fondat Asociaþia
internaþionalã Les Amis de la Reliure dArt (ARA) 2, asociaþie fãrã scop lucrativ, axatã pe
legãtoria veche ºi modernã, dar ºi pe cea contemporanã. Cu acea ocazie a apãrut publicaþia
bianualã (16 pagini) Bulletin de lassociation internationale Les Amis de la Reliure dArt. ARAInternational mai publicã monografii, cataloage de expoziþii, etc. Ea are secþiuni în Belgia, Canada,
Elveþia, Franþa, Grecia ºi Catalonia (Spania); existã ºi delegaþi naþionali în Australia, Brazilia,
Israel, Japonia, Olanda, Rusia ºi SUA. Primul Forum Internaþional al Legãtoriei de Artã (FIRA)
a avut loc la Monaco, în 1988; aceste forumuri sînt organizate odatã la doi ani.
ARA-Elveþia a fost înfiintatã în 1987 (Preºedinte : Dna. Maud Spira) organizînd pînã în prezent
douã Forumuri : cel de al II-lea FIRA (Basel, 1990) ºi cel de al IX-lea (Fribourg, 2007). Acest din
urmã Forum mi-a sugerat realizarea unei scurte convorbiri cu Dl. Gian-Andri Barblan (Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg), care din anul 2003 a devenit preºedintele ARA-Elveþia.

D.O.D. : Pentru cititorii
mai putini iniþiati în domeniul legãturii de artã, vã rog
sã încercaþi sã definiþi aceastã noþiune.
Gian-Andri Barblan: Legãtura de artã este înainte
de toate o operã unicã,
realizatã în funcþie de tema
unei expoziþii ca, de exemplu, un autor (Jules Verne),
un subiect (zahãrul) sau o
operã (Contes de ma mère
lOye de Charles Perrault).
Fiecare artizan este liber sã foloseascã
materialele pe care le crede necesare. În
cadrul unei expoziþii  de exemplu cea a
FIRA  legãtorul beneficiazã de o libertate
totalã de exprimare în privinþa acelei cãrþi
pe care a ales-o pentru expoziþie. De
aceea, un astfel de eveniment este deosebit de aºteptat atît de legãtorii profesioniºti, cît si de cei amatori.
D.O.D. : Ce informaþii deþineþi referitoare
la ºcolile de legãtorie din Elveþia ?
G.-A.B. : Actualmente, în Elveþia, formarea unui ucenic-legãtor dureazã patru
ani. În principiu, acesta învaþã meserie
pe lîngã un legãtor independent ce are o
diplomã (maîtrise fédérale), un document indispensabil formãrii ucenicilor
în Elveþia. Cursurile se þin în special în
ºcoli ca Eracom, la Lausanne, pentru
Elveþia francofonã, la Zuerich ºi Basel,
pentru Elveþia germanofonã; de asemenea,
cursuri particulare se þin la Centro del
Bel Libro, de la Ascona.
D.O.D. : In anul 2007, ARA-International
a sãrbãtorit 25 de ani de existenþã, dar era
ºi aniversarea a 20 de ani ai Secþiunii

elveþiene a acestei asociaþii.
Din 2003 sînteti preºedintele
ARA-Elveþia, funcþie deþinutã înaintea dvs. de Dna
Maud Spira. Care ar fi cele
mai frumoase realizãri ale
secþiunii elveþiene a ARA ?
G.-A.B. : În acest sens
meritã sã fie menþionatã
participarea la Primul Salon Internaþional al Cãrþii
ºi al Presei de la Geneva,
în 1987; organizarea celui
de al II-lea FIRA la Basel,
în 1990; expoziþia de la Geneva, în 1997;
crearea Premiului Maud Spira, în 2006,
rezervat tuturor ucenicilor-legãtori din
Elveþia (...) În sfîrºit, trebuie reþinutã ºi
concretizarea celui de al IX-lea FIRA 
organizat la Fribourg între 11 ºi 13
octombrie 2007 de cãtre ARA-Elveþia în
colaborare cu ARA-Franþa, precum ºi
prezentarea Expoziþiei de Legãtorie
contemporanã, gãzduitã de Muzeul
Gutenberg din Fribourg (12 octombrie30 noiembrie 2007). (...)
D.O.D. : Cu scopul de a face ºi mai bine
cunoscutã Asociaþia Dvs., aþi imagina, de
exemplu, organizarea unor cicluri de
conferinþe în diferite biblioteci sau/ºi
redactarea unor articole de popularizare
publicate în cotidiene elveþiene ?
G.-A.B. : În acest sens, un exemplu
încurajator a fost dat de conferinþele
prevãzute în programul ultimului FIRA
de la Fribourg cuprinzînd subiecte asupra
cãrþii, asupra legãtorilor ºi a legãtoriei
Dan OTTIGER DUMITRESCU
(continuare în pag. 19)
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Cronica literarã: Bestialul deceniu

Procedeul romantic al Amintirilor din
ºezlongul albastru, cum este subintitulat
Ritualul bestiei (Ed. Teognost, 2008) de Cornel
Nistea, este doar un pretext care unificã cele
douã posibilitãþi de interpretare a cãrþii: ca un
ºir de amintiri independente sau ca un roman
avînd capitole distincte. Cã toate vin din
ºezlongul albastru sugereazã
o notã de confort care þine
strict de regimul narativ, oferind inconfortabilului conþinut
o desfãºurare supravegheatã,
ceea ce întãreºte supremaþia
autorului asupra organizãrii
materialului. Acesta începe
cu... începutul cronologic:
primele amintiri despre instalarea ritualului bestiei  pãtrunderea tancurilor eliberatoare
în oraº ºi comportamentul
vandalic al eliberatorilor, cu
scopul vãdit de a disemina, la
modul atroce, teama ºi spaima.
Pentru cã fixarea sentimentului
de supunere presupune repetarea, în cadrul ritualului terifiant sînt polarizate bine rolurile, pentru a
deveni un grav atentat la libertate. Se instaureazã o nouã regulã ºi toate consecinþele ei,
regula fatalitãþii, pe care autorul o recompune
din observaþii mici dar elocvente ºi din urmãrile
pe care le produc. Naratorul, ca ºi alþi oameni,
conºtientizeazã cã se aflã la un nou început de
lume, cînd se vorbeºte în ºoaptã, cînd unii
dispar fãrã nici o explicaþie, cînd în beciuri se
practicã terapia de ºoc, cînd se inventeazã
cele mai aberante acuze. Singura speranþã,
mocnitã dar trainicã, era sã vinã americanii sã
ne elibereze de barbaria care tocmai se instaurase în þarã asemeni unei ciume nenorocite.
Nu numai atmosfera generalã dã unitate
întregului, ci ºi fixarea segmentelor în ea, cu multe
reluãri ºi continuãri. Amintirile nu sînt deloc
întîmplãtoare, ele definesc epoca asupra cãreia se
focalizeazã întrebãrile autorului ºi cãrora nu le
poate rãspunde urmînd logica normalã, care
funcþioneazã la data rememorãrilor dar nu ºi la cea
a întîmplãrii lor. Atunci lucrurile erau ieºite din
cauzalitate, ele se petreceau discreþionar ºi vãdind
impulsuri ascunse. La întîmplãri crîncene nu existã
explicaþii  iatã ideea cãrþii. Cei mai pãtrunzãtori
ajungeau la concluzia profesorului: Era convins
cã lumea s-a reîntors la primitivism, iar
dimensiunea ei cea mai evidentã era bestialitatea;
în consecinþã, Pe toþi, dar absolut toþi cei arestaþi
îi tortureazã, obligãndu-i sã mãrturiseascã fapte
pe care nu le-au comis niciodatã, ºi cei mai
mulþi dintre anchetaþi sfîrºesc prin a fi de acord
cu torþionarii, cã sînt duºmani ai poporului,
niºte criminali odioºi, dar, totuºi, ceva scapã:
Nu pot pãtrunde însã în tãcere. N-au gãsit
metode sã afle ce e dincolo de ea. Naratorul
trãieºte într-o lume în care este grav disturbat
sensul vieþii, cãci cu cît bestialitatea se întinde,
cu atît sporesc concesiile fãcute ticãloºiei.
Jurnalul amintirilor este tocmai diagrama efortului
de a cãuta rãspunsuri (A fost perioada în care
m-am gîndit obsesiv la ceea ce va urma ºi, cu cît
mã frãmîntam mai mult sã descopãr cursul
ulterior al evenimentelor, mi-am dat seama cît de
mult se deosebeau previziunile mele de ce se
întîmpla în realitate. Ceea ce era evident pentru
toþi era tãcerea aproape generalã ce se instalase
în marele oraº. Mã uluia cã pînã ce ºi duba
neagrã cu care se fãceau arestãrile sosea ºi pleca
în tãcere, pentru cã cei ridicaþi nu protestau,
acceptau sã urce de bunãvoie în maºina morþii).
Dacã aceasta este atmosfera generalã, nucleele
narative individualizeazã secvenþele prin coborîrea
în concretul vieþii ºi observarea directã a formelor
ostilitãþii la noul regim exportat pe tancuri: în
Cîntecul lui Gabriel, fascinaþia lui Ave Maria
opreºte tancurile, în Izgonirea din rai, cîþiva
papagali fac ideologie, în O altfel de amputare, se
numeºte amputarea sufleteascã urmãritã de
torþionari, în Fiicele pierzãrii, instalarea unei noi
nomenclaturiste într-o impozantã vilã, ai cãrei
proprietari fuseserã evacuaþi cu forþa, în Contaminarea, formarea grupelor de agitatori din
scursorile oraºului, provocatori de nãucire
generalã ºi care afiºau acea expresie de
complicitate mult plãcutã tovarãºilor, în Inelul
de logodnã, teama de a þine un jurnal incriminant,
în Nebunii sinucigaºi, moartea unui om îndrãgostit
de liberate, în O vioarã Stradivarius, încrederea
în fidelitatea ºi confidenþialitatea jurnalului, în Din
nou Brahms, muzica e subversivã în reþetarul
ideologic al puterii etc.
Cartea oferã o bogatã colecþie de fapte ºi
deformaþii caracteristice epocii de instaurare a
comunismului în România. Sînt cu fineþe urmãrite
naºterea ºi evoluþia mutaþiilor pe care administrarea
noii ideologii le produc  o adevãratã, catastrofalã,
schimbare la faþã a României, prin eliminarea ºi
pervertirea caracterului oamenilor ei, dînd în
schimb un contingent masiv de slugi autohtone
ale ocupantului, ideologic aici, al þãrii. Ca linie de
comportament ideologic practicat cu ilegitimitatea
specificã vremii, se punea obiºnuit în practicã
metoda cooptãrii prin constrîngere, pe care
revoluþionarii o numesc însã acceptarea liberconsimþitã. Faptul cã este bogat rememoratã
paleta formelor dogmatice ale epocii ºi cã ea este

mînuitã cu atîta dexteritate
dovedeºte adînca lor pãtrundere
în conºtiinþa auctorialã ºi cã înzestrarea de a le
disemina într-un flux narativ, imprimat de aberanta
ºi bestiala lor codificare în limbajul vremii, este
susþinutã prin evidenþierea duritãþii cu care erau
traduse în viaþã. Acesta a fãcut ca întreaga noastrã
societate sã fie supusã unei reeducãri similarã
bestialului experiment din închisoarea de la Piteºti.
Uneltele autohtone s-au pus
imediat la dispoziþia ocupantului
sovietic, suscitînd întrebãri care
le depãºesc condiþia personalã,
pentru a cuprinde esenþa unui
fenomen (Eram convins cã
acest Coacãzã nu crede nici o
clipã în ce spune despre încredere, dar voia sã lase impresia
cã o spune cu sinceritate, ºi mam întrebat pentru prima datã
de cînd ne-au eliberat tovarãºii
sovietici ce se întîmplã cu oamenii ãºtia de îºi pierd atît de
uºor condiþia moralã de altãdatã, ce a ucis în ei candoarea?). De urgia rãzbunãrii
proletare nu existã scãpare, aºa
cum nu existã nici o logicã
ordonatoare, doar resemnarea în aºteptarea
libertãþii, care va veni, dupã cum spunea pictorul
bejenit între ruinele unei vechi cetãþi, dupã ce
dispare bestia.
Autorul amplificã ritualul bestiei ºi prin
ingerinþe de tainã scriitoriceascã, prin evaluarea
iraþionalului, lãsînd sã se deducã aportul lor
decisiv la mersul istoriei, la repunerea pe linie
normalã a trenului ei deraiat  în acelaºi sens
al cooperãrii cu miracolul pe care îl slujea
pictorul Mavros, de a reabilita o civilizaþie
dispãrutã ºi întoarcere a omului spre credinþã.
Este contextul în care amintirile retrãiesc
interzicerea greco-catolicismului, urmãrindu-se
scopul ascuns de rupere a legãturilor spirituale
cu Roma ºi lumea occidentalã ºi forþarea
orientãrii exclusive spre Moscova.
Înzestrarea de scriitor a lui Cornel Nistea este
dirijatã de urgenþa ºi însemnãtatea mesajului
transmis, care nu lasã loc dezvoltãrilor stilistice
încropite pe parcurs. Nici ironia, pe care
distanþarea prin amintiri ar presupune-o, nu capãtã
valoarea performanþei. Alerteþea mesajului nu lasã
loc respirãrilor protectoare. Ironia, în schimb, este
concentratã în unele formulãri memorabile: ARLUS
 un fel de matriarhat vizionar, care-ºi exerseazã
la nesfîrºit iniþiativa, vigilenþa ºi fermitatea,
tovarãºa Ana Pauker e bolnãvioarã fiindcã a dus
lupte grele cu duºmanul intern ºi extern, negrea
holocaustului este fãcutã de un antisemit
nemernic, fasolea menþine moralul ridicat în
lupta contra exploatatorilor, statuia balºoi a
tovarãºului Stalin º.a.
In Amintirile lui Cornel Nistea apar ºi
personaje reale ºi cunoscute: Teohar Mihadaº,
cu inflexibilitatea lui care l-a dus la închisoare,
A.Toma  marele poet naþional, M.Beniuc 
aºiºderea, Sadoveanu convertit recent la noua
ideologie, Geo Bogza, care a dovedit cã
reportajul e cel mai bun corectiv pentru estetica
turnului de fildeº, Dan Deºliu, autorul poemului
revoluþionar Lazãr de la Rusca, Radu Cosaºu,
acuzat de duºmanii revoluþiei cã în loc sã facã
onanie, se prostitueazã proletcultist etc.
Este epoca, aºadar, pe care, în Exerciþiu de
sinceritate (Lettre internationale, vara 2008),
medicul psihiatru Ion Vianu o defineºte sub
semnul încrîncenãrii ei antiumaniste: În anii
cincizeci, ºaizeci chiar, sute de mii de arestãri,
schingiuiri, confiscãri, colectivizarea... Amintirea
se pãstra. ªi, în numele acelor lucruri groaznice
care se petrecuserã, nimeni nu mai îndrãznea.
Eram un popor condiþionat. Produsul unui
experiment concentraþionar perfect reuºit.
Rezultatul era acel «popor mineral» despre care
a vorbit mai tîrziu Blandiana; iar Adam Michnik
(Ultraradicalii revoluþiei morale, ib.), vorbind
despre punctul de plecare al revoluþiei franceze,
nota cã în spatele acestor idealiºti ai cruzimii
ºi apostoli ai terorii se învîrteau canalii obiºnuite,
care foloseau fraza revoluþionarã ºi ghilotina
pentru rãfuieli murdare, ºantaje ticãloase, afaceri
corupte /.../ Nu dorim alte revoluþii morale,
strîngerea hãþurilor, comisii speciale pentru
urmãrirea duºmanilor virtuþii sau ordinii divine,
liste ale proscriºilor, ale suspecþilor de duºmãnie
ºi candidaþilor la suspiciune.
Cãtre sfîrºitul cãrþii, o discuþie a naratorului cu
un coleg de la institut opune douã sisteme
ireconciliabile: pervertirea a tot ce e moral ºi sfînt
de cãtre comunism versus cultul onoarei, al
sfinþeniei ºi al neamului de cãtre legionarism. Dacã
ne gîndim la legionarismul promovat de Codreanu
ºi nu la cel degradat sub Sima, nu avem ce reproºa
opiniei autorului, fiindcã are dreptate, dincolo de
orice preconcepþii izvorîte din suficienþã.
Vehemenþa incriminatorie face din jurnalul
ºezlongului albastru o carte de referinþã, care
poate abilita o denumire corelativã obsedantului
deceniu: cea de bestialul deceniu.
Este o carte pentru neuitare care aduce
lucrurile, din memorie, în imediata realitate,
acum, cînd, dupã cãderea sistemului, cei mai
mulþi dintre securiºtii ºi activiºtii de partid au
luat bani din bãnci, le-au devalidat, iar ei s-au
îmbogãþit. Sînt de-o impertinenþã ºi de-o
neruºinare greu de descris....

Noi aporturi documentare
Cartea doamnei Ileana Corbea, Lecturi
tardive (Ed. Jurnalul literar, 2008), face legãtura
între douã instituþii care se preocupã îndeaproape de aducerea acasã a diasporei literare
româneºti: Radiodifuziunea românã ºi revista
Jurnalul literar, autoarea fiind activã la ambele.
Cum verba volant, recentul volum pe care îl
semneazã are menirea de a fixa în memoria
literei tipãrite ºi o serie de texte radiofonice
despre exilul literar românesc, texte oarecum
disparate, prilejuite de întîmplãri sau lecturi
aleatorii din aria exilului, care oferã  dupã cum
precizeazã în Cuvîntul înainte  un ghid de
lecturã util ºi constructiv pentru o viitoare  ºi
aºteptatã  istoriografie completã a exilului
literar românesc, orientînd pentru aceasta
publicul din þarã cu informaþii culese de la sursã,
care aduc un set de date inedite culese fie prin
lecturi, fie prin interviuri cu protagoniºtii lor.
De ce lecturi tardive? Complinirea din titlu
o simþim mai degrabã ca pe o cochetãrie decît
sã exprime o realitate, fiindcã în situaþia în care
nu existã o politicã editorialã de recuperare
integralã ºi responsabilã a diasporei literare,
orice astfel de lecturã parþialã conþine un îndemn
la realizarea ei totalã, deci autoacuza de tardiv
nu-ºi mai gãseºte justificarea, cînd acþiunea în
ansamblul ei este tardivã.
Memoria înregistratã a pãstrat opinii exprimate la simpozionul de la Paris
(1994) despre identitatea ºi
conºtiinþa istoricã a exilului
românesc, în care se regretã
lipsa unui act demn de reconciliere (Aureliu Rãuþã,
preºedintele Fundaþiei culturale
române din Madrid), astfel de
colocvii contribuie la recuperarea valorilor culturale ºi
literare din dispora (Alexandru Paleologu), prin el s-a
creat o nouã legãturã de înþelegere mai profundã între
românii din strãinãtate ºi cei
din þarã (Ioan Iancu Bidian,
directorul Institutului român
din Freiburg), s-au fãcut progrese serioase în a cunoaºte
activitatea culturalã a exilului
(Cicerone Poghirc, directorul
Centrului de cercetãri româneºti din Paris), s-au exprimat, în fond, aceleaºi
lucruri: aspiraþia cãtre formula europeanã de
viaþã, pledoaria pentru o democraþie autenticã
(Pavel Chihaia).
Lecturile tardive primesc titulatura simplã de
Consemnãri cînd se referã la cãrþi ale exilului
puþin sau deloc cunoscute în þarã, referinþele fiind
mai exacte pentru cã, nefiind recenzii propriuzise, ele consemneazã importanþa pentru înþelegerea exilului a unor cãrþi semnate de autori din
acelaºi areal: La început a fost sfîrºitul de Adriana
Georgescu  o mãrturie esenþialã la necesarul
proces al comunismului, contribuþia lui Theodor
Scorþescu la literatura exilului anticomunist,
predicþia lui Mircea Eliade despre succesul
romanului lui Alexandru Vona, talentul literar al
pictorului ºi muzicianului George Tomaziu, scos
la luminã tocmai de amalgamarea perioadelor
dramatice ale existenþei sale, de victimã deopotrivã
a nazismului ºi a comunismului. Testamentul din
morgã al lui Remus Radina îi prilejuieºte autoarei
sã situeze lucrãrile memorialistice ale exilului la
cota unei contribuþii aparte, prin reliefarea unor
experienþe existenþiale inedite, mai pregnante
tipologic, cazul în speþã fiind înalt ºi brav
omenesc (Eugen Ionescu). Faptele astfel
inventariate îi permit autoarei sã concluzioneze:
în exil, prin orice mijloace ºi oricît de tîrziu, sa pãstrat legãtura indestructibilã cu drama de
acasã a unui întreg popor, cel al oropsiþilor ºi
al neaderenþilor la mãsluirea adevãrului.
Convorbirile sporesc aportul documentar al
întregului volum. Sunt urmãrite, prin aceste
extracþii directe de realitate, obþinerea unor
expertize corecte în cazuri speciale. Astfel, la
Blaga: ideea martirajului, ca soluþie a salvãrii
din prãpastia comunistã, l-a obsedat în ultimele
decenii de existenþã, despre Biblioteca românã
din Freiburg, pe care Marian Papahagi o
caracterizeazã drept singurul centru de valoare
care a adunat ºi adunã aproape tot ce s-a
produs româneºte pe toate meridianele, în afara
þãrii, Ioana Celibidache precizeazã cã se
gãseºte la Sergiu o expresivitate a luminii ºi, de
asemenea, o înclinare spre magie, Cornel
Regman diagnosticheazã suferinþa acutã a culturii
româneºti: difuzarea mai mult decît discretã
a cãrþilor editate (?), ceea ce duce la simptomul
acultural al lipsei de acces a cãrþilor în
bibliotecile publice de toate profilurile.
De cîte ori are prilejul, Ileana Corbea face,
din interiorul unui fenomen pe care-l cunoaºte
bine, aprecieri mai generale asupra sincronizãrii
exilului la miºcarea europeanã a scrisului, ca ºi
la aºteptãrile cititorilor de-acasã, punînd
lucrurile în lumina lor realã ºi subliniind
continuarea în exil a filoanelor creative deprinse
de autori în þarã. Pornind de la destinul
decalajului de o jumãtate de veac dintre
momentul scrierii ºi momentul publicãrii
romanului lui Alexandru Vona, ajunge la
concluzia: Este cuprins aici, simbolic, oarecum

tabloul întreg al literaturii exilului, în care cãrþile
vin doar sã acopere decenii de secetã în
conºtiinþa scriitorului român, dar nu mai aflã
ecoul pe care ar fi trebuit sã-l gãseascã tocmai
în lectura generaþiilor noi, de acasã. Tot pentru
completarea cunoºtinþelor cititorului român,
autoarea fixeazã cîteva repere ale personalitãþii
creatoare a lui George Tomaziu; comentînd
romanul lui L.M.Arcade, precizeazã locul
important al autorului ºi ca animator al
cenaclului literar de la Paris. O condiþie
particularã a exilului anticomunist este surprinsã
în configurarea ca poet, pictor ºi sculptor a lui
Ioan I.Mirea, care are un simþ acut al
cosmicitãþii. La Antoaneta Bodisco, observã
pãstrarea unor profunde tonalitãþi autohtone,
iar la Nicolae Petra, chiar în Mexic trãind,
surprinde o înfãþiºare muzealã a rosturilor ºi
raporturilor noastre cu lumea, pentru ca la
Daniel Boc, poet mort la Paris, sã deceleze
valenþe profund bacoviene.
Comentariile dezvoltã obiectivele tematice
ale volumului, cu noi aporturi documentare:
despre Asociaþia culturalã Mihai Eminescu
de la Paris (prima instituþie prin care exilul
românesc anticomunist nãzuia sã punã în
aplicare ideea fundamentalã a rezistenþei prin
culturã, ca formã de protest împotriva sovietizãrii vieþii intelectuale din România, ocupatã
în mod samavolnic de aºa-zisa armatã roºie),
Versurile clandestine ale lui L.J. Constantinescu
duc la înþelegerea mai profundã a ceea ce a relevat ºi
reprezentat exilul românesc,
revista Ethos (1973) ia cunoºtinþã, dupã evenimentul primãverii de la Praga, de o nouã
redefinire a exilului românesc,
de o reactivare a pribegiei
intelectualilor români spre alte
orizonturi spirituale ale lumii,
din cauza terorii ideologice ºi
politice, executatã în þarã,
împotriva creaþiei artistice,
despre persoane publice mai
puþin cunoscute în þarã, ca
etnologul Octavian Buhociu,
publicistul Vasile V. Dumitrescu, universitarii Cicerone
Poghirc, Horia Tãnãsescu,
despre cîteva antologii privind
prestaþia exilului.
Felurimea conceperii cãrþii
degajeazã, la fiecare nivel, perspectiva aporturilor
documentare, atît în aprecierile directe ale
autoarei, care aduc mãrturii noi în consemnãrile
ºi comentariile incluse în sumar, cît ºi în convorbirile pe care le provoacã, alãturi de prestigiul
testimoniar al autorilor din exil. Uneori, ca în
cazul evocãrii personalitãþii Adrianei Georgescu,
modalitãþile apar grupate, ceea ce permite
relevarea din unghiuri diferite, dar convergente,
a profilului rezistenþei ei anticomuniste. Alteori
 prezentarea cãrþii Ferestre zidite de Alexandru
Vona  se pleacã de a un fapt atestat  prezenþa
scriitorului în cenaclul de la Paris condus de
Mircea Eliade  pentru înfãþiºarea cãrþii prin
mijlocirea evocãrii singularitãþii autorului ei. În
general, cartea Ilenei Corbea argumenteazã, cu
detalii culturale ale luptei exilului anticomunist,
afirmaþia generalã a reputatului jurist L.J.
Constantinescu: În Europa nu se gãseºte nici
o þarã unde comunismul a venit la putere legal,
unde a ajuns sã-ºi exercite legal puterea, cu
asentimentul poporului. Acest lucru n-ar trebui
sã-l uite cei ce, cu bunã credinþã, vorbesc despre
legalitatea Sovietelor.
Ea se încheie cu o masã rotundã, fãcutã în
anul 2004, despre lipsa ediþiilor critice. Aparent
fãrã legãturã cu restul sumarului, cu aspecte
documentare ale diasporei literare, dar dacã o
citim avînd mereu în faþã perspectiva întregului,
observãm cã deplîngerea deprofesionalizãrii
editurilor noastre priveºte ºi reîntoarcerea acasã,
prin opere, a exilului literar anticomunist, care
suferã de aceeaºi deprofesionalizare editorialã,
prin lãsarea lucrurilor la voia întîmplãrii, ceea ce
nu este, nici pe departe, un mod de a o rezolva
demn ºi... profesionist.

P.S. Curios, existã cãrþi care, la prima vedere,
nu ar avea nimic în comun: autori atît de diferiþi,
genuri clar separate, dar, cu toate acestea, lectura
lor te pune în situaþia de a constata anumite
similitudini, chiar migrãri de motive. Este ºi cazul
cãrþilor semnate de Ileana Corbea ºi Vasile Criºan
 despre ultima scriu în cele ce urmeazã. Par a
fi fericite coincidenþe ale unor teme mai generale,
care plutesc în aerul scrierii lor. Ideea federalismului din cea de a doua carte pare a fi
anticipatã de cea dintîi, unde citim despre
doctrinarul federalist european L.J. Constantinescu ºi lupta lui împotriva rusizãrii forþate a
României, despre îmbrãþiºarea principiului
federalist european la Societatea culturalã Mihai
Eminescu din Paris.

*
Istoricul ºi cercetãtorul Vasile Criºan ne-a
dat o masivã monografie Aurel C.Popovici
(Biblioteca Brukenthal, Sibiu, 2008), temeinic
documentatã ºi scrisã cu responsabilitate, despre
o personalitate marcantã care ºi-a închinat
întreaga viaþã afirmãrii drepturilor româneºti în
Transilvania, autor al primei doctrine româneºti
a federalismului european. Planul sãu de
(continuare în pag. 4)
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federalizare, expus în Statele Unite ale Austriei
Mari (1906), reluat ºi în alte publicaþii, punea
semnul egalitãþii între dreptul tuturor naþionalitãþilor din imperiul dualist, ca mijloc de
consolidare a lui împotriva panslavismului 
idei vizionare la acea vreme ºi, parþial, actuale
ºi astãzi. Argumentele autorului sunt depistate
în arhivele desfoliate, în presa timpului, în alte
lucrãri, în mare parte inedite, fapt care-i probeazã
ataºamentul la obiectul investigaþiilor ºi, mai larg,
participarea sa înflãcãratã la purificarea patriotismului de malformaþiile cu care l-a încãrcat
comunismul. Pentru începutul sec. al XX-lea,
federalizarea era un mijloc de a afirma ºi de a
susþine drepturile politice ale românilor transilvãneni (idee la care va renunþa în ultimii ani ai
vieþii, în preajma realizãrii Marii Uniri din 1918),
rãmînînd în testamentul sãu firul roºu al
conþinutului despre egalitatea tuturor în drepturi
ºi autodeterminarea naþionalã neîngrãditã.
În monografia sa, autorul îmbinã procedeul
academic de lucru cu apropierea treptatã,
simpateticã, de anvergura personalitãþii investigate, ceea ce depãºeºte net interesul specialiºtilor. Valorificarea aportului lui Aurel C.
Popovici pune autorului chestiunea actualitãþii
conceptului de stat naþional în condiþiile
globalizãrii, dacã ideea este o piedicã pentru
integrarea europeanã, o construcþie perimatã în
avîntul globalizant. Rãspunsurile sunt cãutate în
acþiunea politicã dintre cele douã secole, instrumentatã de patriotul bãnãþean ºi vizionar în
condiþiile vremii. Felul tranºant al punerii
problemei nu a încetat sã producã aprige
contestãri în epocã, fapt care-l îndreptãþeºte pe
autor sã deducã deopotrivã configurarea istoricã
a naþionalismului românesc ºi federalismului
european, trecînd de la federalismul popovician
la globalizarea de azi, de la postura lui de agitator
deosebit de periculos pentru autoritãþile maghiare, la cea de patriot exemplar, cum îl considerã
autorul, ºi gînditor de anvergurã europeanã. Total
antiproductiv, la primul pol a aderat ºi cenzura
comunistã din þarã, care i-a scos cãrþile din
circuitul lecturii ºi a blocat reconsiderarea
activitãþii puse în slujba neamului românesc.
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ei, o adevãratã furtunã în lumea literelor româneºti, ºi nu numai. A încerca sã realizezi o
asemenea carte atît de necesarã unei literaturi
ºi culturi nu avea cum sã nu stîrneascã
pasiuni dintre cele mai diverse, de la laude
exagerate la apostrofãri ºi critici, unele de-a
dreptul imunde. În fond, analiza lucidã a
miturilor care structureazã sau destructureazã
literatura românã este realizatã de Eugen
Negrici, din perspectiva dimensiunii creatoare
a spiritului critic, ca singurã unitate de
mãsurã. Era de aºteptat ca o astfel de carte
sã provoace multe indispoziþii, îndeosebi
vechilor ºi actualilor nomenclaturiºti de
serviciu, securiºti ºi comuniºti din lumea
literelor care ºi-au simþit lezate poziþiile
dobîndite fraudulos în cultura românã, prin
imposturã, ignoranþã ºi veleitarism bolºevic.
Figuri patibulare ale protocronismului care
au servit ideologiei bolºevice ºi au contribuit
la distrugerea culturii române, prin împroºcarea sistematicã cu noroi a exilului românesc
anticomunist, precum ºi a intelectualitãþii
autentice din temniþele comuniste, în publicaþiile Securitãþii, gen Sãptãmîna ºi multe
altele, au reacþionat într-un mod grobian,
specific mahalalei din care provin, la apariþia
cãrþii lui Eugen Negrici. Aceºti inºi care au
aneantizat valorile culturii române, pozeazã
astãzi în apãrãtorii tradiþiei româneºti pe care
tot ei au cãlcat-o în picioare.
Studiul lui Eugen Negrici nu se ocupã de
mit în accepþia curentã de construcþie
imaginarã cu funcþie explicativã ºi iniþiaticã
(p.15), ci urmãreºte procesul în sine al
demitizãrii, modalitatea în care mitul distorsioneazã demersul interpretativ ºi structureazã
procesul creator. Preocupat de consecinþele
miturilor în plan literar, autorul urmãreºte sã
deceleze formele de camuflare ºi mistificare
în cîmpul hermeneuticii, al teoretizãrii ºi al
producþiei artistice. Eºafodajul teoretic al
mitului care se subsumeazã unei activitãþi
mitogenetice sui generis, se axeazã pe o
întreagã reþea de constelaþii simbolice,
reperabile la nivelul imaginarului colectiv.
Eugen Negrici îºi propune sã demonstreze cã
mitizarea este o tendinþã antropologicã
universalã, tentaþia idealizãrii sau a iluzionãrii
realizîndu-se prin evadarea din real. Aceastã
tezã a lui Eugen Negrici ar fi putut fi mai bine
articulatã dacã autorul ºi-ar fi sprijinit
demonstraþia sa din perspectiva teoriei
antropologice a imaginarului bazatã pe trei
aspecte majore: Imaginarul conceput ca o
funcþie de echilibru antropologic; nivelurile
formatoare ale imaginilor simbolice; Imaginarul ca Eticã ºi Metafizicã se fundeazã pe
coerenþa hermeneuticilor. Aceastã perspectivã
antropologicã trebuia corelatã scenariului
mitografiei propuse de Lucian Boia, în
Miturile ºtiinþifice ale comunismului, ca

Cum recuperarea ºtiinþificã a personalitãþii
are, la Vasile Criºan, ºi o notã sentimentalã
perpetuã, coextensivã, amîndouã îl înclinã spre
laboriozitate ºi elucidare,
pornind de la recompunerea
etapei copilãriei ºi a tinereþii, care stimuleazã ºi
plãcerea narativã a cercetãtorului, dar afirmatã în
subsidiar faþã de rigoarea
evocãrii, neimpietînd-o, ci
dezvoltînd-o, în favoarea
interesului lecturii, chiar cu
coloratura ironiei subþiri (medicinistul Aurel C. Popovici
a devenit unul dintre cei mai
cunoscuþi ºi avizaþi doctori
ai bãtrînului ºi bolnavului
Imperiu Habsburgic).
De la capitolul al III-lea,
accentul cercetãrii se mutã
de la biografie la ideologie,
pentru ca partea finalã a
cãrþii sã revinã asupra aspectelor biografice, urmãrind
avatarurile exilului. Sunt
înregistrate schimbãrile produse de miºcarea memorandistã, care a mutat accentul de pe pasivismul
politic pe revendicarea autonomiei Transilvaniei
în cadrul monarhiei dualiste.
Deºi pãtruns de fiorul naþional, autorul
înfãþiºeazã obiectiv stãrile de lucruri, orientînd
cititorul printre firele direcþiilor ideologice ale
timpului. Mergînd pe ideea imparþialitãþii
documentare, el reconstituie lucrurile în
veridicitatea producerii lor, transpunînd în
istorie principiul echitãþii juridice, acel care
reclamã audiatur et altera pars. Desigur cã
aceastã procedurã echilibratã nu ocoleºte
accentele clarificatoare, acolo unde acestea se
impun, ca în  dãm un exemplu  capitolul
rãspunsului studenþilor maghiari la Memoriul
studenþilor bucureºteni: Memoriul studenþilor
români nu se rãzboieºte nici cu «rasa maghiarã», nici cu naþiunea maghiarã, ci cu ideea
de stat naþional maghiar, într-o Ungarie
multinaþionalã ºi cu politica de deznaþionalizare

a guvernelor Ungariei dualiste care nu-ºi
respectau legislaþia liberalã promulgatã la
începutul constituirii sale.
Mai apoi, biografia ºi
ideologia vor fi strîns împletite în evocarea destinului
lui Aurel C.Popovici: momentele politice importante
îi vor jalona viaþa (care poate
fi privitã în douã etape
distincte: înainte ºi dupã
apariþia Replicei). Afirmarea
tînãrului naþionalist român
este marcatã de momente
semnificative: instigarea Replicii la Rãspunsul maghiar,
strîngerea legãturilor cu cehii
aflaþi în aceeaºi situaþie,
impulsionarea predãrii Memorandului cancelariei imperiale, participarea la febra
acþiunii memorandiste (lunile urmãtoare, întreaga
presã europeanã ia parte la
dezbaterea chestiunii naþionalitãþilor din Ungaria);
actul de acuzare al justiþiei
maghiare scoate, involuntar,
în evidenþã exemplaritatea textului incriminat
ºi valabilitatea lui pentru toate popoarele
subjugate din imperiu  un adevãrat manifest
al demnitãþii naþionale, comparabil în întreaga
literaturã politicã a românilor ardeleni numai
cu celebrul discurs al lui Simion Bãrnuþiu de
la 1848, din catedrala Blajului.
În condiþiile vremii, doctrina federalistã era
mijlocul de susþinere a egalei îndreptãþiri a
tuturor popoarelor asuprite din imperiu.
Autorul se ridicã la înþelegerea ei politicã: ideea
europeanã este prin excelenþã confederativã,
fapt probat ºi azi. El întreprinde o largã
evaluare comparativã a înþelesurilor federalismului la popoarelor cuprinse între graniþele
imperiului, cu accente concludente, dar toate
convergînd spre caracterizarea doctrinei
federaliste a lui Aurel C.Popovici, în buna
procedurã a recoltãrii argumentelor. Federa-

lismul era, în datele timpului, forma vizionarã
a afirmãrii conºtiinþei naþionale  sentiment
izvorît din fala ºi mîndria cea de obºte, cum
se înflãcãreazã autorul, în termenii vremii.
Formulãrile categorice ale lui Aurel C.
Popovici sunt, ele însele, veritabile concluzii,
care sunã ca adevãrate verdicte. Este reliefat
demersul cu totul modern al patriotului, care
urmeazã algoritmul unui proiect elaborat de
specialiºtii în management din zilele noastre,
prin care autorul lor dobîndeºte anvergura unor
dimensiuni continentale, ºtiind sã susþinã un
federalism fãrã globalizare ºi naþionalism fãrã
xenofobie. Concluzia vine de la sine, dupã
toate cele înfãþiºate în carte: a fost de un
prestigiu imens, clãdit pe ardoarea patriotismului, încît poate fi considerat cu adevãrat
contemporanul nostru.
Complexa tratare a problemelor se bucurã
de un stil sobru ºi convingãtor, prin sprijinirea
afirmaþiilor pe probe inatacabile. Vasile Criºan
ºtie sã persuadeze prin seriozitate ºi limpezime,
care conferã cercetãrii sale un aer de definitivare,
în care faptele sunt evocate pe scurt, dar în
coordonatele lor principale, dezvoltînd o
adevãratã strategie a lecturii convingãtoare. Sã
mai adãugãm, fapt deloc neglijabil, repezile
zvîcniri de personalitate presãrate, atent
controlate pentru a nu fi orgolioase, ºi vom
avea imaginea unui istoric pãtruns de o însufleþire
imparabilã. Sprijinirea pe bibliografia de
specialitate ºi setul de poze îi rotunjesc
demersul celebrativ. Cãci este în firea lucrurilor
ca un autor sã-ºi situeze la o cotã mai înaltã
personajul monografiat, dar cînd aceastã stare
simpateticã este probatã documentar ºi se
sprijinã pe un ton limpede ºi convingãtor, aura
þesutã devine o virtute. Monografia este scoasã
într-o ediþie de lux de cãtre Muzeul Brukenthal,
subliniindu-i ºi prin condiþia tipograficã
deosebitã caracterul de definitivare.
Conceperea contopitã a lucrãrii sprijinã
avîntul contextual sub forma unui ºuvoi
continuu, antrenant ºi intens referenþial.

indicatori simbolici care fasoneazã reprezentãrile imaginarului colectiv.
Eugen Negrici fixeazã ca ipotezã de lucru,
o schiþã a evoluþiei stãrilor de spirit ºi a
sentimentelor colective, un scurt istoric al
frustrãrilor ºi al angoaselor pricinuite de
derapajele istorice ºi politice ori de complexele pe care ni le-a indus o anumitã
posturã istoricã particularã (p.9). Producþia
literarã este cea care oferã multiple indicii.
La începutul secolului al XIX-lea, o datã cu
intensificarea legãturii cu lumea europeanã,
îºi fãceau apariþia sentimentul frustrant al
inferioritãþii, dar ºi speranþa în progres ºi
unire. Pe mãsura accelerãrii procesului de
modernizare de la jumãtatea secolului, prin
adoptarea modelului occidental ºi a unui
nou cod de valori apãreau sentimentul
înstrãinãrii, al alterãrii ºi chiar al pierderii
fondului tradiþional. În plus, în teritoriile
ocupate ºi supuse masiv deznaþionalizãrii
(Ardeal, Bucovina, Basarabia) cãpãta consistenþã sentimentul frustrãrii naþionale.
Perioada cuprinsã între 1859-1914 care
corespundea Unirii Principatelor, a marilor
schimbãri politice, a stabilitãþii domniei lui
Carol I ºi al proiectului sãu modernizator, a
generat o atitudine pozitivã, diminuînd
complexele naþionale. Dupã
1918, momentul apariþiei României mari, încep sã domine Teze ºi
în conºtiinþa colectivã sentimentul împlinirii idealurilor naþionale,
credinþa în permanenþa valorilor ºi în
apartenenþa la familia europeanã. Singurele
momente de normalitate din România modernã au corespuns perioadelor 1860-1914
ºi 1918-1927, în care activitatea mitogeneticã
este una neînsemnatã. Dupã 1930, o datã cu
evoluþia decepþionantã a vieþii parlamentare
româneºti ca expresie a unei politici a
minciunii, duplicitãþii ºi hoþiei, începe sã se
instaleze la nivelul imaginarului colectiv
sentimentul cã speranþele au fost zadarnice,
cã modelul occidental importat nu se
potriveºte fondului naþional. Se revine la
teoria maiorescianã a formelor fãrã fond ºi
se adoptã calea conºtiinþei naþionale. Din
nefericire, dezastrul unui regim monarhic
despotic, aventurier al lui Carol II-lea
culmineazã în 1940 cu pierderea integritãþii
statale, accentuînd teama unor pericole
viitoare. Dupã 1944, o datã cu venirea
tancurilor sovietice în România, se instaureazã domnia catastrofei naþionale, momentul de debut al epopeii martirice
româneºti. Bolºevizarea þãrii conduce,
inevitabil, la dezagregarea naþiunii române,
la distrugerea tuturor valorilor ºi la crearea
omului nou comunist. Exceptînd perioada
detenþiilor politice (1944-1964) ºi a Miºcãrii
de Rezistenþã Armatã din Munþi, pînã la
începutul deceniului ºase al secolului XX,
singurele momente de rezistenþã autenticã
anticomunistã la ciuma roºie, România intrã

într-o etapã a schimonosirii profilului sãu
naþional ºi spiritual, prin impunerea ideologiei bolºevice ºi a ateismului oficial.
Sentimentul spaþiului securizant ºi credinþa
în mitul salvator al Americii se prãbuºeºte
dupã 1964. Perioada 1968  momentul
ocupãrii Cehoslovaciei  1971 este o falsã
perioadã a destinderii naþionale, în care se
încearcã întãrirea sentimentului de solidaritate
naþionalã. Perioada 1971-1989 este perioada
disperãrii, a exasperãrii ºi a crizei spirituale
profunde, în care se accentueazã sentimentul
izolãrii. Dupã 1989, conºtiinþa româneascã,
amãgitã, un timp relativ scurt, de libertatea
regãsitã, penduleazã între disperare ºi
speranþã. Este perioada unei tranziþii interminabile, a unei primeniri nefãcute, care
întîrzie schimbarea de paradigmã. Un context
post-comunist în care neocomunismul încã
mai deþine frînele, împiedicînd revenirea
României pe fãgaºul ei firesc. Lupta dintre
România comunistã ºi România profundã,
anticomunistã este în plinã desfãºurare, cu
un avans al pãrþii bolºevice.
Miturile provenite din complexele ºi
frustãrile naþionale se regãsesc în planul
secund al istoriografiei literare, în subtextul
numeroaselor locuri comune ºi al cliºeelor
critice asiguratoare, rãsîntremãtoare
antiteze cumpãrãtoare,
(toate aparþinînd vastei categorii a iluzionãrilor ºi a
exagerãrilor pioase), precum ºi la originea
unor tendinþe de eroificare, de sanctificare
ºi tabuizare (p.13).
Structuratã pe douã pãrþi fundamentale,
Impulsul protector. Sentimentul difuz al
primejdiei ºi Impulsul compensator. Sentimentul vacuitãþii ºi al frustrãrii, volumul
lui Eugen Negrici îºi propune sã urmãreascã
procesul mitizãrii în sine, din perspectiva
creatoare a spiritului critic. În prima parte a
lucrãrii sale consacratã Viziunii asupra
statutului literaturii ºi al literaþilor, Eugen
Negrici întreprinde o incursiune lucidã ºi
echilibratã în istoriografia literarã, axîndu-se
pe trei aspecte importante: tabuizarea
patrimoniului literar; fabrica de sfinþi.
Canonizãri. Supralicitarea literaþilor percepuþi
ca apãrãtori ai cetãþii; idealizarea unor
perioade literare ºi supralicitarea unor
generaþii de creaþie. Analizele dedicate
diverselor fenomenelor literare ºi a diverºilor
protagoniºti, în diferite contexte istorice, sînt
echilibrate, autorul militînd pentru o normalitate a percepþiei ºi a interpretãrii, eliberate
de zgura unei mitogeneze acablante ºi
pãguboase pentru discursul critic. Singura
rezervã pe care o aducem acestei prime pãrþi
vizeazã abordarea eronatã, adesea tendenþioasã a Gîndirii ºi a gîndirismului. Deºi
pleacã de la o presupoziþie justã cu privire la
neconfundarea Gîndirii cu gîndirismul,
Eugen Negrici este nedrept în evaluarea
acestui moment esenþial pentru cultura

interbelicã, în particular, ºi pentru cultura
românã modernã, în general. Elita intelectualã
interbelicã era polarizatã în jurul a douã
personalitãþi: Nae Ionescu ºi Criterionismul,
grupat în jurul ziarului Cuvîntul ºi Nichifor
Crainic ºi colaboratorii sãi, din jurul revistei
Gândirea. Fãrã aceste douã momente
majore, cultura românã modernã este, practic,
inexistentã. Reaua voinþã sau ignoranþa cu
care sînt tratate figurile unor intelectuali de
marcã de la Gândirea: precum medicul
Nicolae Roºu, un important critic al fenomenului cultural  amintesc numai de lucrarea
sa esenþialã Criticã ºi Sintezã (Bucureºti,
Universul Literar, 1937)  sau N. I. Herescu,
reputatul latinist de la Universitatea din
Bucureºti, autor al volumelor: Pentru clasicism (Bucureºti, Cartea Româneascã, 1937);
Lirica latinã (Bucureºti, Cartea Româneascã,
1937), o personalitate a exilului cultural
românesc anticomunist, nu pot fi scuzate la
un literat apreciat, precum Eugen Negrici. Trec
peste faptul cã lipsa unei minime competenþe
teologice ar fi trebuit sã-l împiedice pe acelaºi
Eugen Negrici sã se pronunþe asupra
invaliditãþii teologiei lui Nichifor Crainic. Este
adevãrat cã problema teologiei neosãmãnãtoriste a lui Nichifor Crainic a fost amendatã
în perioada interbelicã sau mai tîrziu, dar acest
lucru a fost fãcut de specialiºti în domeniu
precum: Nae Ionescu sau alþi teologi ºi
patrologi avizaþi. Dincolo de acest fapt,
Nichifor Crainic rãmîne un reper în cultura
românã modernã, iar gruparea de la Gândirea
care a adunat elita intelectualã interbelicã:
Lucian Blaga, Vasile Bãncilã, Dan Botta,
Alexandru Busuioceanu, Septimiu Bucur, N.
M. Condiescu, Aron Cotruº, Radu Gyr, Vintilã
Horia, N. I. Herescu, Alexandru Marcu, Ion
Petrovici, Ion Pillat, Bazil Munteanu, Ovidiu
Papadima, Dumitru Stãniloae, I. G. Savin, Pan
M. Vizirescu, Vasile Voiculescu, Gib Mihãescu, ªtefan Neniþescu, Mihail Polihroniade
ºi mulþi alþii, constituie unul din reperele
culturii române moderne.
În a doua parte a lucrãrii consacratã
Reprezentãrii trecutului literaturii. Tendinþe
generale; Reprezentãrii trecutului literar
în cercetãrile istoriografice; Cîteva reflecþii
asupra literaturii române, pornind de la
Lovinescu, Eugen Negrici se opreºte asupra
unor chestiuni esenþiale vizînd: ignorarea
obstinatã a disfuncþiilor ºi a evoluþiilor
tipice (cazul flagrant al literaturii române
vechi; cazul literaturii din perioada
comunistã); rîvna sincronizãrii cu orice
preþ; obsesii nobiliare (înmulþirea artificialã a curentelor, ºcolilor, direcþiilor,
conceptelor ºi atitudinilor literare); obsesia vechimii, a mãreþiei ºi a întîietãþii;
obsesia umplerii golului. Horror vacui.
Deºi autor al unor studii privind literatura
românã veche, Eugen Negrici demitizeazã
aceastã perioadã, demontînd avîntul
unor specialiºti care vorbesc de o ⇒
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Procesul comunismului: Declinul cenzurii comuniste
Cenzura comunistã, exercitatã de diverse
structuri, nu trebuie confundatã cu instituþia cenzurii, Direcþia Generalã a Presei ºi
Tipariturilor, care a fost înfiinþatã în anul
1949, transformatã în Comitetul pentru Presã
ºi Tiparituri în 1975 ºi desfiinþatã în 1977.
Desfiinþarea D.G.P.T. trebuie legatã atît de
întãrirea puterii lui Nicolae Ceauºescu, de
schimbãrile economice ºi politice din þarã,
cît ºi de modificãrile survenite în sistemul
identic din U.R.S.S., care a fost modelul
instituþiei româneºti de cenzurã. În anul
1973 ia fiinþã, pentru prima datã în cadrul
D.G.P.T., un consiliu de conducere, format
nu doar din membrii cei mai importanþi ai
instituþiei: Ion Cumpãnaºu, directorul
D.G.P.T., Antonie Sãndescu, Horia Panaitescu, Gheorghe Ionescu º.a., dar ºi din
oameni de rãspundere din diferite domenii care au legãturã directã cu obiectul
activitãþii D.G.P.T.: Nicolae Dragoº  ºef
de secþie, membru al colegiului redacþiei
ziarului Scînteia, George Ivaºcu  vicepreºedinte al Uniunii ziariºtilor din România,
redactor ºef al revistei România literarã,
Valeriu Rîpeanu  directorul Editurii Mihai
Eminescu, Marin Preda  directorul editurii
Cartea Româneascã, Vasile Nicolescu 
directorul Direcþiei literaturii, publicaþiilor
literare ºi scenariilor de film din Consiliul
Culturii ºi Educaþiei Socialiste, Ion Zahiu 
director adjunct al Editurii politice º.a.
Acest consiliu, format în locul fostului
Colegiu al D.G.P.T. este schimbarea cea
mai importantã care va duce la dispariþia
instituþiei (nu a ºi a cenzurii, din pãcate, în
anii 80 cenzura e la fel de cruntã ºi
eficientã). Cînd cineva din afara instituþiei
îi comenteazã sau îi judecã atribuþiile,
cîndva secrete ºi intangibile, propune
îmbunãtãþiri ºi instituþionalizarea mai
fermã, mai precisã, mai democraticã a
D.G.P.T. (Valeriu Rîpeanu), aceasta înseamnã
începutul sfîrºitului. Într-un sistem comunist nu poate exista o instituþie a cenzurii
democraticã (probabil e destul de dificil
româneascã a unor
⇐ sincronizare
curente cu tradiþia europeanã (Umanism, Baroc, Renaºtere). Cu siguranþã, în
planul literar ºi în cel cultural nu poate fi
vorba de o sincronizare perfectã a acestor
curente cu cele europene, dar trebuie sã
admitem existenþa unor asemenea momente
culturale ºi în spaþiul literaturii române vechi,
în pofida, ce-i drept, a unor argumente mai
firave. Prin urmare, aici, demersul lui Eugen
Negrici tinde spre o oarecare exagerare, la
nivel de nuanþã, întrucît, în principiu, are
dreptate. Nu putem înþelege de ce autorul
lucrãrii de faþã îl asociazã pe regretatul
specialist în istoria mentalitãþilor, Alexandru
Duþu, cel care a introdus aceastã direcþie
novatoare, alãturi de specialiºti consacraþi
în literatura românã veche, precum Dan Horia
Mazilu. Demersul lui Alexandru Duþu depãºeºte cu mult planul strict al literaturii
române, el propunînd o perspectivã a istoriei
culturale, ceea ce este cu totul altceva.
În calitate de autor al literaturii române
sub comunism, Eugen Negrici revine asupra
problemei demitologizãrii literare din aceastã
perioadã, insistînd asupra raportului dintre
ideologie ºi literaturã care s-a rãsfrînt
indelebil asupra tipului de scriiturã. Teza lui
Eugen Negrici, una absolut validã, confirmatã de evidenþa istoricã, priveºte amestecul
ideologiei bolºevice, cominterniste în planul
literaturii române. Exceptînd cazurile izolate
de scriitori neînregimentaþi politic, literatura
românã sub comunism a stat sub semnul
influenþei malefice a stalinismului. Desigur,
aceastã tezã a produs acum multã iritare în
rîndul scriitorilor turciþi, vorba lui Virgil
Ierunca, cei care, între temniþa comunistã ºi
Academie, au ales fotoliul comod al forului
pseudoºtiinþific comunist. Perioada dintre
1944-1989 constituie o parantezã spiritualã
ºi culturalã în destinul României, exceptînd
producþiile din þarã ale unor oameni de
valoare, precum ºi cele ale exilului cultural
românesc anticomunist.
Dintre lipsurile fundamentale ale cãrþii lui
Eugen Negrici este tocmai componenta
exilului cultural românesc anticomunist, a
producþiilor sale literare care compenseazã
absenþa unei axiologii din România comunistã,
pãstrînd conectatã creaþia autenticã româneascã la fluxul tradiþiei europene. O analizã
lucidã a literaturii exilului românesc, readusã
în circuitul public graþie efortului susþinut al
domnului Nicolae Florescu ºi al revistei
Jurnalul Literar, precum ºi al editurii cu
acelaºi nume, ar fi relevat normalitatea unui
spaþiu intelectual necontaminat de practica
ideologiei cominterniste.
Cartea lui Eugen Negrici spulberã multe
dintre iluziile literaturii române, fiind un
diagnostic precis al stãrii sale de fapt. Aceastã
lucrare ar trebui sã declanºeze o dezbatere
serioasã, competentã, sine ira et studio,
asupra statutului culturii române, încã
redevabilã reflexelor pietiste ale comunismului.
Constantin MIHAI

ºi în alte sisteme) ºi de fapt, reprezentanþii
din afarã doreau sã exercite ei controlul
total asupra domeniilor pe care le conduceau, încercînd sã reducã postcontrolul
sau supracontrolul instituþiei de cenzurã.
Ceea ce se va întîmpla, sub supravegherea
atentã a C.C. al P.C.R.
Stenograma ºedinþei de constituire a
Consiliului de conducere al Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor din 11 iulie
1973 este una dintre cele mai interesante
mãrturii privind declinul D.G.P.T. Acordîndu-se atenþie în special atribuþiilor
instituþiei ºi modalitãþilor de realizare a lor
(punctul 1 la ordinea de zi), se comenteazã
foarte sumar Caietul de dispoziþii privind
datele ºi informaþiile nepublicabile conform Legii pentru apãrarea secretului de
stat (punctul 2) ºi aproape deloc Planul
de muncã al Consiliului pe anul 1973
(punctul 3). Monopolul discuþiei îl deþine,
desigur, Tovarãºul Cornel Burticã, membru supleant al Comitetului Executiv,
secretar al Comitetului Central al P.C.R..
Funcþionarii D.G.P.T. se aflã oarecum în
defensivã, trebuind deseori sã se scuze,
sã explice pe ton umil, sã asculte sfaturi,
propuneri ºi lecþii ca, la sfîrºit, sã fie
apãraþi de acelaºi C. Burticã (tacticã bine
cunoscutã!): Trebuie sã spunem cã se
petrec uneori ºi lucruri negative din
cealaltã parte, adicã nu de la Direcþia
Presei, ci de la tovarãºi care nu au curajul
sã spunã deschis celor în cauzã: «nu e
bunã lucrarea»  aºa cum spunea, de
exemplu, tovarãºul Marin Preda  «domnule, cartea este anticomunistã, eu sunt

editurã comunistã ºi ca atare nu þi-o pot
publica, cã nu ai ce cãuta la mine, nu e pe
profilul meu, du-te în altã parte.» Dar, se
întîmplã ºi urmãtorul aspect: uneori nu
existã  sã nu zic  curajul, dar, oricum,
parcã þi-e greu sã-i spui autorului «cartea
e proastã, nu corespunde exigenþelor
cutare sau cutare» ºi atunci i se spune:
«pãi, dragã, ce sã-þi fac, nu vrea Direcþia
Presei sã-i dea drumul». Sau, «nu vrea
Secþia propagandã ºi presã». Aici sigur va
trebui sã se lucrze într-un spirit de deplinã
loialitate, adicã unde este al Direcþiei Presei este al Direcþiei Presei, unde este al
celorlalþi, al editurilor sã fie al editurilor.
Întreprinderea de stat pentru imprimate
ºi administrarea publicaþiilor (I.S.I.A.P.
subordonatã Consiliului Culturii ºi Educaþiei
Socialiste), despre care se discutã la începutul ºedinþei, va trece, în cele din urmã, în
subordinea D.G.P.T., avînd de administrat
ºi deservit în principal publicaþiile din
Capitalã care nu sunt în cadrul Editurii
Scînteia. E vorba de un transfer provizoriu
de putere, cînd iai de la o instituþie, dai
alteia pe care o desfiinþezi dupã cîþiva ani.
Relaþia dintre cenzor ºi scriitor putea fi
asemãnatã, pînã la un punct, cu aceea dintre
un cãlãu ºi jertfa sa. Ceea ce nu mai este
valabil, cînd din consiliul de conducere al
cenzurii fac parte mari scriitori. Un Marin
Preda discutînd, cu competenþã, alãturi de
Cornel Burticã sau Ion Cumpãnaºu despre
atribuþiile D.G.P.T. ar putea oferi, poate,
rãspuns la întrebarea: Dacã s-a desfiinþat
instituþia, de ce nu a dispãrut ºi cenzura?
Un eventual rãspuns: iun.28-29. [1977]
Plenarã a C.C. al P.C.R. care discutã, între
altele, ºi Proiectul de hotãrîre cu privire

la creºterea rolului ºi rãspunderii organizaþiilor de partid ºi de stat, de masã ºi
obºteºti, uniunilor de creaþie, conducerilor colective ale redacþiilor, radioteleviziunii, editurilor, caselor de filme,
instituþiilor de spectacole în activitatea
de informare ºi educare a oamenilor
muncii (care însemna de fapt desfiinþarea
formalã a cenzurii în forma care se
practicase pînã atunci asupra conþinutului politico-ideologic ºi ºtiinþific al
publicaþiilor, programelor de radio ºi TV
etc.). În locul cenzurii (Direcþia Presei ºi
a Tipãriturilor) a funcþionat un sistem
mult mai elaborat de control efectuat la
mai multe nivele: al editurii  prin
redactorul de carte ºi referenþi (ca ºi pînã
atunci); la Consiliul Culturii ºi Educaþiei
Socialiste, inclusiv în alcãtuirea planurilor editoriale (o lucrare privitã negativ
de oficialitãþi nu era trecutã în Planul
editorial sau era amînatã de la un an la
altul); la Comitetul Central, unde funcþiona o comisie specialã, îndeosebi pentru
lucrãrile de istorie, sociologie etc. În plus,
tipografiile aveau ordin sã nu culeagã
nici un text dacã nu avea o ºtampilã
specialã ºi semnãturã din partea editurii
(instituþiei) care trimitea lucrarea. Cenzura - dominatã de interesele politice 
devenise, dupã 1975, îndeosebi în anii
80 - mult mai restrictivã. (Istoria României în date, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti,
2007, p. 660).
Stenograma pe care o publicãm dezvãluie
dedesubturile unei instituþii încã puternice
ºi care nu-ºi presimte agonia, un univers
misterios, secret ºi inaccesibil publicului larg.
Liliana COROBCA

STENOGRAMA

discuþiilor care au avut loc în cadrul ºedinþei de constituire a Consiliului de conducere al
Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor (11 iulie 1973)
ORDINEA DE ZI:
1. Notã cu privire la atribuþiile Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor ºi modalitãþile de realizare a lor.
2. Caietul de dispoziþii privind datele ºi informaþiile nepublicabile conform Legii pentru apãrarea secretului de stat.
3. Planul de muncã al Consiliului pe anul 1973 (proiect).
ªedinþa este deschisã de Tovarãºul Cornel Burticã, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului central al P.C.R.:
Tovarãºi, Probabil cunoaºteþi cã în ultima vreme, de câteva luni, a avut loc o anumitã reorganizare a D.G.P.T. ºi în legãturã cu aceasta
s-a fãcut o reorganizare ºi a Consiliului de conducere al D.G.P.T. Nu ºtiu dacã toþi tovarãºii cunosc Hotãrârea Consiliului de Miniºtri
(nu a fost difuzatã ºi Hotãrârea?) prin care a fost aprobatã componenþa nominalã a Consiliului de conducere al D.G.P.T. ºi, de asemenea,
a Biroului executiv al Consiliului. Noi am socotit cã este bine sã facem aceastã constituire astãzi, sã discutãm orientativ sarcinile
Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor  pentru cã, de fapt  sarcinile vor fi stabilite prin decret al Consiliului de Stat - urmând
ca, aºa cum aþi vãzut, în toamnã sã discutãm proiectul de decret pe care sã-l înaintãm conducerii partidului.
Atunci, poate cã daþi citire listei cu componenþa Consiliului ºi începem discuþiile. Preºedinte al Consiliului este tovarãºul Ion
Cumpãnaºu ºi membrii sunt în numãr de 46.
Tovarãºul Ion Cumpãnaºu: Dintre lucrãtorii D.G.P.T. sunt membri ai Consiliului tovarãºii: Antonie Sãndescu ºi Horia Panaitescu
 directori generali adjuncþi, Gheorghe Ionescu  directorul Direcþiei presa centralã ºi Radioteleviziune, Ludovic Tarnovschi 
directorul Direcþiei ºtiinþe sociale ºi tehnice, Florentina Molho  directorul Direcþiei literaturã ºi artã, Alexandru Dârnã - Directorul
Direcþiei publicaþiilor de import ºi export, Banyai Iosif  directorul Direcþiei presa localã, Gheorghe Ghiþã  directorul Direcþiei
personal, învãþãmânt, secretariat ºi administrativ, secretarul organizaþiei de partid din cadrul D.G.P.T. tov. Cornel Lupea, care este ºi
ºeful Serviciului ºtiinþe tehnice, Ion Isopescu  ºeful Serviciului analizã economicã-financiarã a publicaþiilor, Victor Chircoiaº  ºeful
Serviciului publicaþii cotidiene, Micu Bucur - ºeful Serviciului ºtiinþe sociale, Lenuþa Docsãnescu - director adjunct al Direcþiei
literaturã ºi arta, Valerian lonescu - ºeful Serviciului radioteleviziune, Eugenia Petrescu - ºefa Serviciului secretariat, Virgil Poianã
 lector principal în Direcþia literaturã ºi artã, Traian Tanea  lector principal în cadrul grupului Iaºi de împuterniciþi ai D.G.P.T.,
Marcel Briceag  lector principal împuternicit cu elaborarea ºi urmãrirea aplicãrii dispoziþiilor privind apãrarea secretului de stat.
Din afara D.G.P.T. sunt membri al Consiliului tovarãºii: Nicolae Dragoº  ºef de secþie, membru al colegiului redacþiei ziarului
Scânteia, Szilagyi Dezideriu  redactor ºef al ziarului Elöre, Ernst Breitenstein  redactor ºef adjunct al ziarului Neuer Weg,
George Ivaºcu  vicepreºedinte al Uniunii ziariºtilor din România, redactor ºef al revistei România literarã, Ion Cârje  director
general adjunct al Agenþiei Române de Presã  Agerpres, redactor ºef al revistei Lumea, Maria Ciocan  secretar al Consiliului
Naþional al Femeilor, redactor ºef al revistei Sãteanca, Ion Mitran  redactor ºef adjunct al revistei Era socialistã, Traian Puºcaºu
 vicepreºedinte al Comitetului de Stat al Radioteleviziunii Române, Keszthelyi Gyula  redactor ºef al ziarului Igazsag din Cluj,
Dumitru Mândroiu  redactor ºef al ziarului Dobrogea nouã din Constanþa, Valeriu Râpeanu  directorul Editurii Mihai Eminescu,
Ion Zahiu  director adjunct al Editurii politice, Marin Preda  directorul editurii Cartea Româneascã, Constantin Busuioceanu 
director adjunct al Editurii Academiei R.P.R., Gheorghe Rãdulescu  redactor ºef al Editurii Enclclopedice, Hedviga Hauser  redactori
ºef al editurii Kriterion, Ion Stanciu  directorul Editurii didactice ºi pedagogice, Vasile Nicolescu  directorul Direcþiei literaturii,
publicaþiilor literare ºi scenariilor de film din Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, Constantin Mãciucã  Directorul Direcþiei
instituþiilor de spectacol artistic ºi al artelor plastice în Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, Mircea Sântimbreanu  director
adjunct-pentru sectorul edituri; din Direcþia literaturii, publicaþiilor literare ºi scenariilor de film din Consiliul Culturii ºi Educaþiei
Socialiste, Virgil Teodorescu  vicepreºedinte al Uniunii Scriitorilor, redactor ºef al revistei Luceafãrul, Ion Goliat  secretar general
adjunct al Academiei de ºtiinþe sociale ºi politice, Ioan Mânzatu  director general în Consiliul Naþional pentru Stiinþã ºi Tehnologie,
delegatul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România - Nicolae Oniga, Dan Cruceru - prim-adjunct de ºef de
secþie la Comitetul Central al U.T.C., Constantin Antip - general-maior, adjunct al secretarului Consiliului Politic Superior din Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Nicolae Bucur  general-maior, director în Ministerul de Interne, Lucian Nicolau - directorul Editurii Scânteia.
Biroul executiv al Consiliului este format din lucrãtori din cadrul D.G.P.T: directorul general, directorii generali adjuncþi, directorii
direcþiilor, ºeful Serviciului analizã economicã-financiarã a publicaþiilor, secretarul organizaþiei de partid, precum ºi delegatul
desemnat al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
Tovarãºul Cornel Burticã: Tovarãºi, vedeþi cã pentru.prima datã se creeazã un consiliu ceva mai larg, în care se gãsesc faþã în faþã
lucrãtori din cadrul D.G.P.T. ºi reprezentanþi ai presei, editurilor ºi reprezentanþi nu oarecare, ci dintre cei mai autorizaþi.
Eu aº propune sã începem sã discutãm problemele înscrise la ordinea de zi, unele dintre competenþele Direcþiei  care de fapt o
sã stea ºi la baza elaborãrii decretului  ºi celelalte probleme pe care le aveþi. Aºa cã preluaþi conducerea.
Tov. Ion Cumpãnaºu: Înainte de începerea discuþiilor aº dori sã dau câteva lãmuriri în legãturã cu materialele prezentate Consiliului
spre examinare ºi aprobare. Nu aº vrea sã intru în analiza activitãþii noastre. Aºa cum aþi vãzut, în propunerile privind planul de
activitate al Consiliului avem în vedere ca aceastã analizã sã o facem în ºedinþa din luna septembrie, adicã sã discutãm modul cum
îºi ândeplineºte D.G.P.T. sarcinile ce îi revin din Programul ideologic al partidului. Totuºi, aº vrea sã spun cã noi suntem conºtienþi
cã pe lânga unele lucruri bune pe care le facem, care sunt apreciate, avem destul de multe lipsuri în activitatea noastrã, mai facem
ºi greºeli, unele datoritã lipsei de exigenþã ce se mai manifestã la unii dintre lucrãtorii noºtri, altele datoritã unor exagerãri în
rezolvarea unor materiale pe care le lecturãm ºi pe care trebuie sã le vizãm. Vreau sã vã asigur, tovarãºe secretar, pe dumneavoastrã,
ºi pe membrii Consiliului cã toþi lucrãtorii D.G.P.T. sunt preocupaþi ºi se strãduiesc sã facã totul pentru ca sarcinile încredinþate de
partid instituþiei noastre sã fie duse la ândeplinire cât mai bine.
Noi considerãm cã hotãrârea luatã de conducerea partidului de a crea acest organ de conducere colectivã a Direcþiei Generale a
Presei ºi Tipãriturilor va fi de un real folos pentru noi ºi în general pentru îmbunãtãþirea activitãþii D.G.P.T. Vedem în constituirea
acestui organism o posibilitate în plus de a rezolva cu mai multã competenþã, la un nivel mai înalt, sarcinile pe care le avem. De aceea
aº ruga, în numele lucrãtorilor din Direcþia Presei, pe membrii Consiliului sã ne acorde tot sprijinul ºi sunt convins cã îl vom primi.
Noi vedem modul de lucru cu membrii Consiliului nu numai în întrunirea în ºedinþe, care conform legii au loc odatã la trei luni,
dar mai ales prin colaborarea directã, permanentã a Membrilor Consiliului cu unitãþile noastre, cu conducerea instituþiei, pentru
rezolvarea diferitelor materiale din domeniul respectiv al activitãþii fiecãrui tovarãº.
În legãturã cu cele douã materiale care fac obiectul discuþiei de astãzi aº vrea sã fac câteva precizãri, ºi anume:
În ce priveºte nota care v-a fost prezentatã, cu privire la atribuþiile D.G.P.T. ºi modul de ândeplinire a acestor atribuþii noi am cãutat
sã adunãm în aceastã notã toate indicaþiile pe care le-am primit de la conducerea partidului ºi pe cele ce au fost concretizate în decursul
anilor în unele acte normative pentru a avea un material unitar ºi cât mai concret care sã prevadã aceste atribuþii ºi modalitãþile de
rezolvare. Aºa cum aþi spus, tovarãºe secretar, ºi noi considerãm absolut necesarã elaborarea unui decret al Consiliului de Stat care
sã legifereze aceste atribuþii ºi totodatã sã stabileascã ºi cadrul activitãþii noastre, sã reglementeze relaþiile noastre cu instituþiile al
cãrui domeniu de activitate intrã ºi în sfera noastrã de preocupãri.
Noi vom prezenta la ºedinþa urmãtoare ºi o sã trimitem membrilor Consiliului încã înainte de ºedinþã un proiect al acestui decret
al Consiliului de Stat, pe care sã-l discutãm sã îi aducem îmbunãtãþiri - dacã veþi considera necesar - ºi sã îl prezentãm conducerii
partidului pentru a fi aprobat.
(continuare în pag. 16)
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Anul centenarului Mircea Eliade, 2007, s-a
încheiat culminant cu apariþia celui de-al patrulea
volum dedicat Biobibliografiei marelui savant.
Publicat la Editura Criterion Publishing, din
Bucureºti, graþie editorului Gabriel Stãnescu,
volumul de faþã reflectã documentarea minuþioasã
depusã de biograful ºi exegetul operei eliadeºti,
Mircea Handoca. 1
Prima carte despre Mircea Eliade, apãrutã în
1980, Contribuþii biobibliografice, constituie
punctul de plecare pentru aceste patru mari
tomuri. Bietul meu volumaº de-acum un sfet de
veac! Cu cîtã duioºie îl rãsfoiesc!, scrie Mircea
Handoca în Cuvîntul înainte al volumului de faþã.
Celelalte trei volume, Mircea Eliade. Biobibliografie 1 (1907-1986), Biobibliografie 2.
Receptarea criticã (1925-1986) ºi Biobibliografie
3. Receptarea criticã (1986-1999), au apãrut în
seria Bibliologica, supliment al Jurnalului
literar, între anii 1997-1999.
Acest volum, al patrulea, vine în continuarea celorlalte trei mai sus menþionate ºi cuprinde
lucrãrile ºi articolele referitoare la Mircea Eliade,
apãrute atît în þarã, cît ºi în strãinãtate, pe
parcursul anilor 1999-2007.
Sînt reluate operele originale, dar ºi cele
apãrute în traducere, ale marelui savant. Un
corpus aparte al cãrþii îl constituie convorbirile,
interviurile, anchetele, corespondenþa emisã ºi
primitã, continuã cu receptarea criticã în
dicþionare, bibliografii, enciclopedii, istorii literare,
volume consacrate în exclusivitate, studii, eseuri,
recenzii, amintiri ºi reportaje apãrute în
publicaþiile culturale româneºti ºi strãine. Autorii
acestor lucrãri sînt fie personalitãþi consacrate,
fie tineri, entuziaºti publiciºti ºi cercetãtori ai
operei ºi vieþii lui Mircea Eliade.
Partea a doua a volumului în discuþie conþine
un tabel cronologic al traducerilor alcãtuit de
exegetul american Mac Liscott Ricketts. Sînt
specificate aici toate operele lui
Mircea Eliade traduse în diverse
limbi, de-a lungul timpului.
Biobibliografia se încheie cu un
vast indice de nume, ziare ºi reviste,
precum ºi cu un indice al operelor lui
Mircea Eliade, continuînd cu cîteva
referiri la receptarea criticã a primului
volum al seriei, din 1997, ºi diverse
fotografii din arhiva lui Mircea
Handoca.
Alcãtuirea ºi definitivarea cu
succes a unei bibliografii presupune
o muncã imensã ºi intensã, o rigoare
ºtiinþificã ºi documentarã greu de imaginat. Cu
multe zeci de ore petrecute în bibliotecã
analizînd, clasificînd ºi redactînd numeroasele
surse bibliografice consacrate unei personalitãþi
de talie mondialã, cum este Mircea Eliade. De
toate aceste incontestabile calitãþi a dat dovadã
Mircea Handoca, în elaborarea bibliografiei
exhaustive. Cum afirmã ºi renumitul critic literar
timiºorean, Cornel Ungureanu: Despre Mircea
Eliade Handoca ºtie tot... (în Orizont, nr. 11,
15 martie 1991).
Aceastã sursã inegalabilã de trimiteri bibliografice este indispensabilã oricãrui cercetãtor al vieþii
ºi operei lui Mircea Eliade. Constituie un punct
de referinþã în redactarea oricãrei lucrãri ºtiinþifice
de specialitate. La ora actualã este singura din
lume, alãturi de cea întocmitã, în 1980, de
americanii Douglas Allen ºi Dennis Doeing 
Mircea Eliade. An Adnnotated Bibliography.
Pentru aducerea la zi a bibliografiei critice,
fiºarea ºi redactarea volumului de faþã, Mircea
Handoca a întreprins o muncã sisificã de
documentare ºi clasificare a tuturor publicaþiilor
ºi volumelor apãrute în þarã ºi strãinãtate,
apelînd, în acest sens, la ajutorul unor iluºtri
cercetãtori de pe întreg mapamondul.
Trimiterile bibliografice din cele patru tomuri
ale Biobibliografiei însumeazã peste unsprezece
mii de poziþii. Volumul de faþã se opreºte la
poziþia cu numãrul 11331, un articol apãrut în
luna iunie 2007, într-o publicaþie culturalã
româneascã. De atunci ºi pînã în prezent s-au
mai publicat numeroase lucrãri, articole ºi studii
de o mare importanþã pentru înþelegerea omului
ºi scriitorului Mircea Eliade. În viitor se vor
mai publica ºi altele. Urmeazã, aºadar, o altã
etapã de intensã cercetare ºi documentare, pe
parcursul cîtorva ani buni de acum înainte ºi,
de ce nu, un alt volum din Biobibliografie.
Prin Mircea Handoca visul lui Mircea Eliade
s-a împlinit ºi a devenit o palpabilã realitate 
acela de a avea o bibliografie. Sã continuãm sã
rãmînã aºa...
*
Cel de-al paisprezecelea volum din seria
2
Dosarului Eliade a apãrut la Editura Curtea
Veche, în 2008. Cuprinde studii ºi articole
referitoare la activitatea literarã ºi ºtiinþificã a
savantului Mircea Eliade, apãrute în presa
culturalã româneascã, dar ºi în volume, pe
parcursul anului 1983. Seria a fost iniþiatã de
1. Mircea Handoca, Mircea Eliade. Biobibliografie, volumul 4, Bucureºti, Editura
Criterion Publishing, 2007, 352 p.
2. Dosarul Eliade XIV (1983). Cei ºapte
paºi ai lui Buddha, cuvînt înainte ºi culegere
de texte de Mircea Handoca, Bucureºti,
Editura Curtea Veche Publishing, Colecþia
Documente Pro ºi Contra, 2008, 239 p.

exegetul operei lui Mircea Eliade, Mircea
Handoca, cu zece ani în urmã, în 1998. Toate
documentele adunate pînã acum pe parcursul
celor paisprezece volume oferã o imagine
obiectivã asupra interpretãrilor operei eliadeºti
în complexitatea ºi diversitatea ei tematicã.
Volumul debuteazã cu binecunoscutul Cuvînt
înainte al culegãtorului de texte, în care acesta
precizeazã clar motivaþia alegerii titlului acestui
dosar. Cei ºapte paºi ai lui Buddha este titlul
unui eseu al lui Constantin Noica, apãrut în
mai 1983 în «Viaþa Româneascã». (p. 5)
Printre semnatarii studiilor ºi eseurilor
cuprinse în aceastã carte îi amintim pe: Gheorghe Lãzãrescu (Mircea Eliade), Henri H. Stahl
(Între filosofia lui Blaga
ºi teologia lui Eliade),
Robert A. Segal (In Defense of Reductionism),
Dan Arsene (Nostalgia
limbii universale), Constantin Noica, Mircea
Anghelescu (Primul Eliade), Paul Anghel (Cãrarea de aur), Mircea
Handoca (Afinitãþi elective: Mircea Eliade 
Lucian Blaga), Miron
Butariu (Mircea Eliade),
Cornel Ungureanu (O convalescenþã liniºtitã),
Valeriu Rusu (Între ºtiinþã, poezie ºi filosofie),
Nicolae Florescu (Mircea Eliade sau metamorfozele jurnalului intim).
Ideea centralã a acestui volum o constituie
preocuparea savantului Mircea Eliade pentru
studiul istoriei religiilor lumii, cu credinþele,
obiceiurile, miturile ºi ideile religioase ale
popoarelor lumii. Majoritatea studiilor ºi eseurilor
prezente aici pun accentul pe latura ºtiinþificã a
activitãþii lui Mircea Eliade în acest vast domeniu.
Prietenul sãu, Constantin Noica, identificã
în eseul ce dã titlul întregului volum cele ºapte
trepte ale concretului în destinul creaþiei
eliadeºti, descriind o aventurã. Aºadar, aceste
trepte în accederea spre concret, în
viziunea lui Constantin Noica, ar fi
urmãtoarele: prima treaptã  natura,
cu cele douã domenii: botanicã ºi
zoologie, blîndele noastre ºtiinþe
elementare (p. 156); a doua treaptã
 natura strãvãzutã, chimia:
...acum intrã în joc natura dezarticulatã ºi analizatã, (...) trecutã în
laborator (p. 157); a treia treaptã
 natura transfiguratã din viziunea
alchimiei; a patra treaptã  experienþa teozofiei, unde natura ºi
omenescul se topesc laolaltã (...)
pentru cã îi sudeazã divinul (p. 159); a cincea
treaptã  natura umanã, manifestatã prin
istoria universalã (p. 160); a ºasea treaptã 
experienþa spiritualã a religiozitãþii indiene
(p. 161); în fine, cea de-a ºaptea treaptã, ultima
 aventura lui Eliade se transformã dintr-una
de cãutare într-una de identificare peste tot a
sacrului (p. 162). Scopul ultim al parcurgerii
acestor trepte iniþiatice este acela al identificãrii
totale cu sacrul, Mircea Eliade a gãsit spaþiul
sacru aci, pe un pãmînt care va trece, dar unde
s-au rostit cuvinte care nu vor trece. (p. 164)
Cele ºapte trepte în cãutarea ºi gãsirea concretului, a sacrului, în biografia lui Mircea Eliade,
sînt asemãnate celor ºapte paºi ai lui Buddha,
care abia nãscut a fãcut ºapte paºi ºi a urcat,
la capãtul lor, pe culmea lumii. (p. 164).
Un alt studiu ce pune accentul pe aspectele
biografice eliadeºti este cel al lui Nicolae Florescu
 Mircea Eliade sau metamorfozele jurnalului
intim. Autorul realizeazã itinerariul vieþii ºi creaþiei
lui Mircea Eliade, trecute prin filtrul jurnalului
intim, fiind de pãrere cã: pretutindeni în scrisul
lui Mircea Eliade, în romanele ºi eseurile lui 
excepþie fãcînd, bineînþeles, opera ºtiinþificã, cu
toate cã ºi acolo impulsul iniþial îºi are punctul
de declanºare într-o experienþã existenþialã nemijlocitã, individualã  sub demersul narativ, ca ºi
sub dialectica excursului analitic, vom gãsi,
astfel, mai mult sau mai puþin travestitã, uneori
chiar metamorfozatã, confesiunea pãtimaºã,
depoziþia lucidã, asupra unor violente stãri de
spirit sau excesive atitudini afective, ce divulgã
o naturã psihicã profund sentimentalã, care vede
în jurnal nu numai o oglindã frustã a vieþii
interioare, dar ºi o supapã constantã de defulare,
o revanºã compensatorie a insatisfacþiilor,
erorilor ºi eºecurilor curente, o ºansã de supravieþuire literarã prin abordarea antiesteticului.
Întreaga lui creaþie nu e în acest fel decît o
dramaticã ºi pasionatã dezbatere în jurul
propriului eu ºi propriei sale condiþii, minuþios
disecatã ºi îndelung examinatã. (p. 207). Semnatarul studiului ajunge la concluzia conform cãreia
Mircea Eliade, în literatura sa abordeazã un caracter profund confesiv, lãrgind considerabil
perspectiva individualã spre o diversitate a problematicii în opera sa beletristicã. Aici, scrie Nicolae
Florescu, Mircea Eliade are tendinþa de a surprinde ºi de a obiectiva stãri sufleteºti ascunse, imprecise, genereazã însã, paradoxal, subiectivismul
aprins, reducînd materia epicã, în ultimã instanþã,
la o prozã de notaþie, la dimensiunile restrînse ale
jurnalului intim. (p. 207).
Exegetul operei eliadeºti, Mircea Handoca,
contribuie cu studiul Afinitãþi elective: Mircea
Eliade  Lucian Blaga, publicat iniþial în revista
Vatra. Acesta face referire la relaþia dintre cei doi
oameni de culturã români, considerînd cã
afinitãþile elective dintre Mircea Eliade ºi Lucian

Reevaluãri :

Mircea Eliade în confruntarea cu

blicatã în Stindardul (an
XVII, nr. 109, ian.-mart.
1970, p.2), dedicaþia amintitã, considerînd cã
unui fost om mare nu-i mai datorez nici stima,
nici gratitudinea. ªi continua, pe acelaºi
ton vehement, expresie a labilitãþii sale
extreme, justificatã poate doar prin înclinãrile de naturã pederastrã ce tulburã de
obicei manifestãrile unui individ nu pe
deplin format: Dacã laudele Bucureºtiului
nu-l insultã pe dl. Mircea Eliade, însemneazã
cã atitudinea sa moralã e mai joasã decît oricare
dintre noi ar fi putut bãnui.
Injuria nu se opreºte aici, ci evolueazã,
în termeni asemãnãtori, autorul studiului
respectiv anunþînd cã pregãteºte o nouã
ediþie a textului, care, dupã opinia sa, nu
va mai fi murdãrit  în sens fizic  de un
nume ce acum aparþine arsenalului propagandistic al R.S.R..
Ruptura de nivel este vizibilã: dedicaþia
la studiul amintit era determinatã evident
de recunoaºterea valorii intelectuale,
gratitudinea ºi stima stabilindu-se
dincolo de orice conjuncturã ºi fãrã a þine
de cont de o etapã istoricã înscrisã politic
în consistenþa schimbãtoare a timpului, iar
retractarea ei era absurdã, dincolo de
orice atitudine, de ordin ideologic, la
dimensiunea zilei, acuzaþia trecutã în
seama savantului încriminând de fapt
eventuala lui neintervenþie în raport cu
gratulãrile ce îi erau atribuite atunci în
arsenalul propagandistic al comunismului
dîmboviþean. Lozoman discrediteazã apoi
imaginea unui om mare în definirea
personalitãþii lui Eliade, ceea ce nu aparþine
cadrului discuþiei, cu atît mai mult cu cît el
o situeazã sub semnul trecutului, diminuîndu-i inconºtient valoarea spre a cãsca
o ºi mai considerabilã distanþã dintre ceea
ce se comitea în þarã ºi lipsa totalã de ripostã
a savantului. Mai ripostase însã Mircea
Eliade vreme de mai bine de trei decenii
etichetãrilor calomniase, deformãrilor
(urmare din pag. 1)

Blaga constituie unul dintre capitolele necercetate
ale spiritualitãþii româneºti. (p. 175).
Autorul, pe parcursul studiului sãu, stabileºte
punctele de convergenþã ale creaþiei celor doi
reprezentanþi ai specificului românesc integrat
în universalitate. (p. 175). Descoperã asemãnarea esenþialã între ei, concretizatã în sincronismul cu care îºi abordeazã misiunea în culturã.
Împreunã au contribuit la înþelegerea specificului
naþional, la definirea culturii populare româneºti
simbolizate prin Balada Mioriþei ºi Legenda
Meºterului Manole. Se regãsesc, în concluziile la
care au ajuns, diverse similitudini, chiar dacã
metodele, argumentele ºi analogiile utilizate diferã:
cercetînd miturile autohtone, ambii gînditori au
zãmislit numeroase studii de o rarã profunzime
ºi erudiþie, diferite ca formã, dar cu unele
coincidenþe tematice... (pp. 176-177)
Dacã Mircea Handoca abordeazã stilul laudativ
la adresa celor doi, nu acelaºi lucru se întîmplã în
studiul lui Henri H. Stahl, Între filosofia lui
Blaga ºi teologia lui Eliade, inclus în volumul
Eseuri critice. Acesta se nãpusteºte cu furie împotriva a douã mari personalitãþi ale culturii române... (Mircea Handoca, Cuvînt înainte, p. 6).
Pe de o parte, pe Lucian Blaga îl acuzã de
faptul cã acesta refuza ostentativ cercetarea
directã ºi sistematicã a satelor româneºti,
cercetare consideratã a fi necesarã de cãtre
sociologul Henri H. Stahl pentru elucidarea
vechii probleme a specificului naþional. Iar
pe de altã parte, pe Mircea Eliade îl acuzã cã
acesta nu-ºi pune problema acestui specific
naþional, gîndul lui fiind elaborarea unei vaste
istorii a religiilor de pe întreaga suprafaþã a
pãmîntului, din preistorie pînã azi. (p. 17).
Considerã cã informaþiile la care apeleazã cei
doi filosofi sînt de mîna a doua, nefiind întreprinse
cercetãri la faþa locului, în satele tradiþionale
româneºti, contestînd vehement activitatea acestora
în domeniul cercetãrii ºtiinþifice.
În finalul studiului, autorul ajunge la concluzia
cã de pe urma lucrãrilor lui Eliade nu ne alegem
însã, [...] cu nici o viziune de sintezã a
«mitologiei româneºti», ci numai cu fragmente,
mai adîncit studiate, a unor teme deseori
analizate de toþi folcloriºtii noºtri. (p. 82).
Ca rãspuns atacurilor lui Henri H. Stahl la
adresa activitãþii lui Mircea Eliade ºi Lucian Blaga
în domeniul folcloristicii româneºti, Mircea
Handoca, în Cuvîntul înainte al volumului de faþã,
face urmãtoarea remarcã: lipsa simþului mãsurii
ºi a obiectivitãþii lui H. H. Stahl sînt evidente. E
rizibil, de pildã, sã consideri «minore» studiile
consacrate de Eliade spiritualitãþii româneºti. Sã
afirmi cã «informaþia savantului este de a doua
mînã», iar cã volumul De la Zalmoxis la GenghisHan «în totalitatea lui rãmîne o decepþie»  mi se
pare halucinant. (p. 6).
Cu toate cã au existat, de-a lungul timpului,
ºi încã mai existã contestatari ai activitãþii
ºtiinþifice a lui Mircea Eliade, el poate fi
considerat un deschizãtor de drumuri în
domeniul istoriei religiilor. Metodele utilizate
constituie baza unor studii ºi cercetãri ulterioare
în acest vast domeniu.

Viviana POCLID DEHELEAN

realitãþii ºi aprecierilor injuroase cu care
fusese întîmpinatã persoana lui literarã sau
ºtiinþificã în presa nu numai politicã, dar
ºi culturalã, din România sovietizatã ? Apoi,
era el vinovat de ceea ce politrucii cominterniºti de la Bucureºti aprobaserã sã se
publice în româneºte din opera lui literarã,
cu atît mai mult cu cît selecþia editorialã se
executa în mare parte din patrimoniul
cultural interbelic, ceea ce prin nerecunoaºterea drepului de copyright în þãrile
comuniste ale momentului excludea, în
fond, din discuþie, posibilitatea inacceptãrii?
Scriitorul îºi dãduse acordul la intervenþia
strictã a conducerii Uniunii Scriitorilor
doar pentru reproducerea nuvelei La Þigãnci, într-o revistã din þarã, dar încã din
1963, la apariþia textului respectiv în cadrul
colecþiei destin, aceasta din urmã avea
cedate de Mircea Eliade în exclusivitate
toate drepturile privind procesul retipãririi
ulterioare. Sigur, s-ar mai putea pune în
discuþie, eventual, ºi rolul pe care îl juca
atunci George Uscãtescu, intrat în relaþie
cu oficialitãþile comuniste din þarã, ceea ce
ar fi fost oarecum lãmuritor pentru scoaterea din cauzã a autorului. Dar, oricum
am privi lucrurile, mai semnificativ ni se
pare sã precizãm, spre a înþelege, chiar în
focul scandalului, punctul de vedere al
acestui aºa-zis colaborator al diavolului 
expresie pe care Mircea Eliade i-o atribuia
atunci lui Vasile Postãuca  nu altul decît
autorul Nopþii de Sânziene, ce, într-o
epistolã din 17 octombrie 1970 îi mãrturisea
lui Nelu Manzatti, cu o impresionantã
sinceritate ºi cu o rarã demnitate intelectualã, ce goleºte de sens acuza posteucianã
ºi clarificã atitudinea adoptatã: Pe mine,
scriitor romîn, mã intereseazã un singur
lucru: ca literatura pe care am scris-o în
libertate (în þarã pînã în 1940 ºi în Occident
dupã 1945) sã circule în continuare ºi sã fie
accesibilã tinerelor generaþii, crescute exclusiv
cu proza ºi poezia produsã în conformitate cu
normativele ocupantului. Nu eu am cerut
retipãrirea, ci ei m-au rugat, aceiaºi «culturali» pentru care, pînã mai acum cinci-ºase
ani eram «fascistul, obscurantistul, etc, etc».
Poate cineva, de bunã credinþã, citind un
asemenea text, sã nu echivaleze imediat
noþiunea de culturali  subînþeles analfabeþi, trãdãtori de substanþã naþionalã, instrumente penibile ºi condamnabile ale ideologiei
sovietizãrii (fiindcã ocupantul terorist era
doar rusul, ºi astãzi acþionînd cu aceleaºi
mijloace exclusiv antiumane, specifice
leninist-staliniste, sub ochii blegiþi de istorie
ai îngãduitoarei comunitãþi europene) 
cu aceea de securism, impusã prin Glasul
Patriei? Mai mult chiar, este atît de greu de
înþeles  cum remarcã Eliade în acea
scrisoare  pentru oameni pe care-i credeam
cinstiþi ºi inteligenþi, cei din exil desigur, cã
prin abordarea lui, în situaþia amintitã de
Lozovan, de cãtre oficialitãþile culturale
de la Bucureºti se marca atunci nu altceva
decît un succes al nostru, ( ) al rezistenþei,
tocmai prin recunoaºterea, fãrã s-o spunã
fãþiº, a cozilor de topor ºi ceilalþi din R.S.R.,
cã s-au înºelat, cã noi existãm, cã nu ne-au
putut ucide , nici la propriu, nici la figurat.
Originalul epistolei cãtre Manzatti se
gãseºte astãzi în respectivul fond documentar
de la Biblioteca românã din Freiburg im
Br., dar Eliade a trimis ulterior o copie
xerox dupã acest text ºi lui Mircea Handoca,
ceea ce demonstreazã indirect cã aspira sã
fie publicat cîndva în þarã, cum s-a ºi
întîmplat pînã la urmã (Vezi: Mircea Eliade,
Corespondenþã, I-P, Editura Humanitas,
Bucureºti 2004, pp. 191-193), doar Florin
Þurcanu, mult elogiatul documentarist,
uitînd sã-l ia în consideraþie din prea multã
scrupulozitate ºi probitate ºtiinþificã.
Rãmâne, de asemenea, sã mai consemnãm
un aspect al problemei, pe care scrisoare
deschisã a lui Horia Stamatu expediatã,
dar nepublicatã în La Nation Roumaine, îl
anticipa în bunã mãsurã. La începutul celei
de a doua decade din luna septembrie din
1970, s-a desfãºurat la Paris Congresul
Societãþii Academice Române, care, ca
urmare a hotãrîrilor adunãrii generale
precedente, desfãºuratã la Washington, avea
sarcina sã punã în discuþie modificarea
articolelor 5 ºi 6 din Regulamentul Societãþii,
cu privire la retragerea dreptului de a vota
ºi de a fi aleºi al acelor membri care ar colabora
cu regimul comunist de la Bucureºti, indiferent de faptul cã statutul Societãþii prevedea caracterul pur culturat al acesteia.
Prin ricoºeu, desigur, se observã destul
de exact infiltrarea secursticã în cadrul
academic desemnat ºi miza pe care o deþinea
Mircea Eliade în conservarea unitãþii de
acþiune a exilului politic anticomunist
românesc, tocmai prin menþinerea dezideratelor rezistenþei prin culturã, în
momentul în care acordarea cetãþeniei
americane în cazul sãu (14 iulie 1970) putea
fi speculatã chiar prin ideea disoluþiei
intelectuale a unei astfel de rezistenþã,
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3) La Nation Roumaine, organul democraþilor deblocaþi dupã eliberare în exil, pune
la cale ceva ce-ar avea aerul sã vrea a fi o demitizare a lui Mircea Eliade, printr-un soi
de plastografie, în care e greu de ales între dobitocie purã ºi simplã ºi paranoia dezlãnþuitã.
Cum te manifeºti mereu ca un critic al vremii, desigur ºtii foarte bine cã demitizãrile
sunt caracteristice vremii noastre ºi marcheazã cu o imensã copitã de fier cea mai plebee
epocã din istoria omenirii.
Ad sunt. Adicã: niºte rãmãºiþe ale unui naþionalism epuizat, comuniºti þinuþi la putere
de muscalo-tãtãri ºi democraþii fãrã angajament, îºi dau mînã cu mînã împotriva celui
mai valoros învãþat pe care îl au românii de la Vasile Pârvan încoace. Aceastã nouã
specie de unitate româneascã pare a fi o adunare generalã a faimosului Ordre de la
Gidouille al lui Jarry ale cãrui statute prevãd urmãtoarele în primul articol: Tout postulant
à la dignitè de membre de lOrdre de la Grande  Gidouille devra être pourvu de
qustre siens, posséder un cerveau du poids de trente grammes au moins, deux yeux au
plus, et justifier quil sera en mesure de presenter à toute requisition environ trois
cents cheveaux et quarente cinq (ce nombre pouvant être fort réduit pour les femmes
femelles) poils de barbe sur chaque bajoue *.
Ne aflãm în faþa celui mai flagrant caz de strictã colaborare între cei mai rãþoiþi ºi mai
puriºti naþionali ºi democraþi de profesie, pe de-o parte, ºi ortodoxia marxistã, pe de
altã parte, în numele unui patriotism gãunos ºi ipocrit, pentru cã e prea de mult mîncat
ºi compromis de toate racilele, apostaziile ºi compromisurile. Numai aºa vom înþelege
cum epigonii naþionalismelor ºi ai democraþiei more valachico s-au întîlnit cu noii
fanarioþi more sovietico pentru a lovi spiritualitatea româneascã. Aºa se întîlnesc din
veacul fanariot încoace toate suprastructurile ciocoieºti ºi uzurpãrile de tot felul, pentru
a lovi în ceea ce are mai valoros unul dintre cele mai dãruite popoare, dar ºi cel mai
nefericit din Europa, poporul român.
Fiind lovit un drept, Mircea Eliade, inevitabil se încheie ciclul tuturor imposturilor
naþional-demo-ciocoiesc-liberal-þãrãnesc-social-marxiste.
Continui sã cred totuºi cã exilul spiritual românesc nu se reduce la acest conclav al
des-fiinþãrii firii româneºti ºi sper cã Dumneata, cum nu poþi face parte din lOrdre
de la Grande-Gidouille, nu ai nici un amestec efectiv în aceastã ultimã ºi atît de murdarã
afacere. Cu nãdejdea mai sus exprimatã,
Horia STAMATU
* Orice postulat la demnitatea de membru al Ordinului Marelui  Burdihan va trebui sã fie prevãzut
cu patru membre, sã posede un creier în greutate de cel puþin treizeci de grame, cel mult doi ochi, ºi
sã se justifice precum cã va fi în mãsurã sã prezinte la orice rechiziþie aproximativ trei sute de peri ºi
patruzeci ºi cinci (acest numãr putînd fi mult redus pentru femeile female) de fire de pãr de barbã pe
fiecare falcã. (Alfred Jarry, Ubu, în româneºte de Romulus Vulpescu, E.P.L.U., Bucureºti, 1969, p. 286).
silitã sã se confrunte cu propria ei comSã mai notãm, în finalul acelor dezbateri,
promitere. Poate cã în abordarea docu- faptul cã în reorganizarea secþiilor Societãþii
mentarã a cercetãrii angajãrii tineretului Academice Române, Mircea Eliade a fost
din cadrele Uniunii Scriitorilor, în încer- menþinut ºi reales ca Preºedinte al Secþiei de
carea de convertire prin revenirea în þarã, Teologie ºi Filosofie, avîndu-l ca secretar pe
sub comunism, a lui Mircea Eliade, ar trebui C. Amãriuþei. Apoi, sã consemnãm, imediat
sã descifrãm întregul mecanism acuzator ºi dupã încheierea Congresului, concluziile unui
injurios determinat atunci de E. Lozovan ºi articol precum Exilul un cuvînt ?, semnat
alte elemente deplorabile ale exilãrii, prin de Sanda Stolojan în La Nation Roumaine
crearea confuziei, a îndoielii ºi a întrãinãrii. (sept.-oct. 1970), fiindcã se clarificã astfel o
Procesul verbal, întocmit de Comitetul atitudine, ce travesteºte noile condiþii ale
interimar de conducere al Societãþii Acade- coexistenþei paºnice, consolidatã dupã 1964
mice Române, pãstrat pînã în prezent în ºi în ochii unor anume exilaþi români, prin
colecþiile arhivistice ale Bibliotecii române recunoaºterea, patru ani mai tîrziu, a
de la Freiburg (Germania), ca ºi majoritatea evenimentelor primãverii de la Praga ºi a
celorlalte documente din care am citat aici, consecinþelor ei nu doar în plan politic.
înfãþiºeazã pe larg ºi cu semnificative detalii,
Autoarea comentariului publicistic în
lucrãrile Congresului. Dintre cei care s-au cauzã pune la zid, pe bunã dreptate, cei 15
înscris la dezbaterea formulãrilor iniþiale ani de stalinism cultural, care au înãbuºit
ale statutului în punctele menþionate (ºedinþa spiritul românesc, aducînd o fatalã disoluþie a
din 11 septembrie) se cuvine sã amintim, în procesului creativ intelectual, ceea ce a stimulat
ordinea înscrierii la cuvînt, pe Monica exilul ºi l-a determinat istoric. Sanda Stolojan
Lovinescu ºi Nina Batalli, pe Mircea Eliade, era atunci de pãrere cã ar fi existat un
N. A. Gheorghiu, ªtefan Teodorescu, Ioan moment politic, evident, cînd lucrurile au
Cuºa, Horia Roman, Leonid Mãmãligã, Petru început sã se schimbe, iar  dupã opinia
Iroaie, Virgil Ierunca, Horia Stamatu, Teodor gazetarei  firul cu tradiþia a fost reînnodat
Onciulescu, C. Amãriuþii ºi alþii, mai puþin ºi cultura românã ar fi reînceput sã acþioneze
importanþi, pe care nu-i mai menþionez aici. de la punctul unde a rãmas în 1945. Mai
În a doua ºedinþã, cea din 12 septembrie, mult încã, poeta ºi traducãtoarea binecunoscînd Monseniorul Octavian Bârlea, înteme- cutã se considerã capabilã sã aprecieze, la fel
ietor al instituþiei ºi preºedinte de onoarea al ca ºi agenþii cominterniºti ai unei preconizate
ei, a fost chemat sã-ºi asume preºedenþia deschideri ceauºiste, cã produsele culturale
adunãrii, s-a procedat la verificarea drep- create în interiorul þãrii ajung din urmã
tului de vot, procedeu contestat însã de un poziþiile gîndirii româneºti din exil.
grup, compus din domnii Nicoarã Beldiceanu,
Nu vrem sã discutãm aici aceastã tezã,
Mihai Korne, Grigore Filiti, Manole Bogdan de subînþeles dacã regîndim manipularea
ºi I. V. Emilian, care au pãrãsit adunarea. În timpului istoric al acelor vremi, ci doar sã
acelaºi timp, Ion Halmaghi ºi Mircea Popescu înregistrãm fenomenul descris de Sanda
(secretarul Societãþii) au propus o soluþie de Stolojan, potrivit cãreia începînd din 1964,
conciliere, iar Teodor Onciulescu a solicitat tinerii scriitori ºi intelectuali, în general,
rezolvarea problemei prin o moþiune. A fost reveniþi în Occident, la Paris mai ales, au gãsit
desemnat de plenul adunãrii un grup de la românii liberi continuitatea care lor le-a
membri (Halmaghi, Mircea Popescu, Horia fost cu cruzime interzisã. Este vorba de aceastã
Roman, ªt. Teodorescu, C. Butuceanu) sã nouã generaþie de români, ce  din pãcate 
elaboreze un proiect de rezoluþie, care, fãrã a îndoctrinatã ºi sub presiune politicã, a cãutat
comporta o modificare a Regulamentului  sã ºi a gãsit instinctiv orientarea care le era
confirme poziþia de bazã a instituþiei.
naturalã, identificîndu-i ºi confirmîndu-i din
Atacul fulminant al lui E. Lozovan punct de vedere al nevoilor spirituale lîngã
cumulat ºi cu celelalte replici emise din românii liberi, nici mai mult nici mai puþin.
þarã ºi din strãinãtate împotriva lui Mircea
Aºadar, sperînd cã am înþeles deplin
Eliade ºi-a primit astfel rãspunsul cuvenit sensul întortocheat al frazelor articolului,
prin riposta academicã ºi, aº spune, demo- continuitatea era atunci în mod firesc
craticã a Societãþii în cauzã, dezvãluind ºi dublatã, pentru grupul scriitoricesc în cauzã
dezavuînd astfel profunde implicãri com-  de la Marin Sorescu ºi Ion Alexandru ºi
interniste. Jocurile italieniste executate de la ªtefan Bãnulescu la D. R. Popescu, de
de securitatea bucureºteanã sub apanajul ºi o nãzuitã ºi profundã cãutare a libertãþii,
prin intermediul lui Iosif Constantin în sînul cãreia ar fi fost benefic regãsit ºi
Drãgan, G. Uscãtescu ºi alþi cîþiva exilaþi scriitorul Mircea Eliade, lãsîndu-se deschisã
au fost neutralizate tocmai prin aprobarea ºansa cuprinderii în reevaluãrile regiîn unanimitate a respectivei moþiuni. Iatã mului securistic de la Bucureºti, într-o
textul elocvent al acesteia:
perspectivã nu prea îndepãrtatã, ºi a celor-

Adunarea Generalã extraordinarã a Societãþii Academice Române, întrunitã la Paris în
zilele de 11 ºi 12 septembrie 1970, constatînd cã nu existã un quorum suficient pentru
a se trece la o modificare a Regulamentului în sensul diferitelor propuneri prezentate,
amînã rezolvarea acestei probleme în vederea consultãrii tuturor membrilor pentru obþinerea
celor douã treimi din voturile necesare, conform Statutului.
În legãturã cu problema discutatã, Societatea Academicã Românã îºi precizeazã atitudinea,
declarînd cã eventualele abateri de la linia tradiþionalã a Societãþii, pe care Statutul în
vigoare o prevede, vor fi considerate de la caz la caz ºi interpretate în sensul principiului
de necolaborare cu actualul regim comunist din Romania, principiu care, de altfel, ne-a
animat din momentul întemeierii Societãþii Academice Române ºi pe care nici un eveniment
ulterior, pe planul politicii externe sau interne a României, nu a avut darul de a-l modifica.
Comitetul de conducere face un apel cãlduros la înþelepciunea, patriotismul ºi simþul
de echilibru al tuturor membrilor Societãþii Academice Române, cãrora le cere de a pune
în relief ceea ce ne uneºte: dragostea de þarã, de libertate ºi de luptã, pe plan de culturã,
contra dictaturii ºi contra ocupaþiei strãine.

lalþi scriitori români din exil, în aºa fel
încît sensul întrebãrii din titlul articolului
sã-ºi capete un înþeles dubitativ în raport
cu anul indicat de publicista în cauzã.
De curînd, Dora Mezdrea a încredinþat
tiparului, în cadrul unei întregi serii,
privind pe Nae Ionescu ºi discipolii sãi în
arhiva Securitãþii, cel de-al doilea volum
consacrat lui Mircea Eliade (Editura Mica
Valahie, Bucureºti, 2008), în care avem
ocazia sã citim reprodus dupã dactilograma
pãstratã la C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar
167/2, filele 20-23, urmãtoarea informaþie
transmisã de respectivele organe securistice
cãtre oficialitãþile comuniste din þarã în
19.5.72, orele 18:15, sub semnãtura sursei,
Suceveanu, care, referindu-se la reacþia
lui Mircea Eliade, constatã, fãrã nici o
reþinere, acesta  cu tot trecutul lui legionar
 a avut în ultimul timp, o purtare patrioticã
curajoasã, dînd piept cu legionarii ºi toþi
reacþionarii care-l atacau ca trãdãtor, mai ales
în legãturã cu comportarea sa în problema
Societãþii Academice Române ºi în problema
colaborãrii cu intelectualii individuali ºi
forurile culturale din þarã. De aceea, emigraþia
considerã cã este vorba, incontestabil, de o
gafã condamnabilã a lui Pãunescu sau a
celui care poartã rãspunderea pentru acest caz,
care devine cu atît mai grav cu cît Eliade
posedã banda cu textul real al interviului.
Implicarea teoristei instituþii din þarã
este astfel indicatã ca atare, ºi nu mai lasã
nici un dubiu sã planeze asupra instrumentãrilor ce determinaserã moraliceasca intervenþie a lui E. Lozovan, ca ºi eliberarea
plimbãrilor diplomatice prin strãinãtãþuri
ale tinerilor scriitori din România comunistã în cãutarea lui Eliade... patriotul,
recunoscut în aceastã ipostazã ºi la
Bucureºti, doar la cîteva luni de acceptarea
cetãþeniei americane. Sã vezi, sã citeºti ºi sã
nu-þi vinã sã crezi ce citeºti. De asemenea,
sã constaþi cã bãnuitele manevrãri securistice din vara ºi toamna lui 1970 sînt pe
deplin confirmate în dactilograma de la
S.I.E., la numai doi ani dupã consumarea
faptelor ce au încercat sã dezmembreze
Societatea Academicã Românã, chiar la
Congresul ei de la Paris. Apoi, sã observãm
cu atenþie cît de puþin preþ mai punea atunci
securitatea pe acuza de legionarism, proiectatã în josul imaginii reflectîndu-l pe
Mircea Eliade ºi, mai ales, modul în care
era deconspirat, fãrã nici o reþinere, postura
lui Adrian Pãunescu în poziþie presupusã
de gafeur condamnabil, atîta vreme cît 
se subînþelege  anulase, prin interviul sãu
cenzurat, tocmai ideea de libertate a
opiniei, pe care, din diverse surse,
securitatea încerca sã o inoculeze conºtiinþei eliadeºti ºi anturajului sãu din exil.
Se mai cuvine sã mai reþinem un aspect
din aceastã notã de informaþie: difernþa
categoricã dintre reprezentanþii legionari
din diaspora româneascã ºi, aºa-numiþii,
emigranþi, care dau, în acest caz, verdictul
condamnãrii. Nu vrem sã insinuãm nimic,
ci doar sã sesizãm punctul nevralgic prin
care mult talentata noastrã scriitorime, din
generaþia anilor 70, devine, dintr-o datã,
responsabilã, prin intermediul securitãþii,
de posibilitatea restituirii lui Mircea
Eliade ºi a operei sale în contextul cultural
naþional al epocii. Desigur, astãzi nu
intereseazã cine ºi ce ar fi greºit atunci
dintre politruci, ci faptul cã, prin invocarea
legionarismului ºi a legionarilor, securitatea
ºi agenþii ei externi încercau sã salveze
poziþia eºecului înregistrat, fiindcã, oricum

am privi lucrurile, Mircea Eliade nu era,
aºa cum vrea sã ne lãmureascã actualmente
Florin Þurcanu ºi alþi istorici, mai în
vîrstã sau mai tineri, din sistemul de
învãþãmînt, comunist sau post-comunist,
încã în funcþiune în cadrele universitãþii
bucureºtene ºi în altele situaþii la fel de
preþuite academic, un oarecare individ lipsit
de iportanþã, ci chiar personalitatea esenþialã în organizarea ºi diriguirea ideologicã
ºi culturalã, pe planul rezistenþei prin
culturã, ce ºi-a dovedit în acel context, încã
o datã, capacitatea de a dezvãlui sistemul
opresiv din România comunistã.
Pãcãlitul devine încã o datã, aici, pãcãlitorul, ºi o astfel de posturã, deºi perfect
vizibilã, nu a putut sã fie adusã în discuþie
în momentul pe care l-a generat trunchierea interviului acordat de Mircea Eliade
lui Adrian Pãunescu, pentru revista Contemporanul de la Bucureºti, cãci toatã
înscenarea a trebuit sã cadã în ridicol odatã
cu suprimarea libertãþii pe care Sanda
Stolojan o bãnuia relevantã, cel puþin la
nivelul creaþiei, discutînd în La Nation
Roumaine despre cuvîntul exil, ce, în mod
metodic, este eliminat din zicala oficialitãþilor comuniste româneºti, manevrînd
în chip indubitabil o emigraþie construitã
prin ani ºi perfect dezavuabilã.
Sã mai consemnãm faptul cã, prin
referirile sale la aceastã clipã istoricã,
Adrian Pãunescu a încercat sã dea ulterior
unele explicaþii în Flacãra din 20 septembrie 2001 (p. 3) ºi a continuat în Flacãra din
27 septembrie, apoi, în cea din 1 noiembrie
2001, sã corecteze prin detalii poeticeºti
ºi prin versuri de circumstanþã o realitate
dramaticã ºi definitiv compromisã. De altfel,
în Evenimentul zilei din 24 iulie 2002,
Cornel Nistorescu a cãutat sã schimbe
aspectul destãinurilor poetului, din urmã
cu o jumãtate de an ºi a transferat pata din
obrazul lui Pãunescu pe cel al lui Mircea
Eliade, intrat de mai bine de un deceniu ºi
jumãtate în posteritate, dovadã cã ºi dupã
un asemenea numãr de ani, securitatea
lucreazã la fel ºi-ºi certificã, fãrã rezerve,
jalnicele jocuri, cei doi din þarã ºi, mai
mult sau mai puþin, în cauzã, urmãrind nu
altceva decît deteriorarea moralã a personalitãþii lui Mircea Eliade. Prin documentele publicate în Evenimentul zilei,
din 24 ºi 25 iunie 2002, doctorul în filologie
Adrian Pãunescu a fost înfãþiºat, prin
fiºele de la securitate, drept agent al lui
Ceauºescu, posturã pe care, bineînþeles,
bardul de la Bârca a refuzat sã ºi-o recunoascã, contraatacînd la rîndu-i. În impozantul sãu op biografistic, Florin Þurcanu
tace mîlc, la fel ca ºi Zoe Petre, dascãlul
sãu de moralã comunistã, dar, revoltãtor
este faptul cã tac la fel de mîlc ºi editorul
autorizat al lui Eliade (Editura Humanitas)
ºi rudele sale cu preocupãri literare,
umflînd, sau lãsînd sã se umfle, gogoaºa
punerii la cale, nu a compromiterii lui
Mircea Eliade  aºa cum sperã cancaniera
securitate, oblojitã la Cotroceni  ci, în
fond, a dojenirii poporului romîn ce acceptã
zîmbind sã fie scuipat la uºa infamiei.
Sã nu evitãm însã, prin extensie istoriograficã, desigur, interviul publicat de
profesorul Adrian Pãunescu în Contemporanul ºi sã transcriem mai jos textul
Dezminþire, trasmis cãtre þarã prin postul
de radio Europa Liberã, ºi publicat mai
apoi în Limite (nr. 9, Paris, aprilie 1972)
sub semnãtura lui Mircea Eliade.
(continuare în pag. 8)

Am citit cu mare tristeþe convorbirile publicate de Adrian Pãunescu în Contemporanul din 10 ºi 17 martie. Cînd, acum mai bine de un an, în iarna lui 1971, am acceptat
sã înregistrãm acest interviu, am fãcut-o cu o singurã condiþie: textul va apare integral,
sau nu va apare deloc. Adrian Pãunescu mi-a dat cuvîntul de onoare cã aceastã condiþie
va fi respectatã ºi faptul cã interviul nu se publica, mã fãcea sã cred cã se þine de cuvînt.
Din pãcate, ma înºelasem. În cele din urmã, Adrian Pãunescu a acceptat publicarea
unui text trunchiat care schimbã radical sensul interviului. Într-adevãr, au fost eliminate
pagini întregi ºi, în primul rînd, pasagiile pe care le consideram centrale în convorbirile
noastre, pentru cã vorbeam despre formaþia mea intelectualã ºi deci despre influenþa
profesorului Nae Ionescu, învãþãtorul meu
ºi al generaþiei mele. Au fost, de asemenea, eliminate pasagiile în care discutam despre Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Dan Botta ºi Mircea Vulcãnescu, cã sã nu
mai vorbesc de referinþele la scrierile mele
de istoria religiilor ºi filosofia culturii.
Asemenea omisiuni, care schimbã sensul
interviului, mã silesc sã republic textul
integral într-una din revistele româneºti
care apar în Occident.
În ceea ce priveºte amintirile despre serile
petrecute împreunã în iarna 1971, ele sînt
evocate de poetul ºi gazetarul Adrian
Pãunescu, ºi îi aparþin în întregime. Cînd
ºedeam de vorbã, credeam cã vorbim aceeaºi
limbã: vechea, cinstita limbã româneascã pe
care am învãþat-o de copil ºi pe care o vorbesc
ºi acum, la bãtrîneþe. Recunosc, cu o imensã
tristeþe, cã m-am înºelat.
Universitatea din Chicago, 27 martie 1972
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drian Pãunescu sau postura inchizitorialã a lui Cornel Nistorescu
nu intrã, desigur, în preocupãrile noastre.
Ambii trãiesc, ºi sunt obligaþi moral, sã-ºi
limpezeascã asemenea caziere, pline de
incertitudini ºi aproximaþii în legãturã cu
Mircea Eliade ºi cu scrisul lor deficitar. Ceea
ce intereseazã în elucidarea dosarului, pe
care am urmãrit chiar ºi parþial sã-l
înfãþiºãm aici, este, pînã la urmã demonstrarea mentalitãþii incriminatorii ce vine
din esenþa disponibilitãþilor securitãþii de
a calomnia cu orice preþ ºi la orice nivel,
mai ales în exil de aceastã datã, figura
savantului ºi scriitorului în cauzã, fãrã a fi
obligatã sã dea socotealã.
Nimeni ºi nimic nu poate sã justifice
apoi tipul de întrebãri pe care i le adreseazã
intervievatorul lui Mircea Eliade. Provocarea este dincolo de orice îndoialã ºi ea
trãdeazã de la bun început denunþul din
final. În comentariul sãu din Limite, Virgil
Ierunca, analizînd Cenzurarea ºi modificarea
textului lui Mircea Eliade (pp. 8-9), în
Contemporanul, pe baza exemplarului
original ºi a înregistrãrii radiofonice aflate
în posesia intervievatului, se pot reþine de
a început, chiar din prima frazã, intervenþiile tendenþioase ale unor întrebãri ºi
înlocuirea unor termeni ce au pãrut nocivi,
prin alþii, elimiarea sistematicã a numelor
Dan Botta, Vintilã Horia ºi Emil Cioran,
rãstãlmãcirea atitudinii adoptatã de Eliade
faþã de Lucian Blaga, Nae Ionescu, G.
Cãlinescu, Tudor Arghezi, inclusiv faþã de
Zaharia Stancu (ceea ce explicã astfel, cu
întîrziere, ºi îngrijorãrile din urmã cu un
an ale autorului Desculþului, cãutîndu-l
anticipat la Paris, pe intervievat) ºi aºa mai
departe. Surprinzãtor, de altfel, nici Ierunca
nu-l vizeazã strict pe Adrian Pãunescu în
intervenþiile sale inoportune operate la
nivelul textului eliadesc, ci trece totul în
seama cenzurii politice, încercînd sã salveze,
aºa cum eseistul precizeazã în final,
reproºurile fundamentale aduse de eliade
ideologiei comuniste: Ne aflãm la capãtul
unui ciclu, unde toate ideologiile ºi-au
epuizat posibilitãþile, deci ºi cea marxistã,
de structurã leninisto-stalinistã. Astãzi,
cultura europeanã se pregãteºte sã devinã
minoritarã . ªi, în continuare: Chiar dacã
nu va fi rãzboi, va fi o nouã fazã a culturii
universale. De asemenea, trebuie subliniatã
constatarea intervievatului: Este edevãrat cã
universul de valori al civilizaþiilor noastre
moderne se prãbuºeºte, dar asta nu înseamnã cã
nu se vor crea alte lumi ºi alte valori spirituale.
Atitudinea savantului român de la
Chicago infirmã capacitatea de recepþie a
unui sistem politic totalitar, incapabil sã
înþeleagã sensul devenirii, cel al evoluþiei
în timp ºi peste timp. De altfel, într-o fiºã,
din 1 iulie 1971, a securitãþii, pe care o
reproduce în ediþia ei Dora Mezdrea, faþã
de sursa «Cosma Ovidiu», aflat atunci la
Paris, Mircea Eliade se gãsea în situaþia sã
constate, referitor la receptarea acasã a
operei ºi cuvîntului sãu romînesc: În þarã
mi se dã una caldã, una rece; adicã, apare un
articol bun despre mine, elogios, dupã care
apare un articol care este complet în afarã de
obiect ºi pentru care sînt criticat cu un aer de
sentinþã definitivã, pentru lucruri care nu intrã
în obiectul cãrþii. Referirea  indicã sursa
securitãþii  se centreazã pe aºa-zisa recenzie din România literarã a lui Miron
Constantinescu, în care i se reproºa
autorului cãrþii De Zalmoxis à Gengis-Khan
cã nu a pus în evidenþã conflictele sociale
din perioada respectivã sau cã nu a acordat
o deosebitã atenþie moºtenirii latine a
culturii noastre (p. 95), evident aberant, atîta
vreme cît studiile de acolo ale lui Mircea
Eliade vizau protoistoria românilor.
Dacã tot acceptãm sã dãm crezare delaþiunilor din dosarele de la securitate,
alcãtuite în jurul prezenþei, nu numai
literare ºi ºtiinþifice, ci preponderent
politice, a lui Mircea Eliade, se cuvine sã
mai semnalãm un aspect ce dezvãluie,
încã o datã, în mãsura în care mai era
ceva de dezvãluit, cît de preocupatã era
atunci instituþia opresiunii comuniste din
România sã dezbine ºi sã anuleze unitatea
de acþiune a exilului prin readucerea în
þarã a scriitorului ºi savantului de Universitatea din Chicago.
Prezent, la începutul lui octombrie 1972,
în cenaclul literar de la Paris al lui Leonid
Mãmãligã, Ion Caraion, informatorul Arthur al locotenent-colonelului Albescu M.,
îl întîlneºte acolo pe Mircea Eliade ºi are un
scurt schimb de replici cu el, care, în loc sã
stimuleze admiraþia sa faþã de cel menþionat,
îi creeazã o stranie deziluzie celui ce
semneazã înscrisuri, mai mult sau mai puþin
delatoriu. Mircea Eliade, ce, doar cu puþin
timp înainte se întîlnise acolo cu Paul
Anghel, care-i vorbise despre o viitoare

revistã menitã sã înlocuiascã «Glasul Patriei»,
îºi exprimã o uºoarã nedumerire faþã de
afirmarea refuzului pe care gezetarul de la
Bucureºti l-ar fi adoptat, întrucît revista e,
în realitate, dirijatã de organele de securitate.
De faþã, la o asemenea discuþie, se gãseau
printre alþii, Sanda Stolojan, Paul Barbãneagrã, ªtefan Baciu ºi Mira Simian,
Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca, Theodor
Cazaban, Horia Stamatu ºi Henriette Yvonne
Stahl (venitã din þarã). O singurã precizare
se cere a mai fi incorporatã informaþiei din
fiºa lui Arthur. La puþin timp dupã aceastã
dezvãluire, Paul Anghel a devenit redactorul ºef, sau directorul, Tribunei României,
ceea ce autorizeazã într-un fel bãnuielile
unora dintre cei prezenþi cã bucureºteanul
în cauzã ºtia, în bunã mãsurã, cã noua
publicaþie nu se va deosebi decît formal de
vechea structurã publicisticã afiºatã prin
Glasul Patriei, revistã esenþialmente cominternistã. Dar, mai mult decît atît, certificã
afirmaþiile unui grup mai restrîns din
asistenþii la discuþie, în fruntea cãruia se
situau Horia Stamatu ºi Leonid Mãmãligã,
potrivit cãrora, cum ghilimeteazã în delaþiunea sa Ion Caraion, evident, acest Paul
Anghel e totuºi omul securitãþii, ºi întrevederea
lui Mircea Eliade cu el nu era indicatã.

Însã, tocmai în acele împrejurãri de
tulbure manipulare, apariþia atacului din
revista Toladot, pe care, de altfel, l-am
semnalat anterior, prin punerea în evidenþã
a unui dosar Mircea Eliade, reactiva mai
vechea presupusã descendenþã a savantului
de la Universitatea din Chicago, din miºcarea politicã în cauzã, desemnatã extremistã
ºi antisemitã în istoria postbelicã a României, reînodînd astfel firul acuzelor antieliadeºti din etapa dejisto-stalinistã, susþinutã
publicistic, consecvent, prin etichetãrile din
Glasul Patriei. Este mai puþin important sã
menþionãm aspectul polemic ºi deziteratele
politice pe care le cultiva grupul ziaristic
de la Toladot, într-o perfectã sincronie cu
poziþia adoptatã de Miron Constantinescu
ºi oamenii securitãþii, fie ei implicaþi sau
nu în Uniunea Scriitorilor din acel moment.
Modul în care s-a valorificat în anii 90,
prin publicarea în Elveþia, corespondenþa
lui Mircea Eliade cu profesorul Gershon
Scholem, este un posibil argument, ce iese
din cadrul strict al unor relaþii ºtiinþifice ºi
reaprinde o disputã falsã, dar sensibilã
pentru statutul unui cetãþean american,
demonstrînd încã o datã cã problema
determinãrii politice a tînãrului Mircea
Eliade, la un deceniu de la intrarea lui în
eternitate, legatã nemijlocit de trecutul sãu
românesc, nu privea doar cazul individului,
ci antrena în dezbatere însãºi istoria
modernã a poporului român, viciind grav
realitatea istoricã. Semnificativã ni se pare
în acest sens observaþia pe care Constandina
Brezu o fãcea în Jurnalul literar (an IX,
mai 1998, p. 12), semnalînd O notã din
Minimum, apãrutã în numãrul 58 din
ianuarie 1992, în care se indica faptul cã
în arhiva Bibliotecii Universitãþii din
Ierusalim se pãstreazã o scrisoare importantã a
lui Mircea Eliade. Ea a fost trimisã în urmã
cu zece ani, cînd profesorul de istorie a religiilor
Gershon Scholem îl invitase pe Eliade la
Ierusalim, dar vizita nu a avut loc din cauzã
cã s-au opus energic dr. Theodor LoewensteinLavi (...). Scrisoarea respectivã a fost trimisã în
urma acestui incident ºi în ea, Mircea Eliade
face mea culpa pentru «trecutul de care, de
mult, m-am dezis». O mea culpa rarã.
Cum, decenii de-a rîndul a fost pusã sub
semnul întrebãrii tãcerea vinovatã a lui
Mircea Eliade faþã de opiniile sale ideologice
din tinereþe, Constandina Brezu se întreba

Întrucît faptele se prezintã în acest fel
sau altfel, este mai puþin important în
relevarea aspectelor ce ne intereseazã aici.
ªi în situaþia în care Paul Anghel venea ca
trimis al securitãþii, ºi în postura în care el
doar cunoºtea de ce trebuie sã sã pãzeascã
(cum nu s-a pãzit) în afara maºinaþiunilor
organului represiv menþionat, comunicarea
cu Mircea Eliade n-ar fi fost, sub nici un
raport, beneficã pentru marele scriitor ºi
savant în condiþia sa de cetãþean american,
dacã acesta n-ar fi fãcut publicã informaþia
ce-i fusesã transmisã. Iar Mircea Eliade,
din proprie iniþiativã, a comentat-o imediat
cu Ion Caraion în faþa tuturor celor prezenþi
în cenaclul lui Leonid Mãmãligã. De unde
ºi deconspirarea categoricã a oricãrei disponibilitãþi a autorului nuvelei Uniforme de
general, de a accepta demersurile securistice
menþionate, sau altele de o asemenea
facturã, dar ºi evidenta îndoialã a lui Mircea
Eliade cã, în exil, ºi, nu mai puþin, în
cenaclul lui Leonid Mãmãligã, existau
atunci cîrtiþe, dispuse sã informeze
autoritãþile comuniste din þarã asupra
reacþiilor sale imediate.
Apoi, este ºi mai ciudat faptul cã, prin
trimiºii ei, securitatea ceauºistã era gata
sã-ºi dovedeascã atunci impecabila cinste
ºi þinuta patrioticã, în raporturile sale cu
un legionar, pe care, ani de zile, decenii la
rînd, nu încetase sã-l deconspire ca atare.
Din fiºele publicare de Dora Mezdrea, reiese
cã accentele se puneau, în continuare pe
trecutul de o astfel de sorginte politicã a lui
Mircea Eliade, deºi se recunoºtea din
informaþii cã urmãritul în cauzã ar fi avut
numai legãturi de simpatie cu doctrina
legionarã ºi nu ar fi fãcut parte dintre
membrii legiunii.

atunci pe bunã dreptate de ce a fost lãsat sã
treacã atîta timp asupra unor «documente» care,
devenite deja publice, puteau sã lãmureascã de
mult aceastã problema «delicatã» ºi sã aducã
un plus de luciditate în rigoarea unor dezbateri
istorico-literare, lipsite de patimi politice, aºa
cum ar fi fost ºi cum este de dorit.
Rãspunsul la o asemenea întrebare þine
de chestiunea problematizãrii actului critic,
de încercarea primordialã de a înþelege
adevãrul înscris în fenomenul artistic sau
în faptele existenþiale ale celui despre care
se face vorbirea. În România comunistã însã,
ºi, cu atît mai straniu, în cea postcomunistã,
profesioniºtii intelectuali ai analizei
literare se rezumã doar la constatãrile
ulterioare asupra unor declaraþii iniþiale
pe care le acceptã ca pe un dat al firii. În
Jurnalul sãu, Mihail Sebastian a indicat,
astfel, ceva despre ceea ce i s-a spus sau a
citit, sau a aflat, referitor la o anume
atitudine a prietenului Mircea Eliade întrun oarecare moment istoric. Iatã, bunãoarã,
punctul de plecare, în care nimic nu mai
reprezintã adevãr sau negaþie a lui, ci totul
se tranºeazã precum la nivelul unui document redutabil, a unui înscris care impune
criticii, nu ideea de probabilitate fireascã
ºi necesarã, ci aspectul de sentinþã juridicã.
Procesul nu se limiteazã doar la atît, cãci
el intrã, în cazul Eliade, într-o deplinã
conºtientizare istoricã, dupã publicarea
dosarului Toladot. Cu alte cuvinte nici o
infirmare documentarã adusã ulterior în
corectarea chestiunilor supuse discuþiei, nu
mai poate fi înregistratã, atîta vreme cît
acuza, formulatã în Toladot, trebuie cu orice
preþ sã-ºi menþinã actualitatea verdictului,
dincolo de adevãr sau de dezinformare.

Cînd, chiar în Minimum (an XIV, nr. 155,
februarie 2000), Al. Mirodan, la rubrica sa
Dicþionar neconvenþional al scriitorilor
evrei de limbã românã, a replicat, la Poºta
dicþionarului, întrebãrilor adresate de un
cititor (Ing. Tudor Bontea, din Detroit, USA)
care, în polemica iscatã în jurul cazului
Eliade, plecînd de la Jurnalul lui Mihail
Sebastian, îºi exprima unele derutante
concluzii, argumentul suprem nu l-a
constituit scrisoarea eliadescã, de prezenþa
cãreia se vorbise anterior în Minimum, ca
fiind o mea culpa rarã, ci articolul publicat
de istoricul literar Z. Ornea, într-unul
dintre numerele României Literare, în
discuþia în contradictoriu cu Mircea
Handoca. În acest fel, Al. Mirodan produce
o dublã nedreptate sub raport informativ.
Mai întîi, Z. Ornea a fost mai puþin istoric
literar, în sensul real al cuvîntului, venind
dinspre sociologia marxistã pe care a aplicato în toate studiile sale, neavînd o pregãtire
filologicã adecvatã, deºi a semnat unele
aproximative ediþii, decît este, în fond, prin
întreaga lui activitate de o viaþã, Mircea
Handoca. Apoi, articolul semnalat, nu este
deloc o piatrã de hotar în polemica amintitã,
dar nedezbãtutã în Minimum, ci doar un
aspect în efortul de a preciza, în lumina
adevãrului, problema supusã analizei. Unele
dintre afirmaþiile lui Z. Ornea din intervenþia menþionatã ne-au determinat, trebuie
sã o mãrturisim, sã le denunþãm abordarea
aproximativã ºi dilematicã a concluziilor.
Dar ca faptele sã fie ºi mai clare, o sã mai
consemnãm dintr-o lungã ºi rãuvoitoare
activitate publicisticã pe aceastã temã a
regretatului Z. Ornea, încã o replicã istoriograficã a sociologului de la Editura
Minerva, Unde duce înverºunarea ºi excesul
(publicatã în Dilema, nr. 288, 7-13 august
1998). Unde pot sã ducã, atunci cînd se
publicã documente ºi se restituie exact
dimensiunea indicatã asupra adevãrului în
cea mai purã limbã româneascã, nu mai
este cazul sã stãruim ºi ne reþinem sã
continuãm o asemenea descriere a faptelor
pe care le înregistrãm aici. Însã nu avem
dreptul sã nu ne întrebãm iarãºi cine, ce ºi
pentru ce era sau este scopul iscãrii ºi
diriguirii unor astfel de manipulãri, în care
am putea înscrie ºi atitudini ciudate, ca sã
nu spunem excesive, ale unor filologi ºi
istorici literari din þarã, de la un ªtefan
Borbely pînã la un Andrei Terian, susþinînd
dubioasa biografie realizatã de Florin
Þurcanu, care  dupã opinia unor asemeni
comentatori  face cît zece monografii
(vezi: Euphorion, an XVIII, nr. 5-6, maiiunie 2007), în momentul în care într-o fiºã
de securitate, publicatã de Dora Mezdrea,
datînd din 8 noiembrie 1979, se spune pe
ºleau ºi fãrã nici o remuºcare: Prin
posibilitãþile de care dispunem, vom lua
mãsuri pentru cunoaºterea intenþiilor (...) de
discreditare (...) a lui MAREª ºi iniþierea de
acþiuni de contracarare a acestora. MAREª
nu este altceva decît însemnul denominativ
prin care este indicat Mircea Eliade în
informaþiile serviciilor de spionaj ale
securitãþii din România, ce sînt dispuse sã
intervinã la cererea evident a cuiva împotriva discreditãrilor pe care le încearcã
alte servicii din aceeaºi odioasã instituþie.
Sperãm cã am înþeles exact determinarea
acestui mesaj strict secret înregistrat cu
nr. 83 în cartea din care am citat ºi mai sus.
Prin publicarea cîtorva pagini inedite din
Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade, multe
dintre speculaþiile, clãdite în jurul episodului
legionar, au cãzut în desuetudine, ºi realitatea,
de mult recunoscutã de autorul Huliganilor,
în corespondenþa sa cu prietenii de generaþie
sau în acte oficiale (vezi: declaraþia cu nr. 13
din 28 octombrie 1938 de la Sanatoriul
Moroeni, publicatã în vol. menþionat al Dorei
Mezdrea, p. 33) au marcat în respectivele
înscrisuri diaristice nu doar asumarea faptelor
(mereu solicitate pînã la aberaþie), dar ºi
determinarea consecinþelor politice pe care
acestea le-au avut în biografia ºtiinþificã ºi
literarã a lui Mircea Eliade.
Este pãcat cã Florin Þurcanu a evitat sã
conºtientizeze critic fenomenul, coordonat
din umbrã, dupã cum vedem, de securitate.
Este cu atît mai inutilã abordarea sa
biografistã din monumentala carte,
Mircea Eliade, prizonier al istoriei, cu cît,
precum în fiºele de la securitate, urmãrind
destinul eliadesc pe diversele meridiane ale
globului, Florin Þurcanu pune în luminã
doar, eventual, emigraþia româneascã de pe
acolo, ºi eludeazã consecvent ºi, oarecum
ascultãtor, orice referinþã la relaþiile
scriitorului ºi savantului în cauzã cu exilul
românesc anticomunist. Parcã aceastã carte
de multe sute de pagini, s-ar fi scris înainte
de 1989, de un doctorand la Paris, ce era
nevoit sã se întoarcã în þara ceauºismului
(continuare în pag. 18)
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ultima bãtaie a inimii, a spus disidentul
Vasile Paraschiv, luni, la Palatul Cotroceni,
dupã ce ºeful statului i-a înmînat decoraþia
Ordinul Naþional Steaua României în grad
de cavaler.
Eu nu sunt ca un cîine cãruia dacã îi
dai o felie de salam tace din gurã ºi te
lasã sã intri în curtea stãpînului sãu ºi sã
furi totul. Eu vreau de la dumneavoastrã,
domnule preºedinte, dreptate, nu decoraþii, bani, funcþii, a continuat Paraschiv,
amintindu-i ºefului statului de promisiunile
fãcute la finalul lui 2004, înainte de a fi ales
în funcþie. Vreau dreptate ºi adevãrul
pentru întregul nostru popor, exact ceea
ce aþi promis dumneavoastrã poporului
nostru în noiembrie 2004 ºi care pe mine
m-a atras ca un magnet, dar din nefericire
nu v-aþi respectat promisiunea( ).
Paraschiv a spus cã nu va mai continua
sã vorbeascã în acel cadru, deºi trãieºte
într-o þarã liberã, pentru cã preºedintele l-a
invitat sã vorbeascã în privat, peste cîteva
zile. Mã opresc aici întrucît, deºi sunt un
om liber nu am dreptul sã vorbesc ce
gîndesc ºi atunci cînd vreau eu. Domnul
preºedinte mi-a spus cã peste cîteva zile
mã va chema ºi vom sta de vorbã pe baza
acestei declaraþii, a încheiat Paraschiv.
Traian Bãsescu, nedumerit
La rîndul sãu, Traian Bãsescu i-a mulþumit lui Paraschiv pentru prezenþã, dar i-a
atras atenþia cã decoraþia i-a fost oferitã nu
în nume propriu, ci în numele statului
român. Vã mulþumesc pentru cuvintele pe
care le-aþi spus, pentru cã aþi participat
la aceastã ceremonie ºi sunteþi oricînd
binevenit la Palatul Cotroceni. Nu trebuie
sã aºteptaþi invitaþia mea. (...) Vreau sã
ºtiþi cã eu respect însemnele statului
român ºi cînd le acord, nu le acord în
nume personal, ci în numele statului
român ºi cred cã oricare dintre noi are
datoria, cetãþean român fiind, sã respecte
simbolurile statului, a rãspuns preºedintele, stîrnind aplauzele celor prezenþi în
sala Ambasadorilor, la Palatul Cotroceni.
Decorat pentru înaltã þinutã moralã ºi
patriotism
Preºedintele Traian Bãsescu i-a acordat
disidentului Vasile Paraschiv distincþia
Steaua României în grad de Cavaler,
pentru Înalta þinutã moralã ºi patriotismul de care a dat dovadã, decretul de
decorare fiind publicat în Monitorul Oficial.
În decretul de conferire a Ordinului Naþional
Steaua României în grad de Cavaler se
precizeazã cã distincþia îi este acordatã lui
Vasile Paraschiv În semn de apreciere
deosebitã pentru înalta þinutã moralã ºi
patriotismul de care a dat dovadã, pentru
devotamentul ºi ataºamentul faþã de
valorile democraþiei. Purtãtorul de cuvant
al preºedintelui, Valeriu Turcan, confirma,
în data de 13 noiembrie, pentru Agenþia
NewsIn, cã preºedintele Bãsescu a demarat
procedurile pentru acordarea Ordinului
Naþional Steaua României, cea mai înaltã
distincþie a statului român, luptatorului
anticomunist Vasile Paraschiv. ªeful statului
a rãspuns favorabil apelului unor reprezentanþi ai societãþii civile. Vicepreºedintele
Alianþei Civice, Sorin Ilieºiu, susþinut ºi de
Vladimir Tismãneanu, preºedintele Comisiei
Prezidenþiale Consultative pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din România, a solicitat
preºedintelui ca disidentul Vasile Paraschiv
sã primeascã Ordinul Steaua României.
Vasile Paraschiv nu a primit niciodatã
nici o distincþie din partea unei instituþii
ºi asta chiar dacã este cel mai curajos
luptãtor anticomunist român. Am trimis
propunerea noastrã Preºedinþiei României, cu speranþa cã va fi aprobatã, a
declarat, pe 12 noiembrie, Sorin Ilieºiu. La
un ceas cînd unii încearcã sã conteste
însuºi demersul Comisiei Prezidenþiale ºi
al Preºedintelui, de condamnare a unui
regim ilegitim ºi criminal, trebuie sã ne
reamintim lecþia lui Vasile Paraschiv, a
unui om care a demascat, cu preþul unor
cumplite chinuri, faptul cã dictatura
comunistã a fost una a minciunii, samavolniciei ºi nesimþirii, se preciza ºi în
scrisoarea de susþinere a disidentului,
semnatã de Vladimir Tismãneanu.
Torþionarii fantomã
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului în România a depus, pe 8
iulie, la Parchetul de pe lîngã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, Secþia Parchetelor
Militare, o sesizare în legaturã cu 67
persoane care l-au cercetat ºi torturat pe
luptãtorul anticomunist Vasile Paraschiv.
Foºtii securiºti, activiºti de partid ºi

informatori ar fi, potrivit IICCR, pasibili de
a fi sãvîrºit acte de terorism prin rãpirea
ºi torturarea cunoscutului disident Vasile
Paraschiv, precum ºi de utilizarea psihiatriei pentru reprimarea sa, de supunerea
lui la tratamente crude, inumane ºi
degradante, timp de 26 de ani, pentru
atitudinea ºi convingerile sale anticomuniste. La data de 3 noiembrie,
procurorii au comunicat soluþia de neîncepere a urmãririi penale împotriva celor 67
de persoane. Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului în România a depus
pe 13 noiembrie la Parchetul de pe lîngã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, o
plîngere împotriva rezoluþiei procurorului
de neîncepere a urmãririi penale în cazul
torþionarilor disidentului Vasile Paraschiv.
A încercat sã punã bazele unui
sindicat liber în timpul comunismului
Vasile Paraschiv este cunoscut
ca un important luptãtor anticomunist, fiind persoana care a
încercat crearea unui sindicat liber
al muncitorilor din România în
regimul comunist, alaturi de Ionel
Cana. Este autor al mai multor cãrþi
despre regimul comunist. Iatã ce
declara disidentul, faþã de acest
aspect, în cotidianul Ziua din data
de 26 ianuarie 2007: Ideea mea
de a crea un sindicat liber în
România s-a concretizat prin
trimiterea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român ºi
Uniunii Generale a Sindicatelor
din România a unei liste cu 11
propuneri care prevedeau acele
drepturi pe care le au sindicatele
noastre astãzi. Aceastã idee mi-a
apãrut în minte dupã ce Nicolae
Ceauºescu, sub influenþa evenimentelor din Polonia de la
Gdansk, Gdynia ºi alte localitãþi
a înþeles cã nu se mai poate
merge aºa mai departe ºi a încercat sã amãgeascã poporul
român, muncitorii, intelectualii
cu liberalizarea vieþii sindicale
din România. Paraschiv a intrat
în contact cu miºcarea scriitorului
Paul Goma pentru apararea drepturilor omului. L-am cunoscut în
momentul în care am auzit la
Radio Europa Liberã scrisoarea pe care
el a trimis-o Conferinþei post-Helsinki de
la Belgrad. Atunci eu mi-am propus sãl cunosc personal cu orice preþ ºi sã
discut despre problemele pe care le punea
aceastã scrisoare. Mi-a fost foarte greu.
A apelat la presedinþii Iliescu ºi Bãsescu
pentru a-ºi afla torþionarii, însã nici unul
nu l-a ajutat.
Vasile Paraschiv în redacþia Ziua
Întrebat ce pãrere are despre Raportul
Tismãneanu, care condamnã regimul comunist, Paraschiv a declarat cã a vãzut doar
declaraþia preºedintelui Traian Bãsescu:
Nu l-am vãzut, am citit doar cuvîntarea
prezentatã de preºedintele Traian Bãsescu
(...). Este o mãsurã de condamnare a
crimelor Partidului Comunist Român
luatã pe jumãtate, pentru cã în condiþiile
acestea în care crimele, criminalii sunt
condamnaþi teoretic, verbal, declarativ
fãrã ca aceste declaraþii sã aibã consecinþe juridice atunci aceastã condamnare a comunismului în þara noastrã este
o formalitate banalã, care urmareºte ca
scop sã satisfacã cererea victimelor. Dar
noi, victimele dictaturii comuniste nu cerem
doar ca criminalii, torþionarii care ne-au
chinuit pe noi ºi familiile noastre sã fie
condamnaþi doar teoretic, verbal. Vrem sã
se facã o lege pe baza cãreia fiecare victimã
sã aibã dreptul sã-i cheme pe torþionarii
sãi în faþa Justiþiei unde sã dea socotealã
pe baza legilor statului de drept.
Din dosarul aflat la CNSAS lipsesc
cele mai importante documente.
Disidentul Vasile Paraschiv a mai declarat
( ) cã din dosarul sãu întocmit de Securitate lipsesc cele mai importante documente. Din acest motiv, susþine el, nu ºi-a
aflat nici pînã astãzi torþionarii. Iatã ce
spunea acesta în urmã cu aproape doi ani:
V-aþi vãzut dosarul de la CNSAS?
Am vãzut o micã parte din documente,
unele foarte importante.
Aþi constatat cã ar lipsi documente din
dosarul dumneavoastrã?
Absolut, fãrã discuþie. Din dosarul meu
au fost furate de cãtre ofiþerii de securitate
cele mai importante documente. În primul
rînd aºa zisul angajament de loialitate luat
sub ameninþarea cu moartea în ziua de 14
mai 1987 într-o cabanã dintr-o pãdure de

lîngã barajul Paltin. M-au rãpit de pe
stradã, din parcul central din Ploieºti, la
ora 6:30 dimineaþa cînd mã duceam la
serviciu, m-au bãgat cu forþa într-o maºinã
ºi m-au dus acolo pentru ca sã discute cu
mine. Adicã sã îmi spunã cã dacã vreau sã
mai trãiesc trebuie sã fac ce spun ei. ªi a
început sã îmi dicteze din agenda lui
personalã vreo 18-19 puncte cu ce trebuia
sã fac eu. Mã transformaserã într-un
informator ºi colaborator al lor contrar
voinþei mele. Eu dîndu-mi seama cã nimeni
nu ºtia de mine unde sunt, mi-am dat
seama cã nu pot sã scap din mîna lor.
Aveau niºte cuþite, ºiºuri cu buton, ºi se
jucau cu ele în faþa mea ºi mi-au spus clar
cã dacã nu fac ce spun ei voi fi tãiat
bucãþele ºi voi fi aruncat hranã pentru
peºti în barajul care se auzea.
I-aþi identificat pe acestia?

Am solicitat preºedintelui Iliescu ºi preºedintelui Bãsescu, însã nimeni nu m-a ajutat.
P.G. Ce mai pot zice? Doar sã repet ce
am mai spus-scris:Sunt mîndru de prietenia cu Vasile Paraschiv. ªi mi-e ruºine
pentru neruºinea colegilor întru decoraþii: l-au aplaudat pe Bãsescu cînd i-a dat
peste nas (sic) lui Paraschiv, cu patriotismu-i de bodegã, dar nici Beligan, nici
Pintilie, nici Manolescu nu i-au strîns mîna
celui mai normal dintre anormalii, anormalizaþii, anormalizatorii jubilatori din Sala
Ambasadorilor (!) de la Palatul Cotroceni.
Marþi 2 decembrie 2008
Am scris lui Leonid Popescu la Chiºtelniþa ºi lui Vasile Paraschiv la Ploieºti.
M-am rãzgîndit: nu mai propun Ostinato. Îl
las aºa, scurtat, pentru internet. Poate cã
mã opresc la Roman intim.
Miercuri 3 decembrie 2008
Paraschiv, în Cotidianul:
( ) Cum a decurs întîlnirea cu Traian
Bãsescu?
A fost în februarie, anul acesta. Mi-a
spus cã nu are mult timp, cã poate sã
discute doar cinci minute, cã aºteaptã un
ambasador. Mi-a pus pumnul în gurã. ªi ma lãsat cu consilierul dînsului, domnul
Gussi. Acesta mi-a spus cã preºedintele nu
poate discuta despre o asemenea lege,
deoarece preºedintele nu mai vorbeºte cu
primul-ministru. Dar ce vinã avem noi,
cetãþenii, dacã dumnealui nu vorbeºte cu
primul-ministru?
Ce altceva i-aþi mai cerut lui Bãsescu?
Sã rezolve problema scriitorului Paul
Goma. Sã obþinã înapoi cetãþenia românã.
Preºedintele mi-a spus cã Goma trebuie
sã facã cerere. Dar cînd Goma a fost
expulzat de Securitate, nu a fãcut el
cerere. Aºa cã cine i-a luat cetãþenia tot
acela sã i-o [re]dea.
Dar în afarã de discuþia cu consilierul
prezidenþial, Traian Bãsescu v-a rãspuns
la memoriul pe care i l-aþi dat?
Nu mi-a rãspuns la nici o problemã,
deºi mi-a promis cã îmi rãspunde într-o
sãptãmînã. Au trecut zece luni. Se urmãreºte ca noi, victimele regimului, sã murim
mai repede. Între timp mor ºi cãlãii
partidului. ªi s-a terminat cu procesul
comunismului. Istoria rãmîne doar în cãrþi.

Nimeni nu va mai protesta. Toatã clasa
politicã se fereºte ca un fost membru al
PCR sã ajungã în justiþie.
Cum au reacþionat cei prezenþi la
ceremonia de la Cotroceni, cînd aþi
refuzat distincþia oferitã de preºedinte?
Am o amintire urîtã. Erau personalitãþi
incontestabile: Radu Beligan, Gheorghe
Dinicã, Nicolae Manolescu, [Lucian
Pintilie - cã tot nu am vorbit de turnãtorii
Patriei Române, dintre scriitori, nota mea,
P.G.], Mariana Nicolesco ºi alþii, pe care
nu-i mai þin minte. Pentru toþi am un respect
deosebit. Dar nu pot sã nu îi întreb din ce
cauzã pînã la revoluþie nu au vrut sã ia
atitudine împotriva dictaturii? Nu trebuie
sã-mi rãspundã, pentru cã eu cunosc
rãspunsul lor: le-a fost fricã! Dar de la
revoluþie ºi pînã azi de ce nu s-au implicat
cu absolut nimic în viaþa politicã? Sunt tot
atît de indiferenþi faþã de interesul poporului cum au fost ºi
înainte de revoluþie. Ãsta e
marele meu regret. Pentru cã
dumnealor l-au aplaudat pe preºedintele Traian Bãsescu atunci
cînd a vrut sã-mi dea decoraþia.
Valerian Stan îmi comunicã:
Judecãtoarea (numele ei:
Ioana Antonia Anton, nota
mea, P.G.) s-a pronunþat ºi a
respins acþiunea mea ca neîntemeiatã. Urmeazã ca hotãrîrea sã
fie redactatã, apoi în 15 zile sã
fie introdusã în apel.Ei, da:
neotovarãºii (dar ºi veteroevreii
- cu doi i) care m-au bãlãcãrit,
spurcat, insultat, calomniat, ani
de zile fãrã dovezi - numite, în
Europa : citate - sãrãcuþii de ei:
nu pot fi învinovãþiti, cu atît mai
puþin condamnaþi în Þara Justiþiei, România - vezi avertismentele repetate ale Europei în
exact aceastã chestiune - fiindcã
ei, sub aripa Israelului ºi a
Americii, într-o solidaritate de
rasã indefectibilã cu slugile
bãºtinaºe, altfel mioritzice din
moºi strãmoºi - pentru o bursã,
pentru un covrig, pentru o
invitaþie la un coctail, o batere
pe spinare, ca semn de înaltãpreþuire (curatã preþuire de la
stãpîn la neoiobag - ºi-au exercitat dreptulla-acuzaþii-mincinoase, acþiune de ei botezatã: drept la liberã exprimare.
Futu-le!
Joi 4 decembrie 2008
Mi-a telefonat Nicolae Florescu: de ce
nu le mai trimit ceva?
Da, domnule: de ce?
Disidentul politic Vasile Paraschiv va fi
despãgubit de statul român cu 300.000 euro,
a decis Tribunalul Bucureºti în 3 decembrie.
Tribunalul Bucureºti a admis, miercuri,
cererea disidentului politic Vasile Paraschiv
ºi a obligat statul român sã îi plãteascã
300.000 euro drept daune morale pentru
chinurile la care a fost supus în perioada
comunistã. Vasile Paraschiv a intentat un
proces statului român în 2007, prin care
cerea 1 milion de euro daune morale pentru
chinurile la care a fost supus de cãtre
comuniºti. Decizia Tribunalului Bucureºti
poate fi atacatã cu apel, relateaza NewsIn.
Disidentul anticomunist Vasile Paraschiv a
returnat, pe 1 decembrie, preºedintelui
Traian Bãsescu decoraþia primitã luni, de
Ziua Naþionalã, spunînd cã se simte obligat
sã refuze primirea ei de la «un comunist ca
toþi ceilalþi, care ne-au condus þara de la
Revoluþie ºi pînã azi».
«Vã mulþumesc pentru înalta distincþie
ce aþi hotãrît sã mi-o acordaþi, dar eu
sunt obligat sã refuz primirea ei de la un
comunist ca toþi ceilalþi care ne-au condus
þara de la Revoluþie ºi pînã azi ºi împotriva cãrora eu am luptat din 1968 ºi voi
continua sã lupt pe cale legalã ºi
democraticã pînã la ultima bãtaie a
inimii», a spus disidentul Vasile Paraschiv,
luni, la Palatul Cotroceni, dupa ce ºeful
statului i-a înmanat decoraþia Ordinul
Naþional Steaua României în grad de
cavaler. «Eu nu sunt ca un cîine cãruia
dacã îi dai o felie de salam tace din gurã
ºi te lasã sã intri în curtea stãpînului sãu
ºi sã furi totul. Eu vreau de la dumneavoastrã, domnule preºedinte, dreptate, nu decoraþii, bani, funcþii», a
continuat Paraschiv, amintindu-i sefului
statului de promisiunile fãcute la finalul
lui 2004, înainte de a fi ales în funcþie.
«Vreau dreptate ºi adevãrul pentru
întregul nostru popor, exact ceea ce aþi
(continuare în pag. 24)
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Navigãm de trei zile pe oceanul de culoarea
petrolului, sub soarele torid, ce prãjea nu numai
gîndurile rele, dar ºi pe cele bune.
Argentina rãmãsese departe în urmã, înscriindu-se în ºirul amintirilor nespus de dragi. Trãisem
la Buenos Aires ani destui de grei, presãraþi însã
cu multe ore fericite petrecute alãturi de
neasemuiþi prieteni. Veniserã în numãr mare sã
ne salute la chei, aducîndu-ne fiecare un dar
modest, o lacrimã de despãrþire, sau cîþiva pesos
cu care sã ne plãtim plãcerea vreunei bãuturi
rãcoritoare prin porturile sud-americane. Tot din
acceiaºi bani, mai înainte de a debarca în Europa
la Le Havre, dupã trei sãptãmîni de cãlãtorie pe
apã, bãrbierul vaporului avea sã dea coamei
cenuºii, bãtutã de vînt ºi stropitã de sarea
valurilor, o înfãþiºare de frezã citadinã, sclipind
de pomadã parfumatã cu mirodenii dubioase.
Împãrþeam cabina de opt locuri a clasei a treia
doar cu prietenul Dimi, care pornea ca ºi mine
cãtre Europa în cãutarea de mai bine. Pe elegantul
vapor Laemec de 30.000 de tone, sub pavilion
francez, puþini pasageri se lãfãiau în mulþimea
cabinelor neocupate. Cãlãtorii, mai toþi intelectuali, se împãrþiserã în mici grupuri stabilite pe
afinitãþi sau reciprocã simpatie. Unii cîntau vesel
sau trist, alþii citeau, jucau cãrþi sau discutau.
Strînsesem prietenie în cercul celor cu care
luam masa în sala restaurantului: un preot sirian,
om de serioasã culturã, care considera resemnarea ºi rãbdarea ca unic mijloc de a înfrunta
greutãþile vieþii; o tînãrã femeie chilianã, de
profesiune uºoarã, deºi grãsuþã, pe care o chema
Dolores ce, în ciuda numelui, nu pãrea deloc
suferindã. Simula o vizibilã timiditate în prezenþa
preotului în timp ce, pe sub masã, îºi freca
genunchiul de cel al vecinului. Dolores decisese
sã îºi strãmute graþia creolã din America de Sud
în Europa, unde fizicul sãu exotic putea stîrni
alt interes ºi dobîndirea de mai multe parale. Se
mai afla un pictor columbian, în cãlãtorie de
studii de perfecþionare cãtre Paris, apoi o altã
doamnã sud-americanã, Victoria. Purta acest
nume glorios deºi nu învinsese pe nimeni. Avea
cap de cal, cu faþã prelungã ºi dinþii mari. Calul
fiind un animal foarte frumos, Victoria se
presupunea foartã frumoasã.
Într-un colþ al sãlii de lecturã, trei indivizi
fãceau opinie separatã. De înfãþiºare corectã,
aveau ceva suspect, nedefinit în felul de
comportament ce nu îndemna pe nimeni sã le
adreseze cuvîntul. Era vizibilã dorinþa lor de a
nu fraterniza cu ceilalþi, fapt destul de
neobiºnuit într-o cãlãtorie în comun de trei
sãptãmîni. Niciunul dintre noi nu ºtia cine sînt.
Vorbeau spaniola ca mai toþi pasagerii, dar nu
putusem lãmuri de unde parveneau. Se îmbarcaserã probabil la Buenos Aires înaintea noastrã.
La escala din Montevideo nu se urcase la
clasa a treia decît un evreu uruguaian, Mayer,
comunicativ ºi simpatic, figurã de contrabandist
internaþional, de profesiune declaratã zaraf. Urma
sã debarce la Rio sau la Santos; totul depindea
de vigilenþa controlului în porturile respective.
Cunoºtea cursul tuturor valutelor pãmîntului
ca pe Tatãl Nostru. Deºi într-o orã reuºise sã
descoasã pe mai toþi pasagerii, stabilindu-le
identitatea, Mayer nu putea da, la rîndul sãu,
nici o informaþie asupra grupului misterios al
celor trei care, vorbind aproape în ºoaptã,
continuau sã joace ºah ori se adînceau în lectura
unor cãrþi voluminoase, legate în piele cafenie.
Cît despre afacerile lui Mayer, omul cel mai
popular al vaporului, erau excelente ºi nici nu
o ascundea. Dat fiind controlul sever al valutelor,
practicat de mai toate bãncile naþionale în sudul
Americii, bursa neagrã ºi contrabanda devizelor
înfloreau ca piersicii în primãvarã.
Stãteam de vorbã cu tînãrul pictor columbian,
sec ºi îngîmfat, adept al artei abstracte, care
manifesta dispreþul pentru arta figurativã ºi
pentru toþi marii maeºtri ai trecutului. Încerca
sã mã convingã cã doar proºtii rãmîn credincioºi
picturii tradiþionale.
- Mã iartã, domnule pictor, dacã prost cum
sînt, gãsesc absurdã mentalitatea Dv. de om
deºtept. Nimic nu exprimã mai bine realitatea
decît pelicula fotograficã. Fotografia nu greºeºte
ºi nici nu iartã; reproduce aidoma natura, iar pe
noi, precum sîntem. Nu se cere unui artist sã
picteze fotografii. Fantezia, talentul sãu pot
divaga pe schema acestei realitãþi indiscutabile.
Abstractul în artã poate fi o atitudine intelectualã, dacã cel ce-l practicã este un intelectual.
Evadarea de la tradiþie este întotdeauna
interesantã ºi contribuie la progres. Dar dacã
artistul nu este cultivat, ci mediocru, abstractul
devine, în felul sãu un simplu refugiu al
impotenþei de a desemna o simplã fugã de
rãspundere. Ca atare aº fi de acort cu Dta, dacã
mi-ai spune cu futurismul sau cubismul sînt
simple atitudini intelectuale. Voi însã, anulaþi
realitatea pictînd forme umane apocaliptice, o
naturã imposibilã, ca sã strîmbe, creaturi cu trei
capete ºi multe picioare ºi tot atîtea mîini,
corpuri diforme, femei cu un sît umflat ºi alþi
doi, trei sterili, atîrnînd tragic. Spune Dta cinstit,
ai ieºi la plimbare, braþ la braþ, sau ai face
dragoste cu vreuna dintre aceste fiinþe ? Nu
gãseºti cã este o mare responsabilitate, aceea de
a nu perverti opera Creatorului, filtrînd-o prin
creierul unei minþi exaltate ?

alta metalicã, ce, dupã pãrerea mea, trebuia sã
ducã la sala maºinilor din fundul îmbarcaþiei.
Începeam a fi preocupat, copleºit totodatã de
cãldura sufocantã ce mãrea perplexitatea ºi
enervarea. Mã stãpînea o vagã contrarietate, o
uºoarã teamã, deoarece nu se vedea nici urmã de
marinar sau pasager. Doar armãtura metalicã a
vaporului, ce mai curînd înspãimînta decît fãcea
plãcere. Din cînd în cînd, monotonia culoarului
era întreruptã de vreo portiþã grea ºi scundã,
aºezatã de o parte sau de alta cu zãvoare enorme,
vãpsite în roºu aprins. Nu se auzea decît uruitul
surd al motoarelor, trosnetul lemnãriei catargelor
la orice legãnare a vasului ºi plesnitul valurilor,
vibrînd ca un ecou de tunete îndepãrtate.
Continuam cursa, urcînd ºi coborînd scãri,
strãbãtînd coridoare ce nu sfîrºeau.
Cuprins de neliniºte, mã adresai necunoscutului:
- Spune-mi, te rog, unde este persoana care
are nevoie de serviciile mele ? Jocul Dtale mã
cam oboseºte. Nu þi se pare cã exagerezi
purtîndu-mã fãrã þintã prin pivniþele vaporului?
Nici un rãspuns. Necunoscutul continua sã
înainteze pe coridoare din ce în ce mai strîmte
ºi întunecoase. Pãrea sigur de sine ºi la fel de
sigur era cã îl urmez. Am avut o clipã de ezitare
ºi aº fi dorit sã mã înapoiez, dar în nici un caz
nu aº fi gãsit calea pe care venisem. Cel ce a
cãlãtorit pe marile transatlantice cunoaºte
labirintul ce nu se mai sfîrºeºte ºi, uniform
construcþiei, ce cu greu te face sã îþi recunoºti
propria cabinã, scãrile de serviciu, ieºirile. Eram
ispitit sã strig, dar îmi era ruºine. Aº fi dorit
sã sar în spinarea misteriosului cãlãtor, cercînd
sã-l dobor. Însa statura lui atleticã nu mã îndemna
la imprudenþã. Începeam sã mã conving cã sunt

Fãrã a rãspunde, columbianul se ridicã
îmbufnat ºi ieºi din sala de lecturã,
întorcîndu-mi spatele.
Alãturi de mine, Dolores, femeia tuturora,
discuta cu preotul. Ca de obicei întrebãrile sale
priveau iertarea pãcatelor. Superstiþioasã, ca mai
toate femeile publice, Dolores mîngîia în
gîndurile sale imaginea Mariei din Magdala,
sigurã fiind cã pe lumea cealaltã pãcatele
prostituatelor vor fi ºterse cu buretele sfinþeniei.
- Pãrinte, noi femeile nemãritate sîntem
frunze în bãtaia vîntului. Nevoile vieþii ºi lipsa
de protecþie a bãrbatului ne îndeamnã sã
alunecãm. În ce mã priveºte, mã lupt din
rãsputeri sã rezist, pãstrînd intacte virtuþile în
aºteptarea soþului consfinþit de bisericã.
Dar soþul nu se lãsa mult aºtepta. Îl schimba
chiar pe vapor, în fiecare noapte, prin cabinele
celor dornici de o aventurã navalã, ce nu lasã
nici urme, nici amintiri.
Preotul sirian, de bunã credinþa, îi încuraja
aspiraþiile:
- Este demnã de laudã atitudinea Dtale.
Rãbdarea ºi resemnarea în faþa tentaþiilor sînt
plãcute lui Dumnezeu. Nu dispera niciodatã ºi
aºteaptã cu inima seninã izbãvirea de furtuni
ºi primejdii.
Cu un semn de binecuvîntare, preotul se
ridicã la rîndul sãu, în timp ce Dolore ne fãcea
smerit cu ochiul.
Cãldura devenise apãsãtoare, aproape insuportabilã. Nici acele ventilatoare, aºezate pe
tavan ce niºte elice de avion strãvechi, nu reuºeau
sã o împrãºtie ori sã o domoleascã.
Aer condiþionat nu exista decît în
cabinele luxoase ale clasei întîi, a
cãror fericiþi cãlãtori mai aveau la
îndemînã ºi o minunatã piscinã de
majolicã, în jurul cãreia se lãfãiau
cîteva femei ispititoare, dar cele mai
multe abstracte, spre a nu le spune
respingãtoare. În clasa întîi a unui
vapor cu public de aceeaºi identitate,
o femeie bogatã nu poate fi nicicînd
respingãtoare, ci mereu binevenitã
pentru un joc de bridge, de poker
sau canastã. Bãrbaþi atletici, burtoºi
sau sfrijiþi, completau mozaicul unei
lumi internaþionale, ca ºi valuta forte
ce îi îndesa buzunarele.
O singurã datã am avut privilegiul de a gusta farmecul piscinei
clasei întîia, anume la trecerea
Ecuatorului, cînd de obicei se fãcea
o serbare costumatã, la care participã de-a valma pasagerii, indiferent
de clasã. Neptun, personificat de
un cãlãtor sau de un marinar, cu
tridentul în mînã ºi coroanã pe cap,
înconjurat de naiade ºi sirene, azvîrlã
în piscinã, dupã un ritual, pe toþi
cãlãtorii, spoindu-i mai întîi cu o
mãturã muiatã în culoare albicioasã,
pe trup ºi pe faþã. Este acesta aºazisul botez al Ecuatorului, pe care lau savurat mai cu seamã cei de la
clasa a treia, fiindcã ni se oferea 4 e Festival de la Chanson Italienae,
Nice, 6 mars 1959
prilejul de a strãpunge bariera clasei
Théatre de la Méditeraneé
întîia. Rãsplata este o diplomã,
iscãlitã de Neptun, atestînd cã ai trecut Ecuatorul, victima capriciilor vreunui nebun sau maniac.
Cãzusem în cursã prosteºte, de bunã voie.
contrasemnatã de comandantul vaporului.
Ne oprirãm în sfîrºit în faþa uneia dintre
*
Ne despãrþeau doar cîteva ore de Rio de numeroasele uºi metalice, închisã cu cîrlige
Janeiro. Cãldura umedã strîngea creierul. O lene turnate, ca porþile etanºate ale camerelor de gaze
bolnavã cuprinsese pe toþi, un fel de toropealã din închisorile americane. Fãrã a mã privi,
centraliza miºcãrile ºi intenþiile. Moþãind pe fotolii, conducãtorul meu bãtu discret la uºã, astfel ca
pasagerii erau cuprinºi de febrã. Doar grupul celor sã fie auzit de cei dinãuntru. Poarta grea de fier
trei necunoscuþi era animat. Se miºcau cu reflexele se deschise, scîrþîind uºor, descoperind o încãpere
omului sprinten, ca ºi cum canicula, ce ne încin- metalicã, o magazie lungã de cîþiva metri, avînd
sese pe toþi, pe ei nu îi atingea. Îi zãream printre în fund o ferestruicã rotundã pe care se vedea
zãbrele ochilor întredeschiºi de amorþealã. La un spuma mãrii ºi valurile înalte, ce uneori o îneca.
Sprijint de peretele din fund, cu spatele cãtre
moment dat ni s-a pãrut cã îi vãd schimbînd noi, sta un altul dintre cele trei personaje misterioase,
priviri misterioase, ridicîndu-se apoi ºi pornind ºtergîndu-ºi cu o mînã fruntea de sudoarea ce ne
unul dupã altul cãtre scara ce conduce la cabinele inunda pe toþi. Mîna cealaltã o þinea adînc
din subsol, sprijindu-se de balustradã. Pe urmã, înfundatã în buzunarul pantalonilor. Nu se întoarse
somnul m-a învins ºi cred a fi dormit o bunã mãcar sã ne priveascã, continuînd sã contemple
bucatã de vreme. Cînd am deschis ochii, în jurul fereastra dinspre ocean. Fãrã îndoialã cã þine
meu nu mai erau nici Dolores, nici Mayer. M-am mîna pe pistol !, mi-am spus înfiorat, simþind un
gîndit cã se vor fi retras în cabinã, deºi în timpul tremur de frig în toiul cãldurii ecuatoriale.
zilei acolo cãldura era de nesuferit.
Al treilea personaj, cel care deschisese poarta,
Pe neaºteptate vãzui apãrînd în capul scãrii se aºezase pe un varf de saci goi, cu un carnet
ce conducea la restaurantul din subsol, pe unul deschis pe genunchi ºi un creion în mînã. Un
dintre cei trei cãlãtori misterioºi, anume pe cel interogatoriu, desigur, ºi apoi un glonte în ceafã.
mai înalt dintre dînºii. Un om de vreo treizeci de
Nu mai exista dubiu cã încãpusem pe mîinile
ani, elegant, spãtos, cu o frunte largã ºi sprincene unei bande de rãufãcãtori sau vreunei organizaþii
stufoase, cu o faþã asimetricã din care doi ochi politice contrare credinþelor mele de refugiat.
întunecaþi te sfredeleau ca un perforator.
În mijlocul încãperii metalice se afla un scãunel
- Dumneata vorbeºti germana sau engleza ? ruginit. Fãrã un cuvînt, individul care mã însoþise
 mã interpelã, cu ton afabil, dar destul de îmi fãcu semn sã mã aºez. M-am supus
decis, spre a nu face plãcere.
automatic, ca un om hipnotizat. Ar fi fost de
Fãrã a se fi prezentat, mi se adresase în prisos sã protestez sau sã strig, fiindcã nimeni
spanioleºte.
nu m-ar fi auzit de dincolo de unde mã aflam
- Vorbesc ºi una ºi alta, îi rãspunsei sec, însã ferecat, în fundul vaporului. Pe de altã parte,
nu vãd întrucît acest fapt vã poate interesa.
oceanul începuse a se agita, iar valurile ce
- Este în culoarul de jos o persoanã care are plesneau îmbarcaþia bubuiau ca tunurile cerului.
nevoie de interpret. Zadarnic încearcã sã se
Trecuserã doar cîteva secunde, ce mi s-au
explice, dar nu reuºeºte. Fii bun ºi mã însoþeºte! pãrut o veºnicie, douãzeci, treizeci, o sutã la
Contrariat de tonul oarecum somativ al indi- numãr. Se înregistra durata dupã bãtãile
vidului, hotãrîi totuºi sã îl urmez. Mã gîndeam violente ale inimii. Aºteptam paralizat sã fiu
cã într-adevãr puteam fi util cuiva, dat fiind cã legat fedeleº, ori lovit prin surprindere. De
personalul vaporului nu vorbea decît franceza. altfel, cu o simplã batistã în gurã ºi cîþiva
Fãrã a scoate o vorbã necunoscutul mã pumni zdraveni la ceafã, mã puteau trimite pe
conduse pe culoare întortocheate ale subsolului. lumea cealaltã, azvîrlindu-mã în mare prin
Coborîrãm o scarã cu trepte de lemn, apoi o ferestruica [aceea] ce lumina încãperea.

Individul cu caietul în mînã continua sã scrie,
privindu-mã atent la orice gest, în timp ce acela
care mã adusese stãtea nemiºcat, în picioare,
lîngã mine. Omul din fund rãmãsese în acceeaºi
atitudine, cu spatele la noi, cu o mînã imobilã în
buzunarul pantalonilor, iar cu cealaltã ºtergînduºi fruntea de sudoare.
- Ei bine, îngînai adunîndu-mi puterile, ce
doriþi de la mine ?
Fusese mai mult un geamãt decît o frazã. Cu
enorme eforturi reuºisem sã articulez cîteva cuvinte.
Aceeaºi tãcere indiferentã, apãsãtoare,
sinistrã, întretãiatã de vuietul mãrii înfuriate.
Încercam o senzaþie de sufocare, iar gura
încleiatã de cãldurã ºi spaimã nu se mai putea
deschide. Aº fi dorit sã vorbesc, dar nu mai
aveam putere. Mintea se împãiãnjenea, iar în
creierul aburit simþeam zvîcnituri. Mã luptam
eroic sã nu pierd cunoºtinþa, absurdã reacþie a
unui organism fãrã ieºire; leºinul ºi sincopa te
scutesc de toate suferinþele.
- Apã ! Apã !
Este tot ce am mai reuºit sã articulez.
La un moment dat individul din fundul
încãperii se întoarse cu faþa cãtre noi, scoþînd din
buzunar mîna în care þinea un cronometru. Drama
se mai prelungea. Îmi numãrã ultimele clipe.
- Destul! zise tovarãºilor sãi. Aduceþi un altul!
Apoi, cu tonul cel mai cordial din lume, se
apropie de mine surîzînd.
- Cerem iertare pentru felul straniu de a vã
face cunoºtinþã ! Îmi daþi voie sã mã prezint: sînt
doctor în medicinã, Euri, din Buenos Aires. Vã
prezint ºi pe colegii mei, Corteze ºi Benyto, de
la Universitatea din La Plata, asistenþi la Facultatea
de Medicinã. Þinem sã vã felicitãm pentru curajul
dovedit, rugîndu-vã sã pãstraþi pînã astã searã
totala discreþie asupra celor întîmplate.
Îmi povestirã apoi cã erau toþi trei medici
psihiatri, mergînd la Paris, cu burse de studii,
pentru o practicã de cîteva luni în marile clinici
franceze. Ca sã le treacã timpul hotãrîserã a face
un test psihologic. Alegeau la întîmplare
pasageri, pe care îi introduceau cu autorizaþia
comandantului într-una din magaziile cele mai
izolate, din fundul vasului. Fãrã a le adresa un
cuvînt, îi sechestrau, ca ºi pe mine, timp de douã
minute, ce pãreau o eternitate, urmãrindu-i ºi
notînd cu grijã toate reacþiile ºi cuvintele debitate.
- ªtim cã v-am fãcut sã trãiþi clipe de groazã.
Dar vã rugãm din nou, ºi cu toatã cãldura, sã
ne iertaþi, deoarece experienþa noastrã are un
substrat ºtiinþific. O puteþi califica, cel mult, o
glumã de prost gust, dar veþi fi rãsplãtit astã
searã, la orele ºapte, cînd vom citi rezultatele
tuturor testelor executate.
Ar fi fost de prisos sã mã mai supãr. Bucuria
de a fi scãpat teafãr mã cuprinsese ca o beþie.
Pãream un Lazãr înviat din morþi. Uºor obosit,
suportam cu plãcere cãldura micii încãperi. Nu
mai aveam nimic din grozãvia de mai înainte, cu
acea sudoare rece a sfîrºitului ce pãrea cã se
apropie. Am strîns mîna viguros celor trei
medici, îmbrãþiºîndu-i dupã moda sud-americanã.
- O altã recomandaþie, îmi spuserã. Totodatã,
o vie rugãminte. Sã nu suflaþi vreun cuvînt din
ceea ce vi s-a întîmplat, deoarce voim sã
continuãm experienþa ºi cu alþi cãlãtori luaþi la
întîmplare, ca ºi Dv.
Am promis ºi mi-am pãstrat cuvîntul dat,
nu atît din onorabilitate, cît din voluptatea de
a ºti cã ºi alþii vor pãtimi la fel ca mine.
*
În aceeaºi searã, adunaþi în salonul clasei a
treia, salutarãm cu un torent de hohote de rîs
lectura amãnunþitã a fiºelor experienþei psihiatrice.
Au trecut mulþi ani din 1953 ºi nu îmi mai
amintesc cu precizie detaliile. ªtiu însã cã eu
fusesem într-adevãr unul dintre cei mai viteji,
dar nu din spirit de curaj, ci mai degrabã paralizat
de teamã. Majoritatea pacienþilor aleºi la
întîmplare avuseserã reacþiuni ce mergeau de la
violenþã pînã la isterie. Pictorul columbian,
abstract în picturã, dar concret în atitudini,
muºcase pînã la sînge mîna doctorului Fernandez.
Preotul sirian, care la masã predica cu atîta
fervoare rãbdarea ºi resemnarea în faþa primejdiilor, izbucnise în plîns, vociferînd ºi zbãtîndu-se.
Victoria leºinase, în ciuda numelui sãu învingãtor,
lãsînd sã se întrevadã o gurã larg cãscatã, cu
ºiragul dinþilor de cal în cãutarea pãºunii.
Din zece cazuri studiate, doar douã se
comportaserã onorabil: Dolores, femeia nimãnui
ºi a tuturor, obiºnuitã sã înfrunte zilnic
necunoscuþii, rãmãsese imobilã pe scaun, surîzînd
insinuant, descoperindu-ºi genunchii durdulii în
dorinþa de a seduce inchizitorii de circumstanþã
cu tehnica profesiunii. Nu se gîndise nici o clipã
cã i s-ar putea pretinde altceva decît un amor
tarifat în societate mai numeroasã.
Cît despre Mayer, simpaticul contrabandist de
valutã, dupã cîteva clipe de aºteptare se plictisise:
- Caramba ! Dacã m-aþi închis aici pe aºa o
cãldurã, spuneþi mãcar ce vreþi sã schimbaþi ?
Aur, dolari ? Pe sãnãtatea mea cã vã fac un preþ
mai bun decît gangsterii de la Banca Naþionalã.

Confidenþe *

Mã prezint singur, ca prologul din Pagliacci.
Eu sînt - precum spune afiºul - trubadurul
Bucureºtilor de odinioarã. Acest odinioarã de
melancolicã rezonanþã implicã pentru bietul
trubadur o anumitã vîrstã iar pentru dragii noºtri
bucureºteni, o sfîºietoare realitate. Fiindcã
Bucureºtii de odinioarã nu mai sînt acei povestiþi
de Ionescu-Gion, de Bacalbaºa sau Obedenaru.

(continuare în pag. 14)
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Vã mulþumesc pentru prezenþa dv. aici ºi
salutãm, totodatã, participarea dlui Remus
Radina ºi a editorului sãu de la Bucureºti, dl
Nicolae Florescu, directorul revistei Jurnalul
literar ºi al editurii cu acelaºi nume. D-sa a
venit special de la Bucureºti spre a lansa acum
recent apãruta carte, Testamentul din morgã la
editura Jurnalul literar ºi întâlnirea de astãzi,
din cadrul manifestãrilor culturale organizate
de Casa româneascã de la Paris, s-a fãcut,
ca sã zic aºa, peste noapte. Dar stima ºi
prietenia de care se bucurã dl Remus Radina
în cadrul compatrioþilor sãi, din capitala
Franþei, au determinat afluenþa de participanþi
la aceastã lansare de carte.
Atît am avut de spus, sub raport organizatoric, ºi þin sã închei invitaþia la dezbaterile ce
vor urma asigurîndu-vã de consideraþia ºi
respectul pe care le manifest faþã de persoana
dlui Remus Radina, un om care a suferit nespus,
care a fost închis ani de zile ºi care a suportat
toatã agresiunea partidului ce a cãutat sã-l
transforme într-un colaborator. El s-a luptat
pentru ideea româneascã ºi pentru ideea de libertate. Deºi este foarte suferind, a venit ºi, dupã
cum vedeþi, se aflã printre noi ºi ne va vorbi
despre aceastã carte a sa, obiectul acestei reuniuni.

Victor POPESCU
Stimate Doamne, stimaþi Domni
Vã mulþumim pentru prezenþa dv. în acest
spaþiu românesc. Mulþumesc domnului Victor
Popescu, doamnei Anca Lemaire, Monseniorului
Gabriel pentru ajutor ºi înþelegere spre a avea
loc azi aceastã întrunire a noastrã, cu ocazia
lansãrii cãrþii domnului Remus Radina, Testamentul din morgã, carte apãrutã în vara acestui
an la Bucureºti la Editura Jurnalul Literar.
În anul 1978, dl. Remus Radina, aflat la
Paris pentru tratament medical, a scris o
zguduitoare mãrturie despre închisorile comuniste prin care i-a fost dat sã treacã. Dupã
aceea, aºa cum îi promisese mamei sale bolnave,
s-a reîntors în þarã. Postul de radio Europa
Liberã ºi, concomitent aproape, publicaþia
Cuvîntul Românesc din Canada au fãcut
cunoscute integral aceste însemnãri. Ce a urmat
în România e lesne de bãnuit.
Am insistat, l-am rugat de mult timp pe dl.
Radina sã-ºi descrie mai departe firul vieþii atît
de crunt tratatã sub dictatura comunistã,
considerînd cã mãrturiile sale vor deveni ºi
rãmîne adevãruri de neclintit despre represiunea
ºi crimele sãvîrºite de un regim diabolic. Într-un
tîrziu, dl. Remus Radina a acceptat.
De ce cred cã aceastã carte scrisã de dl. Radina
conteazã în mod deosebit ? Pentru cã domnia sa
 în prezent tot mai puþin rezistent fizic ca sã
onoreze întîlnirile noastre datoritã sãnãtãþii
distruse, urmare a torturilor ºi grevelor foamei
din puºcãriile comuniste, ca deþinut politic  sa opus barbariei cu un mare curaj ºi cu o mare
tenacitate, s-a exprimat deschis, în mod direct ºi
fãrã a face compromisuri, suportînd ani grei de
închisoare. Acest om ºi-a sacrificat propria viaþã
în numele adevãrului ºi al libertãþii.
Sã-mi fie iertat faptul cã folosesc cuvinte
mari, dar azi, în aceastã salã, prin prezenþa d-lui
Remus Radina, pot afirma cã ne aflãm în faþa
unui adevãrat martir în viaþã, iar cartea sa,
Testamentul din morgã, e scrisã la propriu ºi la
figurat cu sînge.
Vã mulþumesc, ºi îl rog în continuare pe dl.
Nicolae Florescu, directorul Editurii Jurnalul
Literar, ce a realizat de curînd, la Bucureºti,
transpunerea tipograficã a mãrturiilor d-lui
Radina sã ne împãrtãºeascã cîteva gînduri ºi
aprecieri despre carte.

Ilie MIHALCEA

Pe la începutul anilor 90, am citit cîndva,
la Biblioteca Românã de la Freiburg, un
volumaº, de 96 de pagini, cu titlul Testamentul
din morgã. Nu mult mai apoi am aflat chiar de
la dl. Remus Radina consecinþele pe care le-au
avut pentru situaþia sa existenþialã mãrturiile
consemnate acolo. Era, de altfel, de aºteptat, ºi
dv. cei prezenþi astãzi aici cunoaºteþi în totalitate
represiunea comunistã ºi modul în care
securitatea ºtia sã se scape de asemenea
impedimente, precum cel pe care ºi l-a asumat
dl Remus Radina, mãrturisind ceea ce nu avea
voie sã mãrturiseascã: faptul cã sute de mii de
oameni trebuiau sã-ºi piardã prin aºa zisa
reeducare securisticã dreptul de a mai fi
oameni. Cînd Remus Radina s-a întors în þarã
ºi a lãsat manuscrisul cãrþii sale, scrisã în
lungi ore de meditaþie, într-un parc parizian, în
Insula Lebedelor de pe Sena, el a semnat un
act de îngãduinþã cu moartea, cãci dictatura
comunistã a fost ºi continuã sã fie un mijloc al
reducerii umanitãþii la nivelul instrumentului
de manipulare, tocmai prin intermediul fricii ºi
al teroarei neasemuite, executate împotriva
fiinþei. Curajul d-lui Radina nu are astfel
mãsurã dacã nu îl raportãm imediat ºi încercãm
sã înþelegem cã existã un moment în destinul
adevãrat al omului, pe care, mai devreme sau
mai tîrziu, fiecare sîntem datori sã ni-l asumãm:
raportarea noastrã neîntîrziatã la eternitate.
Omul acesta, vã veþi convinge cînd veþi citi,
daca n-aþi citit încã în volumul prim al cãrþii ºi
în foiletonul Jurnalului Literar, a ºtiut sã ridice
demnitatea omeneascã dincolo de semnificaþiile
morþii, înþelegînd cã nu poþi trece în tãrîmul
judecãþii de apoi fãrã conºtientizarea faptului
cã trebuie sã ºtii ce duci cu tine în sufletul pe
care-l dai Domnului! Aceastã a doua ediþie, cea
integralã din Testamentul din morgã, este, cum
veþi vedea, dovada certã a unui astfel de înþeles.

Lecturi posibile : Testamentul din morgã
la Casa româneascã de la Paris
(în 11 oct. 2008, ora 15)

Vreau sã vã spun, de la bun început, cã Nichifor Crainic, unul dintre cei mai mari
poeþi pe care i-a avut neamul românesc, a scris o poezie la 23 august 1944, dupã
invadarea þãrii de cãtre trupele sovietice, în care vorbea despre bejenia româneascã,
despre refugiul românilor în faþa agresiunii comuniste din stepele ruseºti, ameninþînd
oarecum, ca într-un basm al rãului, cãci vine din urmã, cu muget sãlbatic, / gîtlej
fãrã margini de zmeu asiatic. Poema aratã soarta unei mame are se refugiazã, cãlare,
în munþi, împreunã cu familia ei, din faþa invadatorului venit de la rãsãrit: Ah! Nu
mi-e de ducã ºi nu mi-e de stare, / dar inima frîntã þi-o pun în spinare. / ªi-aº vrea
sã încapã în tainiþa ei, / ºi muntele mare ºi bobul de mei. / Iar de n-o-ncape cu genelen moinã, / iau holda-ntr-o pîine ºi þara-ntr-o doinã. / Hai murgule, ia-mã pe greabãnul
tãu, / aºterne-te vremii ºi vîntului rãu !
Acest vînt rãu care a venit peste Þara Româneascã m-a impresionat profund ºi ma revoltat totodatã, fiind tînãr elev la ºcoala de ofiþeri de cavalerie din oraºul Tîrgoviºte.
La data de 21 octombrie 1946, în oraºul Cîmpulung din Bucovina, unde mã gãseam
detaºat la centrul teritorial de acolo, s-a þinut un miting, condus de cãtre colonelul
Ionescu, care, întors din prizonierat cu divizia Tudor Vladimirescu, a fãcut pactul cu
diavolul ºi a început sã laude regimul Petru Groza în faþa armatei. Atunci, m-am ridicat
ºi am spus: Domnule colonel, nu sunt de acord cu pãrerile dv. despre «principiile» drului Petru Groza ºi, prin urmare, nu mai înþeleg sã rãmîn în armatã. În momentul
acela, colonelul Ionescu, parcã turbat, mi-a replicat: Dar ce-ai cãutat sã-mi spui asta,
aici ? - Cum ce-am cãutat ?! Faceþi un miting electorat. Vorbiþi de libertatea cuvîntului
! În cadrul acestui «principiu» eu vã spun cã nu cred în realitatea celor declarate de dv.
Acum cîþiva ani, prietenul meu din închisoare, Ticu Dumitrescu, mi-a trimis o serie de
documente, pe care le-a gãsit în arhiva C.N.S.A.S.-ului, dintre care unul se referã tocmai

la acel miting ce a avut
loc doar la cîteva zile
dupã alegerile faimoase din 19 noiembrie 1946, cînd s-a furat ultima posibilitate de
libertate a poporului român, cãci au fost atunci singurele alegeri comuniste cu mai multe
partide politice. Am publicat în carte acest document, datoritã stãruinþei dlui Ilie Mihalcea,
în a cãrui postfaþã la volumul publicat de editura Jurnalul literar se reproduc o serie
de acte Din dosarele securitãþii. În felul acesta se poate vedea, mi-a spus-o chiar dl
Ilie Mihalcea, cum acþiona aceastã odioasã instituþie, securitatea. Eu am ezitat, mai întîi,
fiindcã Ticu Dumitrescu, care era într-o funcþie acolo la C.N.S.A.S., avea o oarecare
rezervã în ceea ce priveºte scoaterea acelor hîrtii pe piaþã. Pînã la urmã, la insistenþele
noastre, ale mele ºi ale dlui Mihalcea, Ticu Dumitrescu ne-a dat libertatea de a le
publica. Astfel, gãsiþi în anexe, documente care certificã realitatea celor trãite ºi înfãþiºate
de mine în carte, fiind pagini semnificative oarecum, desprinse din dosarul meu de la
securitate. De altfel, chiar ºi în unele capitole din primul volum al Testamentului din
morgã, în ediþia de faþã, am reuºit sã introduc unele note informative, trimise în ultimul
moment de Ticu Dumitrescu. ªi, apoi, pînã ºi în redactarea încheiatã a celui de al doilea
volum, am introdus, în faza de tipãrire, alte asemenea documente ce vin în mod direct
sã certifice realitatea faptelor înfãþiºate.
Despre evenimentele de la Gherla se vorbeºte astfel într-o notã informativãi, pe
care mi-a trimis-o Ticu Dumitrescu, despre un anume Costescu Tone, o invenþie a
securitãþii, cãci un asemenea om, cu un asemenea nume, nu a existat. În realitate,
exista un oarecare Kiss Antal, maghiar din regiunea Tîrgul Secuiesc, un informator
al securitãþii, strecurat printre noi. Ofiþerul politic de la Gherla, ce întrebuinþa astfel
de iscoade, era un anume Domokos. În celula de douã sute de persoane, unde s-a
protestat împotriva conducerii închisorii, o conducere criminalã, în fruntea ei fiind un
anume Goiciu, un gãgãuz care era prieten cu Gheorghiu Dej, a început revolta, pe care
ei au numit-o rebeliune, din cauzã cã oamenii nu mai puteau suporta faptul cã nu
mai aveau nici o legãturã cu familia, nu dispuneau, cîteodatã, nici de apã, ce sã mai
vorbim despre mîncare ºi, în acelaºi timp, nici aerul nu le era îngãduit, aºa cum nu
le era îngãduitã nici lumina zilei.
Venisem dintr-o grevã a foamei, pe 13 iunie 1958, ºi, ieºit din aceastã izolare, dupã
discuþia cu procurorul cãruia îi scrisesem despre ceea ce mã determinase sã intru în
greva foamei, am considerat o obligaþie moralã sã particip la explicabila nemulþumire
a deþinuþilor de la Gherla ºi sã protestez împreunã cu ei.
Remus RADINA
(Continuarea acestei mãrturisiri, în numãrul viitor)

Apoi, mai vreau sã subliniez un lucru: actul
semnat cu moartea a marcat, într-un fel mai
puþin simbolic ºi mai concret decît ne-am fi
aºteptat, eliberarea d-lui Remus Radina din
închisoarea comunistã pe care ceauºismul o
transformase într-un lagãr de exterminare al
întregii naþiuni. Pare curios poate ceea ce spun,
dar adevãrul acesta este: speriatã de atîta curaj
ºi de înfruntarea vizibilã cu moartea, securitatea
a cãutat sã elibereze ecranul receptãrii cetãþeanului român, sã scape cu alte cuvinte de
acest om care nu mai putea fi eliminat prin
moarte, preferînd sã-l alunge într-o formã sau
alta peste hotare, sã-l trimitã în Occident ºi sã
pãstreze în þarã, dacã se poate, ceea ce a ºi
pãstrat în mare mãsurã, o gloatã de nemernici
care, ulterior, au ºi pus mîna pe putere.
M-am gîndit, în momentul în care cartea nou
tipãritã, de-abia ieºitã de la rotativã, mi-a fost
prezentatã, cã ea ar fi fost bine sã fie lansatã la
Bucureºti ºi dupã aceea adusã aici, la Paris.
Dar m-am întrebat unde am fi putut sã o lansãm
acasã, în ce mediu, în ce context ideatic, care sã
asigure vibrarea de suflet la acelaºi sau la un
diapazon apropiat cu autorul cãrþii. Mi-am zis
atunci cã locul cel mai nimerit ar fi fost, probabil,
Casa de Culturã a Ministerului de Interne, dacã
internele ºi-ar fi pãstrat, mãcar din ruºine,
respectul de a fi înjosite prin recunoaºterea crimei
pe care au cultivat-o mai bine de o jumãtate de
secol. Internele lui Stalin ºi apoi ale lui Dej,

internele lui Ceauºescu ºi apoi ale lui Pleºiþã,
internele ºiragului întreg de ºobolani care se
ascund ºi pe care îi cautã cu atîta insistenþã, cu
rezultate parþiale, Cicerone Ioniþoiu, aici de faþã,
în efortul sãu, nu numai moral dar ºi intelectual,
de a ne arãta pe cei care pe dv. v-au schingiuit
sub teroarea morþii pînã la dezumanizare, iar
pe noi ne-au golit sufleteºte ºi ne-au manipulat
spiritual, spre a ne aduce în situaþia în care nu
mai ºtim nici adevãrul ºi nici respectul aflãrii lui.
Aº fi vrut sã-i vãd în salã, ºi mi-i imaginez cu
copiii ºi cu copiii copiilor lor, ºi dacã s-ar putea
ºi cu pãrinþii lor, ascultîndu-l pe Remus Radina
vorbindu-le despre demnitate umanã, vorbindu-le
despre inutilitatea terorii. Sunt convins cã
internii veniþi de la Moscova, prin grade ºi
prin soluþii ale deposedãrii fiinþei, n-ar fi înþeles
nimic din lecþia Testamentului din morgã. Dar,
în locul satisfacþiei grohãite pe care ºi-o cultivã
astãzi asemenea specimene, în România devenitã
capitalistã cu întreprinzãtori, oameni de
afaceri ºi analfabeþi cocoþaþi pe scara socialã
poate mai abitir decît în sistemul cu gradele
al comunismului biruitor, sunt convins cã
zîmbetul lor tîmp ne-ar ajuta sã-i depistãm în
grup, ºi sã-i catalogãm ca atare. N-aº vrea o
altã pedeapsã a acestor animale, ºi nici n-aº
pretinde o judecatã a lor în absolut. Cred cã
ce le-a dat Dumnezeu este tocmai ce meritã: sã
disparã îmbuibaþi cu propria lor îngurgitare,
sã disparã fãrã de suflet ºi fãrã recuperarea

spiritualã a demnitãþii de om, sã disparã ei,
slugile ºi patronii lor, odatã pentru
totdeauna ºi sã elibereze neamul nostru de toatã
ticãloºia nemernicii lor!
Mã întreb astãzi, aºa cum se întreba cîndva,
la începutul anilor 50, G. Cãlinescu lîngã
mãrmîntul de la Bellu al lui Mihai Eminescu.
Ce este pentru noi astãzi Remus Radina ºi
exemplul lui eroic, altceva decît o rudã de suflet?
N-avem dreptul sã evitãm întîlnirea cu o
asemenea idee, fiindcã Testamentul din morgã
ne restituie, mai mult decît o viaþa, risipitã
tragic, a unui om. Ne restituie, de fapt, o Istorie.

Nicolae FLORESCU
Cînd a început greva foamei declaratã de
Radina, eu eram în refacere dupã o suferinþã
îndelungatã. Mergeam ºi discutam cu ei, fiindcã
Remus era din dincolo de uºã, încuiat. Spuneam
tuturor celor pe care îi întîlneam: Domnule,
trebuie sã încercãm totul ! Iar el s-a blocat
acolo, a desfãcut sîrma de la sobele de cãrãmidã,
a scos cuiele ºi a blocat uºa. Era în a douzeci
ºi cincea zi de grevã, cînd am aflat cã este
blocat. Atunci m-am dus repede la miliþianul
care pãzea infirmeria ºi i-am spus: acela din
greva foamei s-a sinucis. Existã sînge pe jos.
Acela a fugit speriat din post, iar eu am reuºit
sã alertez toatã colonia. Au venit comandantul
ºi ofiþerul politic ºi încã vreo doi. N-au putut
sã intre. Atunci, în vãzul tuturor, au spart
geamurile ºi au pãtruns prin geamuri la Radina,
sã stea de vorbã. El a cerut procurorul ºi n-au
avut altã soluþie, decît sã-i aducã procurorul,
spre a-l salva. Apoi, doctorii au început sã-i
asigure alimentarea forþatã. Cum sã poþi sã-l
alimentezi însã pe Radina ? Voma imediat, dãdea
cu picioarele, spãrgea totul din jurul lui. Îl
þineau patru miliþieni ºi doctorii îi puneau în
mîncare anumite întãritoare. S-au fãcut deci
acþiuni care, în Poarta Albã, nu se mai
întîmplaserã. O colonie întreagã sã-l vadã pe
comandant spãrgînd geamul ºi intrînd pe el.
Acesta a fost Radina ! Niciodatã n-a cerut
pentru el nimic. Nici pachet, nici legãtura cu
familia. A solicitat mereu pentru ceilalþi ºi a
cerut cu insistenþã eliberarea celor care fuseserã
arestaþi în 52, fãrã nici un mandat de arestare
ºi fãrã nici o condamnare. Erau aºa-ziºii arestaþi
administrativ. Erau bãtrîni care de-abia se
mai þineau pe picioare, picau pe jos ºi mureau
lîngã noi, acolo în cabana unde ne aduseserã pe
toþi deþinuþii de pe la canal, ºi nimeni n-a cerut
nimic pentru ei. Doar Radina, el a pretins
eliberarea lor. Dupã aceastã ultimã grevã pe
care v-am povestit-o, ºi puteþi s-o citiþi de
altfel ºi în cartea lui Radina, a venit procurorul,
ºi doar la trei sãptãmîni dupã aceea s-a început
eliberarea administrativilor. Ãsta a fost
Radina. Nimic pentru el, totul pentru alþii.

Cicerone IONIÞOIU
Stimate domule Remus Radina, îmi este greu
sã vorbesc dupã poetica d-voastrã mãrturie,
pentru care, ca fiicã de fost deþinut politic, vã sunt
recunoscãtoare, legatã de supliciile la care aþi
fost supus, ca luptãtor pentru adevãr ºi demnitate.
Vã rog sã acceptaþi însã omagiul meu în
special pentru faptul cã nu aþi depus armele
dupã decembrie 1989. Ca militantã ºtiu cã
atunci ar fi fost nevoie de o solidaritate fãrã
fisuri din partea tuturor personalitãþilor exilului
care aveau aureola anti-comunismului!
Faþã de Occident, care a consimþit la o
comodã acceptare a democraþiei fabricatã de
cei ce ne-au furat speranþa, þara, ºi demnitatea,
precum ºi faþã de noi, românii din afara
hotarelor, în încurajarea ºi susþinerea unei
adevãrate deºteptãri.
Aþi fost lîngã Eugen Ionescu, Paul Goma,
Cicerone Ioniþoiu, George Culicã, neobosit
militant.
Ne-aþi susþinut ºi ne susþineþi în procesele
legate de Biserica Sfinþii Arhangheli din Paris.
De la vizita lui Ion Iliescu în 1994, s-a dezbinat
sãlbatic comunitatea ortodoxã, ceea ce ne-a
epuizat energiile ºi ne-a consumat resursele,
deviind adevãrata noastrã menire. Ne-am dorit,
ºi ne dorim, ca BOR sã se cureþe, deschizînd
dosarele ecleziaºtilor ce ne-au vîndut sufletul;
sã se predice pînã în ultimul cãtun ce a fost
comunismul!
ªi vã mulþumesc pentru ce am învãþat de la
d-voastrã,

ªtefana BIANU

Pe dl. Radina l-am cunoscut împãrtãºind
aceleaºi idei, aici la Paris. Am fost o vreme
preotul sãu ºi n-am sã descopãr secretul
confesiunii. Mãrturisesc doar, la rîndul meu, cã
dl. Radina mi-a dãruit energie, bucurie ºi tristeþe.
Tristeþe pentru cã a fost refugiat a doua oarã, ca
noi toþi cei care am rãmas ºi rãmînem în jurul
Bisericii Ortodoxe Române de la Paris. Sîntem
refugiaþi a doua oarã ºi bãtuþi a doua oarã de ai
noºtri. ªi mai ales de indiferenþa celorlalþi. Puþini
ºtiu cã dl. Radina, ca ºi dl. Ioniþoiu sînt ºi astãzi
un reazem pentru pãstrarea bisericii noastre din
Jean de Beauvais. Pare curios, dar Biserica
Ortodoxã Românã de la Paris este acum mai
puþin liberã decît a fost cînd nu exista libertate.
Pentru toate acestea vã mulþumesc dl. Radina.
Pentru toate acestea rãmîneþi în sufletul meu ºi
în conºtiinþa Bisericii Libere de la Paris.
(continuare în pag. 14)
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Amintirile unui fugar *
- fragment -

Cãtre prînz am ajuns. Mai fusesem o datã, cu ani în urmã la Donaueschingen, la
izvoarele Dunãrii. Pe atunci nu bãnuisem cã voi reveni astfel. Îmi aduceam aminte de
bisericã, de palatul prinþului Fürstenberg, de cofetãria de vizavi, unde mîncasem
Käsekuchen ºi bãusem cafea. Totul fusese nou ºi încîntãtor, mi se pãruse cã trãiam un
vis frumos care aº fi vrut sã nu sfîrºeascã niciodatã.
Acum, o, acum era altfel! Nu mai fãceam parte din clasa socialã în care trãisem
totdeauna, chiar ºi atunci cînd mã interogau la poliþie ºi la procuraturã. Chiar ºi atunci
aparþineam unei categorii sociale bine determinatã. De care eram conºtientã ºi eu ºi
ceilalþi. Chiar ºi cînd aceastã apartenenþã mã fãcea suspectã, eventual un potenþial
duºman de clasã, ea îmi dãdea sentimentul de stabilitate, de ceva care aºa trebuia sã
fie, de viaþa într-o lume cunoscutã. Ca atunci cînd, copil fiind, drumul spre Vlãdeni miera familiar. Cînd fiecare piatrã ºi fiecare stîlp de telegraf mã recunoºteau ºi mã priveau
cu bucuria cu care revezi un prieten vechi. Nu e vorba de categorii preferenþiale. Cel mai
umil, cel mai sãrman zilier, care-ºi cîºtigã cu greutate traiul, ºtie cã aparþine unei formaþii
determinate, cã are un loc al lui, cã e încadrat între ºi cu alþi semeni ºi cã între ei ºi pentru
ei funcþioneazã niºte legi, niºte reguli nescrise dar nu mai puþin durabile. Cu alte cuvinte,
pînã ºi moartea ºtie unde sã-l gãseascã. Altfel nu mai eºti nimeni, nu mai eºti nimic. Iar
noi intrasem în acest anonimat chinuitor, într-un mare zero, ale cãrui margini se întindeau
pînã departe, nu ºtiam pînã unde, aidoma acelor zone de calm marin de care se tem
corãbierii. Pînzele rãmîn nemiºcate pe catarg, oglinda vie a apei se transformã într-o
suprafaþã metalicã, rigidã. Un fel de liniºte-moarte din care nu ºtii cum ºi dacã vei reuºi
sã scapi. O liniºte pe care þi-ai dorit-o în mijlocul furtunii, dar care, începi sã înþelegi,
nu e cu nimic mai neprimejdioasã. Nu mai existam de fapt, nu mai contam. Cum am spus,
eram doar un numãr într-o statisticã, în niºte acte prãfuite, trîntite pe undeva printr-un
colþ al vreunui Amt, într-un tabel care dovedea cã primeam ºaptezeci de mãrci pe lunã
ºi o porþie zilnicã de mîncare...
Autobuzul a luat-o pe niºte strãzi necunoscute, parcã voia sã confirme cã
Donaueschingen nu era cel de odinioarã, nu avea nimic comun cu el. Am urcat o stradã
largã care ieºea din oraº. De-a dreapta ºi de-a stînga cîmpuri cultivate, grãdini... Dupã
un timp ne-am oprit la o poartã, un portar a ieºit din ghereta din stînga ºi a deschiso larg. Am intrat, autobuzul a mai mers cîteva minute pe o alee la capãtul cãreia se vedea
o clãdire vastã, cu douã caturi. Bãnuiam cã forma un carou ºi cã noi eram pe partea
exterioarã. Aºa ºi era. Am coborît, ne-am luat în primire bagajele. Între timp apãruse
directorul, un tip destul de tînãr cu înfãþiºare de boxer categoria supergrea ºi cu gesturi
stîngace. Se vedea cît de colo cã e nesigur pe el ºi timid, o persoanã foarte de treabã
care nu reuºise niciodatã sã se facã temut de subalterni. Cu atît mai puþin de locatarii
veniþi din toate colþurile Europei de Est (era un lagãr numai pentru aceºtia), o populaþie
pestriþã, pentru care spiritul de ordine ºi disciplina teutonicã erau noþiuni necunoscute.
Veniserã ºi locatarii mai vechi sã cunoascã ºi sã ia în primire pe cei noi.
Directorul ne-a chemat pe rînd în biroul lui ca sã ne repartizeze camerele. Nouã ne
dãduse inþial o odaie chiar în acea aripã, alãturi de inginerul sibian ºi de un ºofer
adventist din Arad. Cînd i-am spus cã nu vrem sã rãmînem mult ºi cã vrem sã plecãm
la Freiburg de îndatã ce acolo se fãcea o camerã liberã, ne-a trimis provizoriu în cealaltã
parte a clãdirii, într-o salã uriaºã de la parter, cu vreo zece uºi de sticlã ce dãdeau pe
o terasã imensã spre parc. Într-un colþ aveam paturile ºi o masã. Se mai aflau în încãpere
un numãr mare de dulapuri metalice, din cele în care se þin dosarele prin birouri, pe care
le-am aºezat în fel ºi chip, despãrþind sala în mai multe spaþii separate. Terasa se întindea
de-a lungul întregii clãdiri. Toate uºile camerelor dãdeau spre ea, astfel cã prin faþa
geamurilor noastre se perindau tot timpul unii ºi alþii, în sus ºi în jos, dîndu-ne impresia
cã locuiam în vitrina unui mare magazin. Pe scãrile foarte înalte ale terasei coborai la un
bazin uriaº, care odinioarã fusese, desigur, în stare de folosinþã. Acum era secat, pe
fundul lui se mai vedeau cîteva bãltoace, pe care ploile nu le lãsau sã se usuce de tot
ºi o sumedenie de bãlãrii. Odinioarã, ni s-a spus, fusese aici o ºcoalã militarã de elitã.
Mai tîrziu, dupã terminarea rãzboiului, se transformase în spital militar al armatei franceze
de ocupaþie. Dupã care decãzuse, ajungînd în halul de neîngrijire care se vedea ºi
devenise lagãr de azilanþi, de fapt o anexã a lagãrului din Freiburg. Cum directorul
acestuia era un sas din România, îi telefonasem întrebîndu-l dacã am putea merge acolo.
Da, ne-a rãspuns, cu mare plãcere, era bucuros sã aibã ºi oameni cumsecade printre
locatarii lui, doar cã pentru moment nu avea camere libere. Dacã voiam sã locuim,
Dumitraº într-o camerã cu alþi bãrbaþi ºi eu într-una cu alte femei, puteam merge oricînd.
Dupã experienþa de pînã atunci, nu ne tenta asemenea soluþie. Deci am rãspuns, preferam
sã aºteptãm eliberarea unei camere. Omul ne-a promis cã ne anunþã de îndatã, ceea ce
a ºi fãcut dupã vreo ºase sãptãmîni.
Deocamdatã am încercat sã ne adaptãm, sã ne cunoaºtem vecinii. Pierise atmosfera
de mare încordare ºi aglomerare de la Karlsruhe ºi programul rigid de acolo. Puteai sãþi iei micul dejun ºi cina în camerã. Aparatul administrativ era neînsemnat: directorul, o
sorã medicalã care servea ºi de secretarã ºi care conducea de fapt lagãrul, vreo trei
portari, al cãror principal serviciu era a primi poºta, a sta la ºuetã cu locuitorii lagãrului
ºi a fluiera admirativ, împreunã cu aceºtia, din ghereta veºnic plinã, cînd populaþia de
sex feminin se nimerea sã treacã pe acolo. Locuitorii se instalaserã tihnit, pe timp
îndelungat ºi aºteptau scrisoarea oficialã prin care erai anunþat cã da, þi se aprobase
azilul politic, dacã þi se aprobase. Zi de zi, sãptãmînã de sãptãmînã, lunã de lunã. Erau
locatari care aºteptau de trei-patru ani.
Întîlnisem un medic bãtrîn, Nicolau, Gheorghiu, nu mai þin minte, care nimerise acolo
dintr-o greºealã. Fusese chirurg într-un spital bucureºtean ºi fugise în America. Îºi
spusese cã o raitã prin Europa n-ar strica, îºi arãtase actele la aeroport, întrebînd dacã
are voie sã plece. Da, de sigur, i se rãspunsese. De ce nu, America era o þarã liberã,
fiecare avea dreptul sã plece unde dorea... Doar cã de întors nu se mai putuse întoarce.
Omul nu ºtiuse cã trebuie sã aibã o carte verde, care îl îndreptãþea sã intre înapoi în
Statele Unite. ªi de spus, nu-i spusese nimeni Deci la întoarcere fusese poftit sã plece
înapoi în Europa, sã-ºi întocmeascã din nou actele de refugiat politic ºi sã aºtepte.
Ajunsese în cele din urmã la Donaueschingen ºi pãrea dezorientat, avînd aerul unui
dulãu care s-a rãtãcit de turmã.
Pe Victor, toatã lumea îl ºtia doar cu numele mic, era Victor ºi atît. Îl întîlneam zilnic.
Se ducea la poartã cu regularitatea cu care te duci la serviciu. Azi vine, sigur, spunea.
Azi trebuie sã-mi vinã scrisoarea. Poºtaºul venea, pleca, Victor se îndrepta tîrºinduºi papucii spre camerã. La început îl întrebam ce mai e nou: Ei, þi-a venit vestea cea
bunã? Mai apoi ne-am sfiit. Ne durea inima pentru el. Pe toþi ne durea inima pentru el.
Doar Victor îºi pãstra buna dispoziþie: Mîine vine, spunea de cum ne vedea prin curte.
Mîine vine sigur. ªtiu eu, am aºa o presimþire! Era un vis cu care se obiºnuise, fãrã
care n-ar fi putut trãi. Am impresia cã dacã într-o zi ar fi sosit faimoasa scrisoare, Victor
ºi-ar fi pierdut însãºi raþiunea de a exista. Nu cred cã s-ar mai fi descurcat singur, nu
cred cã mai era în stare sã-ºi poarte singur de grijã, toate micile amãnunte pe care eºti
obligat sã le rezolvi zi de zi. Am sã plec din Donauwashington. Am sã mã stabilesc la
Mannheim... ba nu, mã duc într-un oraº ºi mai mare, undeva unde sã fie maºini ºi
zgomot... Fusese disc-jockey undeva într-un orãºel pe Bãrãgan ºi-ºi dorise totdeauna sã
trãiascã într-un oraº mare. Prietenul lui nedespãrþit, fost instructor la o ºcoalã de ºoferi
din Bucureºti sosise cu o Dacie hodorogitã ºi toatã ziua meºterea, pregãtind-o pentru
revizie, ca s-o poatã înscrie în circulaþie. Culme a mãestriei, schimbase inscripþia de Dacia
cu cea de Renault, de care nu ºtiu cum fãcuse rost, fiind convins cã astfel hîrbul va trece
mai uºor prin vama necruþãtoare. În sfîrºit sosise ziua cea mare ºi m-a rugat sã merg cu
el, fiindcã nu ºtia o boabã nemþeºte... Cei de la TÜV l-au trimis acasã, fãrã multã vorbã,
ambreiajul abia îºi trãgea sufletul, frînele nu þineau. Nici trucul cu Renault nu þinuse
Coborîsem dealul spre centru cu dinþii încleºtaþi ºi ochii închiºi ca sã nu vãd în ce pom
* Din volumul cu acelaºi titlu, în curs de apariþie.

Vintilã HORIA

LA UN INFERN
Ridicã, Doamne, Cortina de Fier
Cu albele Tale degete de aer.
Fiul Tãu, trup de popoare, e dincolo de ea,
Crucificat între zodii si þãrînã.
Golgota nu mai e demult muntele patimilor,
Ci o pîine de toate zilele, iar crucea Începutului
O mare moarte pîndind pretutindeneºte
Victimele ºi cãlãii sîngelui împreunat.
Un Satana cu mustãþi îngãlbenite de fumul
din timp
Aratã oamenilor cãtre o Biblie pidosnicã
Deschizîndu-se asupra Apocalipsului
ªi terminînd în paradisul terestru.
Toate astea sunt adevãr adevãrat...
Ci eu cunosc cele douã dimensiuni ale lumii
ªi pot sã povestesc lucruri neºtiute
Despre Infernul în care Satana a cãzut fãrã veste.
De pe malurile lui La Plata
(Ce rîu turbure! Ce cale ciudatã
Cãtre limpezimile profetice ale pãmîntului!)
Pot sã privesc pînã acolo, pînã dincolo de acolo.
Versul meu e ca o lumînare aprinsã
Pe care vîntul istoriei o face sa pîlpîie
Fãrã sã o poatã stinge. Lumînarea mea
Lumineazã de departe sufletul secret al Satanei.
Dincolo de zîmbetul lui vãd spaima
Care-l roade ca o dramã nespusã
Si ºtiu cã asupra Cortinã de Fier nu-i decît
Întruchiparea acestui zîmbet fãrã putere.
Cetind oamenilor din Biblia pidosnicã
Satana îi învaþã cum sã nu le fie teama de el.
Cum sã nu strige de durere, cum sa fie fericiþi
În infern, cum sa se înfrãþeascã cu viermii,
Cum sã fie egali cu zbaterile atomilor.
(-Sunt aici ! Sunt aici, frate.
Vocea asta, abia rãzbãtînd printre faldurile
Spaþiului, cine este ? - Sunt aici,
Ca o brizã respirînd prin întunerec
Aerul zilei abia dispãrute.)
Însa cui nu-i e teamã de umbra diavolului ?
Cine zice da, fãrã sã gîndeascã nu

Cînd numele nopþii vrea sã se boteze
Întru numele luminii ?
(O ramurã de mãr, pe malul unui rîu
Românesc, tremurã cãtre mine,
Iar florile ei sunt floarea, iar vocea ei
Trece fãrã greutate prin durerea oamenilor.)
Oamenii ascultã - îi vãd din depãrtare 
Însã coatele lor, ca un telegraf de oase,
Transmit în tãcere silabele spaimei.
Turma sclavilor e o veste vie.
(O barzã linã ia mãsura spaþiului
Dintre pana mea ºi penele ei. Un ied alb
A1eargã fãrã încetare între zeul Pan
ªi sunetul vizibil al primãverii.)
Satana e aproape
Simte ritmu1 ºi-i
Vede ridicîndu-se
Fantoma spaimei

un înger.
traduce semnele mute.
între el si pãmînt
colective.

Vrea sã fie iubit ºi nu este,
Vrea sã fie ascultat
ªi nimeni n-are urechi sã-l audã,
Coate1e sclavilor transmit în tãcere
Silabe1e urii, fãrã repaos.
... Lumina e 1uminã. Întunerec întunerecul.
Ura nu poate fi iubire.
Lumina e luminã. Foamete, foamea de adevãr.
În zadar vorbeºti nouã Satana,
Cãci mai mare decît biata noastrã spaimã
E Dumnezeu
Duºmanu1 tãu fãrã sfîrºit ºi fãrã înfrîngere.
Lumina e luminã. Foametea, foame de adevãr...
(Floarea s-a topit în cãldurile timpului,
Iedul a dispãrut în geometria speciei,
Iar toamna a încreþit vremelnic obrazul poenelor
Fãrã sã-i pese de bãtrîneþea fãrã leac
a oamenilor.)
Pînã ºi diavolul poate cãdea în infern,
Un infern al lui, cãptuºit, cu bune intenþii.
Ars de focul de a nu fi fost decît
Aproape un înger, Satana e o umbrã fãrã trup.
Se cutremurã pãmîntul. Ridicã Doamne
Cu degete de aer Cortina de Fier
ªi lasã-ne sã vedem, într-un fulger fugar,
Infernul în care l-ai prãbuºit pe Satana,
ªi sã atingem cu degete de nevinovãþie
Pãmîntul la fel, la fel, fel,
Cu gestul tãu curat dintru-nceput.

ne proptim. Ca în serialele poliþiste... Ne-am întors abãtuþi. Îmi pare rãu, credeam c-or
sã fie mai de înþeles, am zis. Nu-i nimic, doamnã. Pun bani de o parte ºi cumpãr alta.
Mulþumesc c-aþi venit cu mine. Fãrã maºinã nu eºti om. Mi-a sãrutat cu galanterie mîna
ºi a oftat din adîncul rãrunchilor. De unde avea sã punã bani deoparte, era de neînþeles.
ªi el tãia de ani de zile frunzã la cîini, în aºteptarea unui rãspuns care nu mai venea ºi
îºi trecea timpul împreunã cu Victor americanizînd numele localitãþilor.
În duminica urmãtoare au venit toþi, in corpore la biserica de la castel, chiar deasupra
izvorului Dunãrii. Urma sã cînte Vioarã, figura tragicã a lagãrului, la liturghia duminicalã.
Pe numele creºtinesc îl chema Lucian, ºi ceva cu escu, nu mai þin minte, dar toatã lumea
îl cunoºtea sub aceastã poreclã. Fusese violonist la Filarmonica din Bucureºti ºi rãmãsese
dupã un turneu, în Germania. Întru totul avea aerul unei pisici vagabonde care pîndeºte
pe la uºile caselor, în speranþa cã cineva se va îndura ºi o va aduna de pe stradã. Ne era
tare milã de el, palid ca o crizantemã galbenã, privind rãtãcit în jur cu ochi triºti, imaginea
vie a unei deprimãri fãrã margini, umilit de batjocura celorlalþi. Totdeauna în asemenea
aglomerãri, cînd oamenii sînt obligaþi sã trãiascã într-o colectivitate forþatã, apar agresivitãþi
stupide, cãrora le cad victimã cei mai slabi, mai vulnerabili, mai neînarmaþi pentru viaþã.
În cazul acesta Vioarã era dinainte programat ºi nimeni nu-l cruþa. Era calul de bãtaie ideal.
Asupra lui se revãrsau sarcasmele, rãutãþile puerile, în fond inocente, în fond fãrã rãutate,
dar care dor, întocmai ca la o ceatã de copii gata sã se încaiere pentru te miri ce. Vioarã
suferea cu naivitate, incapabil sã riposteze. Iar ceilalþi gustau cu voluptate faptul cã îl
fãceau sã sufere. Îºi dãdeau seama cã în fond Vioarã le era superior? În sfîrºit îl convinsesem
sã punã mîna pe instrument ºi sã exerseze, în speranþa cã asta îl va reînsufleþi. Omul îºi
cunoºtea meseria ºi sus, în cor, cîntase Bach acompaniat de organist. Din cînd în cînd te
puteai ºi bucura de asemenea momente care deschideau alte orizonturi... N-au fost multe
ºi mi-au rãmas în minte pentru totdeauna. L-am lãudat cu mult entuziasm, pînã ºi cei care
îl priveau de sus cu o absurdã superioritate gãsiserã cuvinte admirative: Bravo, Vioarã.
Ai cîntat miºto! Dar Vioarã a pus instrumentul în cui ºi cu asta s-a terminat totul.
De fapt, menajeria noastrã era mult mai pestriþã. Mã minunez ºi acum cîte s-au
petrecut în acele ºase sãptãmîni cît am stat la Donaueschingen... Niciodatã în viaþã nu
m-am simþit atît de pãrãsitã, de azvîrlitã la marginea existenþei, cu sentimentul cã nimic
nu se mai poate aºtepta de la ea, cã am fost uitaþi acolo ca într-o temniþã care se încuie
ºi se aruncã apoi cheia, ca pe o insulã pustie unde ºtii cã nu trece niciodatã nici un
vapor. Astãzi cred cã mi-a fost de folos, un fel de operaþie dureroasã care te salveazã.
Nu ºtiusem nimic despre mine. Nu aveam încredere în persoana mea. Lãsasem totul pe
seama altora. Ei luau hotãrîrile. Sã decizi într-un fel sau altul, sã-þi asumi responsabilitãþi,
sã suferi consecinþele unei false evaluãri a împrejurãrilor, nu, asta nu era pentru mine.
ªi iatã cã dintr-odatã trebuia sã vãd realitatea aºa cum era, sã învãþ a spune da, dar mai
cu seamã, nu. A rãmîne ferm în mijlocul acestei menajerii, de cele mai multe ori debusolatã...
Ferm în convingerile tale, în ceea ce crezi cã e bine, fãrã a te sinchisi de ce spun ceilalþi.
Uluitor, nimeni nu ne þinea de rãu, dimpotrivã. Înainte avusesem prieteni, colegi, cunoºtinþe.
Ne legau opinii, gusturi comune, aceeaºi mentalitate, aceeaºi Weltanschauung. Nu era de
mirare cã între noi exista simpatie, acord, acþiuni determinate de aceleaºi credinþe... Aici eram
într-o lume nouã despre care nu bãnuiam cã existã sau cum e, dacã existã. Încet, încet,
aceastã lume nouã începea sã ne respecte, sã þinã seama de opinia noastrã, de judecata
noastrã... O femeie trecutã de vîrsta mijlocie ºi un bãiat tînãr, timizi, fãrã aplomb, prost
îmbrãcaþi. N-aveam bani, n-aveam maºinã, n-aveam bijuterii. Cui îi pãsa de noi?
În primele zile fuseserãm priviþi de sus, cu indulgenþã sau nici nu se înregistrase
prezenþa noastrã. Fãceam parte din plebea anonimã pe care aristocraþia lagãrului nu
se ostenea s-o bage în seamã. Oriunde sînt oameni, apar clase, straturi sociale bine
definite, chiar dacã criteriile de împãrþire sînt curioase, neobiºnuite. Apoi lucrurile
începuserã sã se schimbe, pe nesimþite, fãrã chiar sã ne dãm seama. Eram salutaþi cu
prietenie. Ni se cerea pãrerea. Se aºtepta de la noi sã sfãtuim, sã consolãm. Se verifica
astfel ceea ce tata spusese din totdeauna: în viaþã trebuie sã fii ºi sã rãmîi tu însuþi,
consecvent cu convingerile tale, cu credinþele tale ºi sã nu te abaþi o iotã de la ele.
Lidia STÃNILOAE
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noi, altfel decît cei care
(urmare din pag. 1)
au aparþinut lumii pãgîne. ªi în trecut a existat o preocupare
insistentã pentru educarea ºi instruirea
tinerilor. Grecii ºi romanii mai ales au
creat un sistem educaþional bine pus la
punct (Henri-Irenee Marrou, Istoria educaþiei în antichitate, trad. Stella Petecel,
2 vol., Bucureºti, 1997). Era de neconceput
ca din chiar primele secole Biserica sã
nu dezvolte ºi ea o pedagogie pe mãsura
nevoilor de atunci.
Aºa se face cã deja în jumãtatea a doua
a secolului al doilea, scriitorul patristic
Clement Alexandrinul 150-211/215 va
alcãtui o lucrare intitulatã semnificativ
Pedagogul, care este de fapt un manual
de educaþie ºi moralã creºtinã (traducere
de dr. Nicolae I. ªtefãnescu, colecþia
Izvoarele Ortodoxiei, Bucureºti, 1939).
Potrivit autorului, persoanele pe care
trebuie sã le aibe în vedere pedagogul, în
primul rînd sînt copiii ºi tinerii. Necunoscînd adevãratul drum al vieþii, ei
trebuiesc îndrumaþi spre virtute ºi sã li
se imprime în suflet adevãratele virtuþi
creºtine. E motivul pentru care Clement
Alexandrinul se ocupã de viaþa zilnicã din
casã ºi din afara casei, de educaþia moralã
ºi socialã, de þinuta personalã, de comportarea faþã de mîncare ºi bãuturã, despre
rîs ºi vorbirea urîtã, despre îmbrãcãminte,
despre odihnã ºi somn, etc. El dã indicaþii
variate ºi de înalt rafinament, încercînd
sã corecteze defectele ºi elogiind pãrþile
pozitive, pînã la urmã abordînd aproape
toate sectoarele vieþii zilnice.
Izvoarele Pedagogului sînt Sfînta
Scripturã ºi diverºi autori clasici ca
Platon, Heraclit sau Plutarh, ceea ce
indicã legãtura dintre educaþia creºtinã
ºi cea din perioada anterioarã grecoromanã. În continuare pedagogia creºtinã
s-a tot dezvoltat datoritã contribuþiei unor
scriitori de talia Pãrinþilor ziºi capadocieni sau unor latini precum Ieronim sau Augustin.
Sfinþii Vasile cel Mare (+379), Grigorie
al Nisei (389-390) au abordat toþi
problemele pedagogiei (K. Weiss, Die
Erziehungslehre der drei Kappadozier. Ein
Beitrag zur patristischen Padagogik,
Freiburg im Br., 1903). E suficient sã-l
citãm pe ultimul care între altele a spus
: Arta artelor ºi ºtiinþa ºtiinþelor este de
a educa bine pe om, fiinþa cea mai
deosebitã ºi mai complicatã (Cuvîntarea
II-a apologeticã, Migne, P.G. XXXV, 425
B). Dintre scriitorii latini putem aminti
pe Ieronim (+420) ºi Augustin (+430) care
ºi ei au fost preocupaþi de educaþia mai
ales a tinerilor (J.N. Brunner, Der Hl.
Hieronymus und die Mädchenerziehung...,
München, 1910 ºi Fr. X. Eggersdorfer,
Der Hl. Augustinus als Pädagoge und
seine Bedentung für die Geschichte der
Bildung, Freiburg im Br., 1907). De la
Ieronim spre pildã ne-a rãmas cunoscuta
Epistolã cãtre Laeta, în care o mamã este
îndrumatã cum sã-ºi creascã fiica (L.
Lagrange, Lettres choisies de Saint
Jerome, ed. 8-a, Paris, 1930, pp.332-352).
Principiile expuse aici se constituie întrun adevãrat manual de educaþie.
Se pare însã cã cel care s-a aplecat mai
cu insistenþã asupra bunei creºteri a
copiilor a fost Sfîntul Ioan Gurã de Aur
(+407). Scrierile sale abundã în sfaturi
privind educaþia tinerilor (pr. prof. D.
Fecioru, Ideile pedagogice ale Sfîntului
Ioan Hrisostom, rev. Biserica Ortodoxã
Românã, an. LV, nr. 7-l0, iulie-octombrie
1937, pp. 449-486). Aºa cum observa un
cercetãtor, omiliile Sfîntului constituie
tomuri întregi de pedagogie creºtinã, iar
istoria pedagogiei le aminteºte ca documente importante pentru educaþia
creºtinã (pr. prof. Mihail Bulacu,
Educaþia creºtinã pentru copii ºi tineri
dupã Sfîntul Ioan Hrisostom, Bucureºti,
1946, p. 6). Recurgem la un singur
exemplu: în Omilia LIX la Matei, cap. 7
(traducere pr. prof. D. Fecioru, colecþia
Pãrinþi ºi scriitori bisericeºti, vol. 23,
Bucureºti, 1994, p. 695) citim : ...cînd e
vorba sã cãutãm un pedagog pentru
sufletul copilului nostru, îl luãm la
întîmplare pe cel dintîi venit. ªi doar nu
este o artã mai mare ca aceasta. Care
artã poate fi egalã cu arta de a educa
sufletul copilului, de a-i forma mintea
tînãrului? Cel care practicã aceastã artã
trebuie sã fie mai priceput ºi mai talentat
decît un pictor ºi un sculptor.
De la Ioan Gurã de Aur ne-a rãmas ºi
un tratat special închinat educaþiei copiilor intitulat Despre gloria deºartã ºi
cum trebuie pãrinþii sã-i creascã pe copii,
tradus de mai multe ori în limba românã.

Preocupãri pedagogice la Sfinþii Pãrinþi
Autenticitatea acestei scrieri a fost contestatã vreme îndelungatã. Pînã la urmã
specialiºtii recurgînd la numeroase aºazise locuri paralele au demonstrat cã
aparþine marelui predicator patristic (prof.
Anne-Marie Malingrey, Jean Chrysostome:
Sur la vaine gloire et 1education des
enfants, colecþia Sources chretiennes
nr. 188, Paris, 1972, pp. 13-40). Textul
aºa cum îl gãsim în lucrarea acum citatã
este cel autentic ºi complet ºi îl menþionãm
aici aºa cum l-a tãlmãcit un tînãr profesor
de Teologie (Sebastian F. Ardelean, în
revista Altarul Banatului, serie nouã, an.
V (XLIV), nr. 4-6, aprilie-iunie 1994 ºi
nr. 7-9, iulie-septembrie 1994).
Dupã ce a intrat în preoþie, la sfîrºitul
anului 393 sau începutul anului 394, Ioan
Hrisostom a imaginat o discuþie cu niºte
pãrinþi cînd, dupã ce s-a referit la dorinþa
de avuþie ºi la folosirea acesteia în
diferite scopuri, inclusiv ajutorarea celor
lipsiþi, dã sfaturi amãnunþite privitoare
la educaþia copiilor aºa cum puteau fi
concepute acestea în secolul al IV-lea.
Autorul pune accentul pe faptul cã educaþia începe de la o vîrstã fragedã cînd
anumite înclinaþii pot fi corectate printro educaþie insistentã.
Pînã la un punct autorul este precursorul treptelor formale din metodica
pedagogiei moderne, deºi scopul urmãrit
de el nu este de a alcãtui un manual de
pedagogie în sensul de azi al cuvîntului.
Gîndurile sale despre educaþie pornesc
din dorinþa de a îndrepta societatea în
mijlocul cãreia trãia. Educaþia o considerã
ca pe o artã superioarã oricãrei alteia
deoarece pe cînd toate au în vedere un
folos în lumea de aici, educaþia creºtinã
se sãvîrºeºte în vederea celei viitoare (D.
Fecioru, Ideile pedagogice..., pp. 457).
În mod special autorul se referã la
catehizarea celor mici, problemã cãreia
îi consacrã 14 paragrafe (38-52).
Dupã ce se referã la sufletul copilului,
Ioan Hrisostom dã sfaturi amãnunþite de
care trebuie sã þinã seama educatorul cu
privire la limbaj, auz, miros, vedere,
stãpînirea de sine, poftele trupeºti ºi
raþiune. Mijloacele de educare pe care le
are în vedere sînt controlul, pedepsele
fizice ºi morale, postul, rugãciunea,
frecventarea bisericii ºi catehizaþia.
Atenþie specialã acordã educaþiei fetelor
prin renunþarea la podoabe, iniþierea în
obligaþiile gospodãreºti ºi pregãtirea
pentru rolul de mame.
Pentru a concretiza toate aceste sfaturi
educaþionale, redãm în continuare cîteva
paragrafe din scrierea rãmasã celebrã
Despre gloria deºartã ºi cum trebuie
pãrinþii sã-i creascã pe copii (în traducerea lui Sebastian Ardelean): (Într-o
familie) s-a nãscut de puþinã vreme un
copil ; tatãl se îngrijeºte cum ar putea
sã-l înfrumuseþeze ºi sã-l îmbrace (pe
copil) cu veºminte þesute cu fir de aur, ºi
nu cum ar trebui sã-i dea o bunã creºtere.
Omule, de ce faci aceasta ? Poartã tu
astfel de haine, dar de ce îl obiºnuieºti pe
copilul care încã n-are experienþa nebuniei cu acestea ? De ce i-ai pus podoabã-n jurul gîtului ? Pentru a-l creºte
(bine), nu-i nevoie de aurãrii, ci de un
pedagog bun! (Mai mult), tu laºi pãrul
sã-i creascã pe spate, ca unei fete,
fãcîndu-l sã primeascã astfel o înfãþiºare
femininã ºi sleindu-i robusteþea firii sale;
de asemenea, tu eºti cel care - ºi încã din
copilãrie - ai pus în (sufletul) lui pasiunea
pentru bogãþii convingîndu-l sã se alipeascã de lucruri lipsite de valoare. De
ce pui la cale (acest) foarte primejdios
complot ? de ce-l determini sã se alipeascã de cele trupeºti? «Bãrbatul - zice
Sfîntul Pavel -, dacã-ºi lasã pãrul lung,
este de ocarã» ; firea nu vrea aºa,
Dumnezeu nu a poruncit aºa, ci este o
superstiþie pãgînã ºi, ca atare, un lucru
oprit. De asemenea, sînt mulþi cei care le
atîrnã (copiilor) de urechi cercei de aur.
O, dacã nici fetele n-ar prinde drag de ei!
Dar - (ce sã mai zic ?) - voi ºi pe bãieþi
îi cãlãuziþi spre (propria lor) pagubã (prin
astfel de lucruri).
...Din pricina celor spuse, mulþi considerîndu-le amãnunte fãrã importanþã
- vor rîde, probabil ; toate acestea-s însã
lucruri foarte importante. Copila care a
fost educatã -chiar de mamã - sã se
îndrãgosteascã de podoaba femeiascã,
atunci cînd va pãrãsi casa pãrinteascã, va
fi mai pretenþioasã decît sînt cei care
încaseazã impozite ºi, (astfel), o (adevãratã) povarã pentru soþul ei. V-am spus

ºi mai înainte cã rãul nu-i lesne de stîrpit,
ºi aceasta se explicã prin faptul cã nimeni
nu are grijã de copii, nimeni nu le vorbeºte
despre feciorie, nimeni despre cumpãtare,
nimeni despre dispreþul banilor ºi al
faimei, nimeni despre poruncile Scripturii.
Deci ce se va alege de aceºti copii,
dacã ei din pruncie-s lipsiþi de dascãli
(buni) ? De fapt - dacã cei ce au fost
crescuþi (cu grijã) ºi educaþi încã de mici
nu-s în stare sã urmeze calea cea bunã ce lucruri cumplite nu ne-am putea
aºtepta sã fãptuiascã ei, care, încã din
fragedã vîrstã, sînt desprinºi cu ascultarea
celor mai vîrstnici ? Acum nimãnui nu-i
dã prin gînd cum s-ar putea - prin
strãdanie - înfrumuseþa sufletul lor, dar
fiecare-ºi dã toatã silinþa numai pentru
a-i învãþa pe copii meºteºugurile, literatura ºi elocvenþa.
Nu voi înceta sã vã îndemn ºi sã vã
implor ca înainte de orice sã le-ndrumaþi
copiilor voºtri paºii în viaþã. De fapt, dacã
tu te îngrijeºti de soarta copilului tãu, dã
pe faþã aceasta ºi rãsplata nu va întîrzia.
Ascultã-l, în acest sens, pe Pavel, care spune
: «...dacã ei stãruie în credinþã, în iubire ºi
în sfinþenie, cu înþelepciune». ªi chiar dacã
ºtii cît rãu s-a cuibãrit în tine, gîndeºte-te
cã ai totuºi o oarecare mîngîiere.
Sã creºti un atlet pentru Hristos! Nu
spun prin aceasta: îndepãrteazã-l de
cãsãtorie; trimite-l în pustie; pregãteºte-l
pentru viaþa cãlugãreascã. Deºi-nainte
fãceam rugãciuni ºi încã mai vreau ca toþi
sã îmbrãþiºeze o astfel de vieþuire, eu nu
silesc (pe nimeni sã se cãlugãreascã) - ºi
aceasta pentru cã nu-i lesne de trãit o
astfel de viaþã. Sã creºti un atlet pentru
Hristos ! Invaþã-l pe copil, chiar dacã va
trãi-n lume, (ca cei mai mulþi dintre
oameni), frica de Dumnezeu încã din
fragedã pruncie.
Aºa cum ceara (primeºte pecetea
inelului), într-un suflet de copil se vor
putea întipãri învãþãturile bune ; cînd (odatã cu vîrsta) - aceºti copii vor deveni,
asemeni unui obiect obþinut prin turnare,
rezistenþi (faþã de tot ceea ce ar veni
asuprã-le), nimeni nu va mai putea sã
ºteargã (acele învãþãturi din sufletele lor).
(Cum încã-i mic), el tremurã ºi ºtie de
fricã ºi pentru a-l face sã se teamã nu-i
nevoie decît de privirea sau de vorba ta.
Foloseºte-i pruncia spre a-l îndruma pe
calea cea bunã. Osteneala nu-þi este fãrã
rost, fiindcã - dacã-þi va fi dat sã ai un
fiu cumsecade - de calitãþile lui tu te
bucuri primul ºi Dumnezeu, deopotrivã.
Sã nu crezi cã pentru a reuºi aceasta
este nevoie de timp îndelungat; dacã-i
vei stabili (copilului), chiar dintru început,
reguli ferme de viaþã, dacã-l vei ameninþa
cu toatã severitatea ºi vei rîndui atîþia
supraveghetori - douã luni sînt de ajuns;
tot (ceea ce-l priveºte pe copil) poate fi
pus la punct în acest rãstimp, iar (educaþia) se aºazã, treptat, (în sufletul
copilului) ºi, preschimbîndu-se într-o
dispoziþie naturalã, primeºte tãria firii.
Aºadar, copiii nu trebuie sã audã nimic
necuviincios nici de la servitori, nici de
la pedagog, nici de la doicã. Dimpotrivã,
aºa cum plantele - cînd sînt tinere, mai
cu seamã - au trebuinþã de multã îngrijire,
copiii, de asemenea, au trebuinþã de
(atentã) îngrijire. De aceea, sã avem grijã
ca ei sã aibã doici bune, ca sã li se punã
astfel - ºi chiar dintru început - temelie
bunã ºi sã nu-ºi însuºeascã nimic rãu.
Dar, fiindcã veni vorba de (acest) nume,
mi-a rãsãrit în minte ºi un alt gînd, anume
cã - pornind chiar de la numele (pe care le
dãm copiilor) - noi putem sã le insuflam
rîvna pentru virtute. Nimeni sã nu nãzuiascã
sã-i numeascã pe copii cu numele înaintaºilor - a tatãlui sau a mamei (lor), a
bunicului sau a strãbunicului (lor) -, ci cu
cele ale drepþilor, mucenicilor, episcopilor
sau ale Apostolilor. Aceasta sã vã fie rîvna
! ªi unul sã fie numit Petru, altul - Ioan, iar
un altul - cu numele vreunui sfînt.
Existã ºi un alt leac. Care? Sã-l
învãþãm sã posteascã - fie numai ºi douã
zile pe sãptãmînã, miercurea ºi vinerea.
(De asemenea), sã-l (deprindem) sã meargã la bisericã, iar seara - dupã ce s-a
încheiat reprezentaþia teatralã -, tatãl,
(ducîndu-l pe copil în preajma teatrului),
sã-i arate pe cei care ies de acolo ºi sã
rîdã ºi de bãtrînii (spectatori) - fiindcã au
ajuns mai nebuni decît tinerii -, ºi de cei
tineri - fiindcã se lasã mãcinaþi (de
pasiunea pentru teatru). Intreabã-l pe
copil: «Ce au cîºtigat toþi aceºtia ? Ruºine,
batjocurã ºi dispreþ!?» Nu mai încape

vorbã cã, pentru stãpînirea de sine, este
deosebit de important ca ei sã se þinã
departe de toate acestea, ca ºi de cele cei cad sub ochi sau îi ajung la urechi.
Mai este ºi altceva : (tînãrul) sã fie
învãþat sã se roage cu rîvnã i cu multã
cãinþã. Sã nu mi se spunã cã un copil nu
va fi-n stare sã înþeleagã (toate) aceste
lucruri ! Mai cu seamã el, copilul - cu
mintea treazã ºi cu ochi scrutãtori fiind
-, va putea sã le înþeleagã. Cã lucrurile
stau astfel, constatãm din multe exemple
oferite de cei de odinioarã - Daniel sau
Iosif, de pildã. Nu-mi spune cã Iosif a
avut 17 ani, ci mai bine cugetã la faptul
cã el a cîºtigat dragostea tatãlui ºi chiar
pe cea a fraþilor sãi. Cît despre Iacob, nu
a fost, oare, el încã ºi mai tînãr ? Ce sã
mai vorbim de Ieremia ? N-avea, oare,
Daniel, doar 12 ani ºi la fel Solomon,
cînd a compus acea minunatã rugãciune
? Iar Samucl, deºi încã tînãr, nu l-a
învãþat el pe propriul sãu dascãl ? De
aceea, nu (trebuie) sã pierdem încrederea
(cã toate acestea n-ar putea fi pricepute
de un copil). (Cînd, totuºi, copilul nu
pricepe acestea, faptul se explicã) nu atît
prin vîrstã - (întrucît omul, cã-i om, nu
întotdeauna înþelege pe toate -, ci prin
altceva, anume cã el, copilul ), nu are
încã sufletul pregãtit în acest scop. Invaþãl deci sã se roage cu multã cãinþã ºi - pe
cît posibil - sã privegheze ºi, pentru a nu
mai lungi vorba, sã se întipãreascã-n
(sufletul copilului) felul de viaþã al unui
bãrbat cu viaþã sfîntã. Un astfel de copil
- postind ºi rugîndu-se se sîrguieºte sã nu
se jure, sã nu-l insulte pe cel care-l insultã,
sã nu blesteme (pe nimeni) ºi nici sã fie
ros de invidie. (O astfel de vieþuire)
presupune, desigur, un stãruitor îndemn
la stãpînire de sine.
Sã-l facem (pe tînãr) sã participe - pe
cît îi va fi în putere - la viaþa socialã desigur, numai în mãsura în care aceasta
nu are nimic pãcãtos-. Dacã ºi-a ales
cariera militarã sau sã ia (în justiþie)
apãrarea celor nãpãstuiþi sau ceva de
felul acesta, el sã fie învãþat sã nu
agoniseascã cîºtig urît.
La rîndu-i, mama (se cade) sã înveþe
sã-ºi educe fiica în conformitate cu aceste
(reguli de viaþã) ºi sã o îndepãrtãm de
multa cheltuialã (presupusã de lux), de
gãtealã ºi de toate acele lucruri care
aparþin curtezanelor.
Ca ºi tînãrul, tînãra (trebuie) sã le facã
pe toate þinînd seama de aceastã normã
de viaþã - altfel spus, sã se fereascã sã
ducã o viaþã de huzur ºi în beþia (frumuseþii). într-adevãr, pentru stãpînirea de
sine aceasta-i un lucru de mare importanþã, întrucît - (se ºtie) - pofta produce
multã tulburare (în viaþa) tinerilor, (dupã
cum în viaþa tinerilor ºi, în general, a
femeilor) multã tulburare produce dorinþa
de înfrumuseþare ºi tot ceea ce aþîþã
nimicurile vieþii. Aºadar, sã le înãbuºim
pe acestea ! Crescînd astfel de atleþi, noi
vom putea fi bineplãcuþi lui Dumnezeu, ºi
atît noi, cît ºi copiii noºtri vom fi în stare
sã avem pãrtãºia bunãtãþilor fãgãduite
celor ce îl iubesc pe El - cu harul ºi cu
iubirea de oameni a Domnului nostru lisus
Hristos, cu Care se cuvine Tatãlui,
împreunã cu Sfîntul Duh, mãrire, putere
ºi cinste, acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin.
Ideile hrisostomice aºa cum rezultã din
textele acum reproduse ca ºi sfaturile sale
au valabilitate permanentã ºi sîntem
siguri cã nu-ºi vor pierde nicicînd actualitatea. Acelaºi lucru îl putem spune despre
toate poveþele decurgînd din scrierile
Sfinþilor Pãrinþi, inclusiv cele din domeniul educaþiei ºi al pedagogiei (vezi
Ottorino Pasquato, Forme della tradizione
classica nel De inani gloria et de
educandis liberis di Giovanni Crisostomo, în: Orientalia christiana periodica,
Roma, vol. 58, fasc. 1, 1992, pp. 353-364).
E ºi motivul pentru care am abordat aceastã
temã, într-o perioadã de timp cînd ne dãm
tot mai mult seama de nevoia unei mai
bune educaþii atît a celor tineri, cît ºi a
oamenilor în general.
Mitropolit Nicolae CORNEANU
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Cãminul artei : Alte douã picturi necunoscute ºi cîteva acuarele ale lui D. Berea

Zoe (Zuca) Brãtianu ºi Eugenia Pantazi în viziunea lui Berea
(Colecþiile Ana-Maria Schäfer ºi Alexandru Suceveanu)

În aprilie 1957, la invitaþia Institutului francez de la Freiburg ºi în colaborare cu Biblioteca
Românã din localitate, Dimitrie Berea a þinut o serie de conferinþe despre Le Phénomène de création
dans luvre dart par rapport à lart moderne est moderniste ºi a avut, de asemenea, un prelungit
schimb de opinii cu specialiºti, esteticieni ºi profesori de la Universitatea de acolo ºi artiºti plastici
din zona sud-vestului Germaniei. Despre toate acestea a scris mai pe larg Le Courier Roumain, o
publicaþie de informaþie a exilului românesc anticomunist de la Paris. Evident, în sãptãmînile ce au
urmat acestor manifestãri, a fost vernisatã ºi o microexpoziþie cu tablourile pictorului român, în
saloanele Institutului francez de la Freiburg. De altfel, artistul contractase cu oficialitãþile germane
ºi o serie de 12 gravuri originale, în culori, ilustrînd Freiburgul ºi principalele sale zone culturale ºi
turistice. Nu se ºtie pînã în prezent din ce motive nu s-a ajuns la realizarea acestui proiect.
Cãlãtoria la Freiburg are o dublã semnificaþie, atît în destinul pictorului, cît ºi în contextul
românesc al exilului anticomunist. Mai întîi, ea marcheazã un moment de recunoaºtere artisticã, cel
puþin la nivel european occidental, a lui Dimitrie Berea. Apoi, prin legãtura nemijlocitã cu Biblioteca
Românã din Freiburg, se consemneazã o afirmare de sorginte naþionalã în destinul artistului.
Cîþiva ani mai tîrziu, prin 59-60, Berea a cunoscut un deosebit succes la N. M. Acquavella
Galleries New York, dar problema esenþialã a catalogului editat atunci era cea a cultivãrii ciudate,
în subsidiar, a unei anume disponibilitãþi a artistului în cauzã pentru relevarea lumii franceze, mai
ales a peisajelor, extrem de colorate, din sudul Franþei, în universul cãrora Berea a se încadra
dincolo de orice naþionalitate pe care o reprezenta ºi din care venea. Nu este cazul sã insistãm

asupra acestei atitudini ce nu aparþine în nici un caz
artistului român, ci ilustreazã doar un grup de interese
politice ce a acþionat ºi acþioneazã încã, dincolo de realitatea
istoricã, motivînd o nemeritatã deposedare a valorilor
româneºti de recunoaºtere a lor la nivel universal. Situaþia
este, desigur, mai complicatã ºi reflectã marginalizarea în
care arta româneascã se gãseºte ºi astãzi. Eticheta
franþuzeascã i-a fost mai propice afirmãrii ºi succesului
dobândite de Dimitrie Berea la nivel american.
Ne place sã reevaluãm o lume româneascã în pictura lui Berea ºi cele douã tablouri pe care le
reproducem aici, din colecþii particulare, nu schimbã prin nimic raportul valorii artistice în aprecierea
pictorului la nivel naþional, dar impun  poate  cel puþin în ceea ce ne priveºte, o necesarã privire
de sintezã asupra acestei opere, mai puþin cunoscutã ºi oricum mai exactã analizã criticã a ei.
Cartea poºtalã pe care Dimitrie Berea i-a trimis-o lui I. N. Mazatti, în 14 martie 1966, pune
ºi ea în luminã un simþ al amintirii româneºti ºi o nostalgie profundã dupã þinuturile de obîrºie,
reactivînd în memorie anii începuturiloe ºi ai adolescenþei artistului: Cîtã bucurie sã am veºti
noi ºi sã regãsim o nouã undã prin care simþiri scumpe de amintiri din vechea viaþa bucureºteanã
sã ne facã din nou inima sã batã ca altãdatã. (...) Îþi regãsesc acum slova ºi inima, apoi strada,
Cometa, Clopotarii noi (...) alte vremuri, alte vremuri...
ARISTARC

ºi chiar de efuziune. Cîþi soþi
nu se disputã între dînºii,
cîte familii nu trãiesc în certuri sau dezbinare ?
Sã ne mai minunãm cã societatea umanã este
divizatã ? Sã ne mai minunãm cã indivizi veniþi
de la antipozi sînt în dezacord ? De ce sã cerem
mai mult control imensei societãþi umane, decît
restrînsei celule familiare ?
În þarã, adicã pe teritoriul naþional, uniunea
este legalmente consfinþitã de simpla convieþuire
în cadrul aceloraºi graniþe. Se presupune anume
cã românii sînt uniþi între ei pentru cã sînt români,
francezii sînt uniþi între ei pentru cã sînt francezi,
ºi aºa mai departe. Este aceasta una din iluziile
orînduirilor sociale. Dar trebuie luatã ca atare.
În afara graniþelor naþionale, sîntem dez-uniþi
mai întîi prin forþa împrejurãrilor, prin permanenþa caracterelor, apoi prin divergenþa de
obiective, cît ºi prin dezacordul de ordin politic.
ªi totuºi, oricît de împrãºtiaþi, oricît de coloraþi
politiceºte, putem realiza o uniune peste spaþii,
þinînd seamã de atributele elementare ce stau la
îndemîna omului civilizat, care impun respectul
pentru existenþa celuilalt.
Toþi indivizii militeazã teoretic în numele
libertãþii, dar puþini o respectã practic. Mai
toate gazetele sforãie în numele aceloraºi
libertãþi, pe care le asasineazã în principiu la
fiecare paginã. Sînt apoi specimene din chiar
mediul nostru, ce ºi-au fãcut o profesiune,
uneori plãtitã, din a delata, a denunþa, a
calomnia, sperînd cã în acest fel vor fi
consemnaþi de istoria politicã. Sînt publicaþii ce
nu fac decît sã insulte sau sã desfigureze ce
brumã a mai rãmas din biata noastrã fiinþã.
Românul, din cetãþean eminamente agricol ºi
nãscut poet, a devenit eminamente om politic
sau publicist. Ce bine ar face anumiþi cavaleri
ai scrisului cu orice preþ ºi cu orice membre,
dacã mai mult ar citi, în loc de a scrie !
*
Doamnelor ºi Domnilor, nu mã aflu în Franþa
în misiune politicã. Am venit întrucît, avînd
onoarea de a fi invitat de o nobilã Doamnã, soþia
unuia dintre cei mai mari savanþi francezi,
defunctul profesor Edouard Callaudreau, fost
director la École Centrale, am pãrãsit Argentina
împreunã cu excelentul scriitor Carabulea, salutaþi
de majoritatea compatrioþilor. Ba chiar un confrate
entuziast a spus în cadrul unui discurs într-o salã
publicã, cã plecarea mea din Buenos Aires
constituie o pierdere ireparabilã. Toate pierderile
sînt reparabile, chiar ºi a bibliotecii alexandrine;
altminteri omenirea ar rãmîne pe loc.
Revin temporar în mijlocul Dv. cu cîteva
sfaturi aduse din emisfera sudicã:
Nu mizaþi pe conjuncturi politice. Cãutaþi sã
vã asiguraþi independenþa materialã cu forþele
proprii, fãrã sprijinul patronilor politici. Nu
mai consideraþi accidentalã sau temporarã
rãmînerea în afara graniþelor naþionale. Aceasta
diminueazã efortul ºi reduce elanul. Închipuiþivã cã sîntem porniþi la drum lung. Orice
schimbare, scurtînd calea întoarcerii cãtre casã,
va fi un dar de la Dumnezeu.
Lucraþi fãrã sã vã lucraþi. Iubiþi chiar cînd nu
sînteþi iubiþi !
Doamnelor ºi Domnilor, bine v-am gãsit.

Lecturi posibile : Testamentul din morgã (urmare din pag. 11) Viaticum : I. N. Manzatti (urmare din pag. 10)
Sunt onorat ºi emoþionat sã particip la
aceastã lansare a Testamentului din Morgã,
a lui Remus Radina, editat de Jurnalul
Literar », ce are loc în sala de reuniuni a
Bisericii Greco-Catolice din Paris, încãpere
în care Remus Radina a luat de nenumãrate
ori cuvîntul pentru a afirma obligaþia
noastrã, a tuturora, de a aparã ºi promova
marile valori morale ºi naþionale.
Prezentul volum continuã ºi dezvoltã
cunoscuta mãrturie scrisã de Remus Radina
acum mai bine de 30 de ani, în vara anului
1978 la Paris, difuzatã de Europa Liberã ºi
publicatã de cãtre periodicul Cuvântul Românesc, din Exil. Cu un curaj ºi o abnegaþie care
l-au caracterizat toata viaþa Remus Radina se
întoarce, dupã redactarea mãrturiei, în Þarã,
unde este condamnat ºi de unde va putea
reveni la Paris numai dupã doi ani, în mai
1980, graþie mobilizãrii ºi intervenþiilor celor
care i-au luat apãrarea în Occident.
Am semnat ºi eu, alãturi de multe alte
personalitãþi ale Exilului românesc memoriul redactat, la începutul anului 1980, de
Cicerone Ioniþoiu, prietenul de o viaþã al lui
Remus Radina, adresat ªefilor de State
occidentale solicitîndu-le sprijinul pentru
salvarea lui Remus Radina din ghearele
securitãþii. Am avut onoarea sã-l cunosc pe
Remus Radina în vara anului 1979 la Bucureºti, unde venisem cu cîteva zile înaintea
decesului tatãlui meu, profesorul de drept
civil Alexandru Herlea, care fusese închis cu
Remus Radina la penitenciarul Peninsula
Valea Neagrã a canalului DunãreaMarea
Neagrã. ªtiam din relatãrile tatãlui meu de
atitudinea de extraordinarã demnitate, curaj
ºi dãruire de care a dat dovada Remus Radina
în închisoare. Remus Radina care se
întorsese cu mai multe luni înainte de
la Paris, dupã ce scrisese mãrturia
intitulatã Testamentul din Morgã ºi care
aflase de dramatica agravare a bolii
tatãlui meu a venit sã-l viziteze ºi,
într-un fel, sã-ºi ia rãmas bun de la el,
de la colegul sãu de suferinþã. Tatãl
meu a ºi murit cîteva zile mai tîrziu.
Cînd l-a vãzut intrînd pe Remus Radina
tatãl meu s-a bucurat nespus ºi ridicîndu-se în capul oaselor i-a spus : Radina
tu eºti un martir al Neamului Românesc.
Mi se pare o evidenþã cã Neamul
Românesc a supravieþuit datoritã sacrificiului unor eroi ca Remus Radina, unor
eroi care au ºtiut sã puna mai presus de
orice valorile morale. Remus Radina este
pentru noi un simbol luminos ºi de astfel
de simboluri a avut nevoie România ºi
va avea nevoie în continuare. Astãzi
poate mai mult decît oricînd. Cãci astãzi
asistam la invazia pragmatismului ºi a
egoismului care dominã ºi înãbuºe societatea româneascã. Orice atitudine
altruistã, dezinteresatã, orice angajament în promovarea marilor valori de
libertate, democraþie, justiþie, solidaritate, valori pe care Remus Radina a
ºtiut cu atîta abnegaþie sã le apere, sunt
în România post comunistã astãzi
neînþelese ºi adesea ridiculizate.

O societate viitoare sãnãtoasã nu se poate
construi pe minciunã ºi uitare. Ea are nevoie
de adevãr, un adevãr bazat pe memorie.
Iertarea fundamentatã pe amnezie este falsã
ºi contrarã valorilor creºtine ; propovãduitorii
ei de astãzi sunt cãlãii de ieri sau acoliþii
lor. O adevaratã iertare presupune mãrturisirea pãcãtelor ºi ea este singura cale
adevãratã pe care se poate construi temeinic.
Testamentul din Morgã este o piatrã de
temelie pentru construcþia României viitoare.
Verticalitatea atitudinii lui Remus Radina n-a putut fi clintitã în nici un fel, nici de
ameninþãri, nici de torturã ºi nici de linguºiri
sau oferte de onoruri. Cu aceeaºi determinare cu care a înfruntat torþionarii în
închisoare sau în afara ei a ºtiut sã refuse
onorurile pe care foºtii tovarãºi astãzi
pretinºi democraþi i le-au oferit. Astfel a
refuzat imediat decoraþia decernatã cu
neruºinare de cãtre Ion Iliescu. Eforturile
depuse de Remus Radina în ultima vreme
au fost în slujba adevãrului, a revelãrii
ororilor comunismului ºi s-au materializat
în cartea Testamentul din Morgã.
Atitudinea lui Remus Radina, viaþa lui
stîrnesc nu numai o profundã admiraþie
dar ºi dorinþa de ridicare spre un astfel de
comportament. Nu este întîmplãtor cã
Remus Radina a gãsit un susþinãtor devotat
în persoana lui Ilie Mihalcea, care l-a ajutat
cu multã dãruire sã-ºi ducã la bun sfîrºit
proiectul de publicare a acestui volum ºi în
familia Ileana ºi Nicolae Florescu care au
fãcut posibilã aceasta publicare.
Închei înclinîndu-mã cu respect ºi afecþiune în faþa lui Remus Radina ºi a celor
care l-au sprijinit în publicarea Testamentului din Morgã.
Alexandru HERLEA

Bucureºtii de odinioarã sînt acei de pînã la
1944. De atunci încoace viaþa lor realã a încetat.
Ceea ce existã încã, este o simplã dar dramaticã
zvîrcolire, o zbuciumatã tendinþã de supravieþuire. Nu vã voi rãscoli în ranã, nici Dv. nici
mie. Am gîndit ca sã dãm revederii noastre
aureola bucuriei. Fiindcã tristeþea ne muºcã mai
în fiecare zi, cu o tragicã monotonie.
Întîlnirea cu Dv. ºi Parisul, dupã mai bine de
cinci ani petrecuþi în America de Sud, este prilej
de sincerã ºi vie emoþie. Prea multe nu s-au
schimbat între timp, în afarã de vîrsta care ne
aserveºte implacabil.
*
În Argentina, la 15.000 de kilometri de þarã,
existã o puternicã colonie româneascã. Forþa ei
numericã, în raport cu Parisul, este neînsemnatã.
Forþa ei constructivã, însã - rogu-vã sã nu mio luaþi în nume de rãu - este mai mare decît a
celei de aici. Pentru cã domneºte la Buenos
Aires, ca ºi la Rio, o concordie, deºi Piaþa
Concordiei se aflã la Paris. Poate cã distanþa
enormã de þarã, sau mrejele noului continent, au
topit ura, duºmãnia, neînþelegerile. A intervenit
o comprehensiune mutã faþã de opinia celuilalt,
de felul sãu de viaþã, de religia sa, ba ºi chiar
pentru slãbiciunile sale. Românii din Argentina
ca ºi cei din Brazilia, nu sînt îngeri. Li se pun
ºi lor probleme tulburi sau grele, agravate uneori
de o climã chinuitoare, de un þinut mai puþin
prietenos. ªi totuºi, acolo împãcarea s-a stabilit,
cel puþin aparent. Este tocmai ceea ce intereseazã cauza, acel gentlemens agreement, acel
pact de neagresiune. Fiindcã amor total nu poate
exista, nici chiar între indivizii de aceeaºi rasã.
Incidentele dintre semeni provin din pricina
diversitãþii caracterelor ºi lipsa de cunoaºtere
reciprocã. Sîntem aproape întotdeauna victime
ale rumorilor sau insinuãrilor. Abia cînd ne
cunoaºtem unii pe alþii, ne descoperim, minunîndu-ne cã nu ne-am întîlnit mai din vreme.
Cãutînd sã descifrãm în celãlalt ºi bunãtatea sau
omenia, nu numai pãcatele ºi rãul, vom izbuti sã
realizãm armonia. Desigur cã existã ºi obstacole.
Sã nu uitãm de secãtura prin vocaþie, intratabilã.
Aceasta constituie o simplã excepþie de la regulã
ºi se eliminã de la sine, farã a tulbura echilibrul,
cel mult, distonînd ca o mãsurã de jazz într-o
paginã de Beethoven. Mai sînt apoi oamenii
indiferenþi la orice frãmîntare, care se socotesc în
afarã de comunitate. Acestor indiferenþi, nu le
putem reproºa nimic. Izolarea constituie un
punct de vedere, mai ales cînd cel ce o practicã
ºi-a încheiat definitiv socotelile cu þara, optînd
pentru un alt destin.
Ne-am obiºnuit sã acordãm termenului unire
o importanþã exageratã. În mai toate actele mari
ale istoriei, unirea nu a fost decat o uniune, o
strîngere de rînduri circumstanþialã, ba chiar o
simplã reuniune sau colaborare. Nu este necesar
spre a fi uniþi, de o fuziune integralã. Practic,
fuziunea este imposibilã. Celula socialã cea mai
omogenã ºi mai perfect organizatã, familia, este
adesea lovitã de carenþa sentimentului de fuziune

* Fragment din cuvîntarea rostitã la
Paris, în seara de 1 Decembrie 1953, de dl.
Nello Manzatti. (n. ed.)

Paris, 1 Decembrie 1953.
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POEME
m-a rãscolit
m-a rãscolit iubirea ca pe-un stejar fortuna
ºi desfrunzit în toamnã ce-aº mai putea sã cer?
din ghinda risipitã în colþii de vier
ai timpului zdrobitã n-a încolþit niciuna
ci eu adast pe maluri tînjind superbii lotuºi
cînd lintiþa-i stãpînã pe undele ce dor
iubito nu mai tremur în stîlpii din pridvor
cocorilor chemarea ca buciumul... ºi totuºi
94

Voineºtii

la 7 luni de la vijelia
ce i-a culcat pãdurile
cerul o fi suflat în zeghea bãtrînã
de biserica nouã mai aproape sã fie
valea mai bine sã vadã unde sã coboare
o turmã de foci munþii
pe þãrmul albastru se culcã în soare
casele pietre roºi pe prund
prin nucul bunicilor
toarce nemãrginirea
fuiorul cald ºi rotund
marþi 25.06.96
Voineti

preiarnã
de unde ? de cînd ?
îþi simt rãsuflarea
gîfîitã din depãrtare
albind speriatele ierburi
ce se întind la pãmînt
în vînt þi-adulmec culcuºul de rece sudoare
ºi noaptea te-aud vînînd prin foste pãduri
cu arcul plesnit un hãu ce mai doare
copile-i tîrziu
spre dimineþã descîntecul tãu
îmi umple urechea ºi palma cu ceaþã
o boare de-azur
tremur pe crengi roºile frunze
subþiate febrile
ca aripi de fluturi preapuri
pregãtiþi de plecare
vineri 03.11.95
Baden-Baden

scrisoare cu hapuri
(cãtre sine)
Hombre
s-apropie decembre
marea ninsoare
ºi caut în mine rãscolind prin dulapuri
hainele toate
purtatele jinduitele de sãrbãtoare
puf la cojocul cel ros
al viforosului dac
mai pot sã-1 îmbrac
cu frunte-amorþitã ºi pasul încet ?
paharul albastru duhneºte-a oþet
zac sorii spãlaþi de leºie pe rafturi
scuipîndu-ºi în pumni putrezii dinþi
tic-tacul vorbeºte cu altul
care colþ sau pat mai asudã
bîntuit de-asalturi fierbinþi ?
tremuratul în plapuma udã
mai poþi sã ascunzi ?
mai poþi sã te minþi ?
aº vrea sã mã-mpac cu înaltul
- zarea în zgurã
golitul calorifer visez la marea cãciulã albã de miel
sub care covrig sã mã fac
mic mititel pin m-oi topi
uitat în cãldurã de marele frig
sîmbãtã
13.01.96
Baden-Baden

gînduri de mãtase
fremãtãtorului prieten
Anastase
ca fluturul
ca norii
ca pasul în visare
ca zorile
chemarea
ca apa curgãtoare
ca mugurul
ca valul
ca zîmbet de codanã
ca doina
ca sãrutul
ca sîngele pe ranã
ca pãstrãvul
lãstunii
ca stropi ce-n geam se-ndeamnã
ca frunzele
cuvîntul
în serile de toamnã
ca duºuri reci
cafeaua
ca jarul dimineaþa
ca strigãtul
pe vînturi
ca dragostea e viaþa
duminica 24.03.96
Baden-Baden

cînd a venit
cînd a venit în prag s-a scuturat de zloatã
nãframa o lãsase într-un ram
copil eram din nou ºi tremuram
cu casa deschizînd ferestrele deodatã
ºi-a desfãcut ºi iia ce o strînge
sã þinã-n palme sînii de lãuzã
nerãbdãtoare a suflat în spuzã
descoperind jãratecul de sînge
din ultimul cojoc zvîrlit pe coaste
nevinovaþi îmi sar în braþe miei
mã-ndemni spre þarc cu gîndul sã mi iei la cinã va veni flãmînda oaste
07.03.97
Baden-Baden
*
comuniºtii
înainte de alegeri
pe dos le sînt cuvintele
întoarse
ca buzunare-n care strînºi au fost
doar pumnii
ºi roºu poartã ei
croit cu secera
cusut cu ciocanul
pregãtite sunt
urnele
negre
Bucureºti 27.06.96

(17.11.1996)
o jumãtate de veac
dupã ce i se scoseserã dinþii
cu cizma
scuipã cheagul
(treizeciºiºasedemiicincisutedouãºaptenopþi)
albul acesta strãlucitor
sînt dinþii de lapte sau mãselele minþii ?
ºi buzele nu mai dor sã zîmbeascã
B.-B. 18.11.96

de-a lungul

nespus
cobor
în urmã munþii
ce mã dor
necuceriþi
de nesupus
dinspre apus
ca semnul marelui cocor
( dorul de dus
dor nesãtul)
m-ajunge umbra crestelor
ce-aveau de spus ?
februarie 95
Schomberg

de-a lungul bãtrîneþii se caþãrã tristeþea
ca iedera pe zidul
în vremuri coºcovit
sã zvînte-i dat
ºi-arsura s-o-mbrace în rãcoare
sîngele cãrãmidei rãzbate prin ea
14.09.97
Baden-Baden

sfîrºit de mileniu
vreau sã trãiesc
gemu din vãi (cred cã era Iion)
trecut de-a doua tinereþe
cu rãsuflarea stoarsã de poveþe
tîrºind spre miazãnoapte de neon
vreau sã trãiesc
scînci cu genele cãzînd sub brumã
de-a lungul ºanþurilor sulfuroase
pe asfalt din pulbere de oase
ºi fãrã bãnci pre stelele ce-ndrumã
cu gãurite palme ºi picioare
cu pieptul pustiit de lãnci
vreau sã trãiesc ºopti
nimic nu mã mai doare
B.-B. 31.12.96

lumea
albastre negre verzi însîngerate
ne înconjoarã umbre de cuvinte
e moºtenirea însoþind cuminte
pulsul luminii vrînd sã se arate
înfãºurãm în umbre de cuvinte
ca un cocon în fire de mãtase
tãcerile ºi gestul ce uitase
sã taie-n bolþi fereastrã preafierbinte
ne întîlnim în umbre de cuvinte
pierzînd în falduri orice-mbrãþiºare
ºi ne ajunge doar ecoul care
mulajul e cât au putut cuprinde
închipuitul univers de ghiaþã
cu umbre de cuvinte miliarde
îl populãm sã parã blînd când arde
ºi ne-ncãlzeºte buzele de ceaþã
97

nevermoor

(rãsfoind chemãrile)
prietenului Radu
pentru-a nþelege
poate
cã strunele tresar
- cîndparcã-i tot mai rece
ºi-s mai departe toate din ce în ce mai rar

aici ºi acum vreau sã degust
din carnea vînatã cuvintelor
ce a rãmas
ce must
dintr-al speranþelor struguri
s-a decantat în vinul preapur
cu care sã-nchin ?
pentru ce ? ºi drojdia cine o bea ?
urme de sînge a cãrui popas
pe poarta de-azur înrãmatã de chin
mai sînt de vãzut ?
ce drum mai e sfînt ?
ºi unde rãsare o stea ?
din înserare mã smulg sã revin
prin pupila cît lumea sã sorb
de copil
bãtaia în þãrm sã aud
întrebãrile lui
în numele cui m-am nãscut
într-un haos febril
(isteric pustiu al cuvîntului) ?
acum în sfîrºit vreau sã ºtiu
rãguºit departe un corb :
umplutã de vise urnã de lut
B.-B. 09.04.96
Gheorghe OLTEANU

16 Jurnalul literar
La al doilea material Caietul de dispoziþii, cuprinzând datele ºi informaþiile nepublicabile - vreau sã spun din capul locului cã, în forma aceasta în care se adunã
toate datele ºi informaþiile socotite nepublicabile, pentru prima datã când se face un
asemenea document cuprinzãtor. Noi îl considerãm foarte necesar atât în activitatea noastrã
de lecturã cât ºi pentru redacþii, pentru edituri, cãrora, dupã ce va fi aprobat, va trebui sã1 dãm sã-1 aibã la îndemânã pentru a se evita difuzarea unor date ºi informaþii nepublicabile.
În forma aceasta noi considerãm Caietul de dispoziþii prea larg. Este întocmit pe baza
punerii cap la cap a listelor date de ministere ºi instituþii centrale în baza legii, însã din
analiza pe care am fãcut-o rezultã cã unele ministere merg mult prea larg cu cuprinderea
în cadrul lor a datelor ºi informaþiilor nepublicabile. Sigur, o sã vã spuneþi ºi dvs. pãrerea.
Considerãm necesar ca dupã aceastã ºedinþã sã avem din nou contacte cu ministerele ºi
instituþiile care pe baza legii au dreptul de a elabora liste cu date ºi informaþii nepublicabile
ºi sã-l definitivãm. Aº crede totodatã necesar ca, dupã aceea Caietul de dispoziþii sã fie
supus aprobãrii unui for mai înalt, pentru a se înlãturai aceste neajunsuri pe care leam semnalat. Redacþiile ziarelor ºi revistelor îndeosebi semnaleazã cã în categoria
datelor ºi informaþiilor nepublicabile sunt incluse, la cererea ministerelor, o serie de date
care îngreuneazã documentarea redacþiilor ºi îngrãdesc posibilitatea de a face o informare
mai largã asupra diferitelor aspecte ale activitãþii economice, sociale ºi din alte domenii.
Deocamdatã, atât vreau sã spun. Dacã sunt întrebãri, putem rãspunde.
Tov. general-maior Constantin Antip: Aº vrea sã pun o întrebare. Aici avem o notã cu
atribuþiile Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor. Dacã se intenþioneazã sã fie ºi
vreo paginã sau douã cu atribuþiile Consiliului, pentru a ºti în ce coordonate ne desfãºurãm
activitatea. Ar trebui o propunere din partea Biroului executiv.
Tov. Ernst Breitenstein: O întrebare, dacã-mi permiteþi: la punctul 8, cap. III din nota
cu privire la atribuþiile Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor se aratã cã D.G.P.T.
are în subordonare unitãþi cu activitate de administrare ºi de deservire a unor publicaþii,
în principiu a acelor redacþii care nu sunt finanþate de la bugetul partidului. Ce se
înþelege prin aceasta?
Tovarãºul Cornel Burticã: Se înþelege o divulgare a unei intenþii, o intenþie binevenitã,
de altfel. Mai sunt întrebãri?
Tov. Ion Cumpãnaºu: În legãturã cu atribuþiile Consiliului, sigur cã în proiectul de
decret ºi, respectiv, în decret, vor trebui sã fie precizate aceste atribuþii. Nu le-am spus
acum pentru cã nici noi nu ne-am clarificat prea bine, ºi am vrut sã facem acest lucru
ºi dupã aceastã discuþie, sã avem ºi sugestiile dvs. Dar în mod obligatoriu în decret va
trebui, dupã pãrerea mea, sã existe stabilite ºi atribuþiile organului de conducere al
acestei instituþii. În linii generale ele sunt stabilite în decretul care reglementeazã
activitatea organelor de conducere colectivã, ale tuturor ministerelor ºi instituþiilor
centrale însã, þinând seama de specificul activitãþii D.G.P.T. vor trebui sã fie cuprinse în
mod special în decret. În legãturã cu întrebarea tovarãºului Breitenstein, tovarãºul
secretar Cornel Burticã a spus: existã intenþia ca întreprinderea de stat pentru imprimate
ºi administrarea publicaþiilor (I.S.I.A.P. subordonatã în prezent Consiliului Culturii ºi
Educaþiei Socialiste sã treacã în subordinea D.G.P.T., având de administrat ºi deservit în
principal publicaþiile din Capitalã care nu sunt în cadrul Editurii Scânteia. Este o
intenþie, sã vedem dacã pânã la urmã se va aproba.
Tovarãºul Cornel Burticã: Propun sã procedãm sistematic, sã discutãm mai întâi în
legãturã cu primul material. Poate facem o ºedinþã scurtã. De acord? (Se rãspunde: da)
În legãturã cu atribuþiile Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor  ºi aºa cum am
spus ºi la început  este vorba numai de atribuþii orientative, care sã stea ºi la baza
elaborãrii proiectului de decret. Acesta însã va trebui, la rândul sãu, sã þinã seama în mod
deosebit de Legea presei, care stabileºte mai clar ce e permis sã se publice ºi ce nu-i permis.
Pornind de la aceasta, se pot defini mai bine ºi obiectivele Direcþiei Generale a Presei
ºi Tipãriturilor ºi rãspunderile redacþiilor. În orice caz, chiar aºa fiind, ca orientare, acest
material este bine venit pentu lucrãtorii D.G.P.T. ºi eu v-aº ruga sã vã spuneþi pãrerea
în legãturã cu el.
Eu am vãzut scris în nota cu privire la atribuþiile D.G.P.T.: Avizeazã normele de
clasificare ºi circulaþie ale tuturor tipãriturilor, imprimatelor, textelor aflate în
bibliotecile... De ce?
Tov. Ion Cumpãnaºu: Unele materiale se clasificã la fondul special, nu au circulaþie
pentru public. Existã în patrimoniul bibliotecilor o categorie de cãrþi, de publicaþii care
nu pot fi difuzate publicului larg decât cu aprobarea directorului, cu aprobare specialã.
ªi aceastã constituie o atribuþie a noastrã. E vorba de acele publicaþii care sosesc din
strãinãtate, nu cele care se publicã la noi.
Tov. George Ivaºcu: Ar trebui gãsitã altã formulare ºi nu normele de clasificare.
Tovarãºul Cornel Burticã: Cine se ocupã de Televiziune?
Tov.Valerian Ionescu rãspunde cã dânsul.
Tovarãºul Cornel Burticã: Poate ne spuneþi cum s-a întâmplat cu emisiunea  anchetã
Searã pentru tineret din 5 iulie. Tot discutãm despre atribuþii.
Tov. Valerian Ionescu: ªtiam cã o sã mã întrebaþi. Nu eram chiar sigur., dar oricum
bãnuiam. ªi dacã vreþi sã spun acum...
Tovarãºul Cornel Burticã: Da, sã ºtie toþi tovarãºii despre ce este vorba.
Vã aduceþi aminte, joia trecutã a fost reconstituitã, timp de aproape o jumãtate de orã,
o crimã. Însã într-un mod absolut, dar absolut inadmisibil. În film s-a mers pânã la cele
mai mici amãnunte, probabil cã aþi vãzut foarte mulþi dintre dumneavoastrã, depãºinduse mult ceea ce este admis în astfel de situaþii. Sã vedem cum s-a întâmplat. Vorba aceea,
dacã într-un articol virgulele sunt puse prost, le sesizãm, dar o emisiune ca aceasta, care
nu este permisã, nu am sesizat-o.
Tov. Ionescu Valerian: Filmul la care v-aþi referit, tovarãºe secretar, ºi care s-a difuzat
joia trecutã la emisiunea Searã pentru tineret, a cuprins[,] aºa cum s-a precizat aici
[,] relatarea, aº spune, ca sã folosesc un termen civilizat, excesiv de detaliatã a crimei
respective, a situaþiilor, a imaginilor, a procedeelor de anchetã pe o duratã de timp de 24
de minute. Lucrul acesta a fost întrucâtva sesizat de lectorul care a vizionat emisiunea,
s-a gândit asupra ei, a discutat cu factorii de vizã de la Televiziune, dar a rãmas numai
la acest nivel al situaþiei. Din toate discuþiile fãcute, dupã pãrerea mea existã douã cauze
principale care au fãcut posibilã difuzarea acestui film la televiziune.
Prima dintre ele este faptul cã noi, la Serviciul radioteleviziune, aº spune poate ºi în
alte sectoare ale instituþiei, n-am avut ºi nu aveam întotdeauna treaz în minte un lucru
ºi anume cã Programul ideologic al partidului, elaborat la Plenara din noiembrie 1971,
n-a fost, nu este ºi nu va fi o chestiune, o problemã a unui anumit moment, a unei
anumite perioade, ci este un document pe care noi trebuie sã-l avem în vedere în
permanenþã. Mai existã la unii tovarãºi de ai noºtri pãrerea cã unele probleme din
Programul ideologic al partidului, o anumitã pondere în privinþa gradului de educaþie al
unui material sau un anumit caracter unilateral care se dã exagerat unei probleme
tratate la radio sau la televiziune nu ar fi de competenþa D.G.P.T. Dupã cum se ºtie ºi
dupã cum s-a arãtat mai ales în ultimele luni - aº vrea sã subliniez lucrul acesta pentru
instituþia noastrã - faptul cã noi vedem, auzim, citim tot ceea ce se tipãreºte ºi se publicã
în þara noastrã este o obligaþie de om politic de a semnala, orice problemã care ni se pare
câtuºi de puþin necorespunzãtoare1. Lucrul acesta nu s-a fãcut ºi, nefãcându-se, a rãmas
aºa cum s-a putut vedea pe posturile de televiziune, cu repercusiuni serioase la public.
A doua cauzã cred cã este legatã, dupã pãrerea mea, de nerespectarea unei metode de
muncã pe care noi o avem introdusã în munca curentã: când te-ai oprit asupra unui
material, când ai cea mai micã rezervã, cât de cât concretizatã, un semn de întrebare dacã
s-a pus, el trebuie verificat pânã sus pentru a obþine rezolvarea cea mai competentã ºi
definitivã. Acest lucru nu este nou în instituþia noastrã ºi m-aº referi la faptul cã
materialele cu caracter senzaþional, alarmiste au intrat în aria indicaþiilor ºi procedeelor
de muncã ale instituþiei noastre încã de mai multã vreme.
Fãrã îndoialã, ceea ce pot eu sã spun acum doar postfactum, lucrul s-a petrecut, foarte
grav ºi cu destul de multe consecinþe negative asupra masei telespectatorilor.
Tovarãºul Cornel Burticã: Mai vreau sã spun cã o asemenea emisiune nu se permite nici
chiar la televiziunea occidentalã. Mai mult, acolo când sunt difuzate filme ceva mai
puternice - sã spunem aºa - se ºi anunþã cã vizionarea nu este permisã copiilor sau
persoanelor suferinde de inimã. La noi, în mod categoric nu este permis, nu trebuie sã fii
neapãrat de la Direcþia Presei, sau de altundeva ca sã-þi dai seama cã nu e un lucru normal.
Tov. Traian Tanea: În legãturã cu acest subiect ºi evenimentul ca atare a avut un efect
cu totul deosebit în Iaºi. Cazul a fost relatat ºi într-o foaie a miliþiei, publicarea a mers
pe o cu totul altã linie, aceea de creare a unei opinii publice, fãcându-se apel pentru
vigilenþã, de a se lua mãsuri pentru prevenirea unor asemenea fapte.
Tovarãºul Cornel Burticã: ªi-a luat fiecare porþia, dar cred cã Direcþia presei a fost cea
mai puþin lovitã, tovarãºul Cumpãnaºu a fost la ºedinþa respectivã. Ceea ce este mai grãv
este însã altceva. Acest film a fost respins cu trei luni în urmã, iar acum nu exista nici
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un motiv pentru a fi difuzat pe reþea. S-au gãsit câþiva care au spus cã merge. Aceasta,
este mai grav ºi de aceea s-au luat mãsurile cuvenite, dar nu se poate sa nu tragi concluzii
dintr-o prostie care depãºeºte limitele admisibile. Sã vedem, tovarãºi, propunerile care
se fac aici în legãturã cu atribuþiile D.G.P.T. Sunt observaþii?
Tov. I. Cumpãnaºu: Fiindcã tovarãºul Tanea este de la Iaºi, ne-ar putea spune de ce
nu s-au respectat normele ºi în legãturã cu activitatea lectorilor noºtri care lucreazã la
Iaºi, cã ºi ei au dat vizã pentru apariþia unei cãrþi greºit orientate  Dimitrie Cantemir
de I.D.Lãudat.
Tovarãºul Cornel Burticã: Dar, pe care ulterior a lãudat-o Radioul.
Tov. I. Cumpãnaºu: Asta e altceva, dar sã ºtiþi cã noi am analizat-o în cadrul instituþiei
ºi într-adevãr credem cã nu trebuia sã aparã.
Tov. Traian Tanea: Dacã-mi permiteþi, pot rãspunde. Este categoric o scãpare cu dublu
aspect. Al neînþelegerii atribuþiilor noastre pe plan local pe care le-am depãºit. În situaþia
în care existã un tricentenar Cantemir, în care se iau mãsuri pe plan UNESCO, nu era
cred de competenþa noastrã sã decidem asupra unei cãrþi de importanþã deosebitã, care
pânã la urmã poate da prilejul sã se speculeze unele aspecte. Este vorba de prezentarea
lui D. Cantemir, care a fost privitã puþin schematic, autorul s-a inspirat din texte mult
depãºite, au fost compilãri, deficienþe importante mai ales în situaþia în care are loc o
astfel de reconsiderare, de revalorificare la nivel maxim. În al doilea rând, a existat o
largheþe în a acorda viza cu foarte multã uºurinþã, dat fiind faptul cã probabil lectorul
nu a analizat lucrarea la amãnunt, dar cred ºi pornind de la considerentul cã e vorba de
fapte petrecute cu trei secole în urmã.
Tov. George Ivaºcu: Dar Direcþia Presei este atotºtiutoare?
Tovarãºul Cornel Burticã: Sã vã explic, tovarãºi. Aici nu este vorba cã Direcþia Presei
face pe atotºtiutorul, însã Direcþia Presei, lecturând o lucrare are obligaþia politicã de
a o semnala forurilor respective: uitaþi ce ni se pare nouã cã lipseºte în aceastã lucrare,
urmând ca aceste foruri sã decidã. Forurile competente sã decidã - apare sau nu apare
 adicã e numai semnalare. Pentru cã ce-i cu lucrarea asta, ca sã fim sinceri. ªtiþi cã
Dimitrie Cantemir este revendicat în fel ºi chip ºi cartea dã apã la moarã exact celor carel revendicã ºi va trebui sã luãm mãsuri poate nici sã nu mai fie prin librãrii, cã realmente
este de foarte proastã calitate ºi ca valoare documentarã. În general este o carte foarte
slabã ºi mai veniserã acum sã editeze încã una, tot de I. D. Lãudat, cu o prezentare
unilateralã, îngroºând anumite laturi neesenþiale.
Mai sunt probleme la punctul acesta, la atribuþii?
Tov. Mircea Sântimbreanu: Dacã îmi permiteþi, aº dori sã subliniez câteva principii ale
sistemului discuþiei de astãzi, ºi anume: mi se pare cã la ideea de consens între Direcþia
Presei ºi edituri, redacþii, care este fundamentalã, trebuie sã fie precizatã metodologia
consensului, deoarece în orice dialog cineva are totuºi ultimul cuvânt. Poate aici, întrun fel, ideea de colaborare va trebui precizatã, pentru cã în ultimã instanþã este legatã
ºi de rãspundere. Chiar discuþiile care au loc aici aratã, chiar pe cazul concret, cã
rãspunderea este difuzã. George Ivaºcu a întrebat dacã Direcþia Presei are ºi atribuþia
ºtiinþificã, dacã ºtie totul. Cineva totuºi trebuie sã-ºi asume rãspunderea, ca ºtiinþã sau
neºtiinþã a lui asupra întregului. A doua idee, cã Direcþia Presei se referã la strictul
necesar ºi ni se pare cã un paragraf prim de pe prima paginã ne aratã cam ce ar fi strictul
necesar, adicã pentru a preveni publicarea, difuzarea, transmiterea sau comunicarea
materialelor care contravin Constituþiei, aduc atingere bunelor moravuri... etc. ºi acest
strict necesar, dupã pãrerea mea, trebuie ºi va fi fãrã îndoialã cu ajutorul Consiliului
delimitat cât mai precis. Altminteri, din prudenþã excesivã se poate trece foarte mult peste
strictul necesar. Asta ar avea efectul pãgubitor cã anuleazã rãspunderea factorilor iniþiatori
ai actului publicat  editorul, redactorul, ale altor foruri, printre care pot sã enumãr ºi
Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, pentru un domeniu anume de tipãrituri.
În al doilea rând, faptul cã Biroul executiv, care este organ operativ, va înºtiinþa
Consiliul sistematic ºi periodic despre activitatea sa, despre concluziile la care ajunge
prin lectura exhaustivã a ceea ce se publicã, mi se pare foarte important pentru noi toþi.
Aº dori, dacã este cu putinþã, ca informãrile, sintezele despre care se menþioneazã în
material cã vor fi înaintate la Comitetul Central, sã se trimitã ºi altor factori interesaþi,
organisme de partid ºi die stat, printre care ºi C.C.E.S. Ar fi pãcat ca aceastã foarte
preþioasã experienþã sã nu fie adusã la cunoºtinþã sistematic, cu toatã deschiderea. Nu
mã refer la notele operative, care ne intereseazã doar în cazul în care suntem implicaþi
în mod direct, dar sintezele sunt importante. Am avut ocazia sã citesc o astfel de sintezã
preþioasã, privind calitatea lucrãrilor de debut. Aici Direcþia Presei fãcea o serie de
observaþii extrem de interesante, pe care eu cred cã chiar secþia de criticã literarã le
ignorã ºi e bine sã le cunoaºtem.
Pentru practicitatea muncii noastre cred cã, referindu-ne la modul de lucru în sectorul
editorial, sã se aibã în vedere cã o lege, ºi anume legea de înfiinþare a C.C.E.S., acordã
Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste dreptul de a-ºi aproba planul editorial.
Desigur, planurile editoriale se aprobã de Secretariatul Comitetului Central. Mã bucur
cã, în cursul zilei de ieri , tovarãºul Horia Panaitescu mi-a comunicat cã Direcþia Presei
este de acord sã ia în lecturã, pe baza aprobãrii Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste
lucrãri incluse în planul pe anul 1974, eventual fãrã sã le dea vizã de tipar, dar sã le ia
în lecturã. În acest fel câºtigãm un timp foarte preþios. E limpede cã lucrãrile care vor
apãrea în ianuarie - februarie sunt acum pe ºantier.
Aº adãuga cã existã o situaþie de excepþie care trebuie avutã în vedere - ºi ea se referã
la alte legi ale þãrii. De pildã, avem obligaþia ca în termen de 15 zile sã rãspundem
ofertelor de export. Ofertele ºi contractele pentru extport de carte româneascã care, în
general, prevãd reeditãri, trebuie date în 15 zile. Aceste lucrãri se obþin în cadrul
târgurilor la care participãm de-a lungul întregului an pe bazã de corespondenþã. Uneori
termenul este foarte scurt ºi aceste lucrãri nu sunt cuprinse în planurile aprobate de
Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste sau de Secretariatul Comitetului Central.
Întrucât în discuþiile care au avut loc la Consiliul Culturii la ultima plenarã a Uniunii
Scriitorilor, Laurenþiu Fulga a revendicat, pe bunã dreptate, ca planul sã rãmînã deschis
pentru lucrari originale foarte valoroase. De altminteri aceasta este ºi opinia Consiliului
Culturii ºi Educaþiei Socialiste dar nu în afara oricãrei metodologii  eu propun ca ºi
lucrãrile din lista întocmitã în cursul anului sã fie luate în lecturã. Este vorba ca în
lunile februarie - martie cel mai târziu, ale fiecãrui an, editurile sã poatã propune, spre
tipãrire lucrãri pe care nu le-au avut contractate, pe care nu s-a mizat la timpul respectiv
ºi care pot fi valoroase. Poate cã pentru aceste includeri sã nu mai cerem aprobarea
Secretariatului, ci a unui secretar: dacã e o lucrare social-politicã - tovarãºului Cornel
Burticã, dacã e o lucrare beletristicã - tovarãºului Dumitru Popescu. De altfel, în acest
an aºa s-a procedat ºi cred cã nu am greºit.
Încã nu e rezolvatã o problemã de care ne izbim poate nu atât de des, cât foarte
sâcâitor: problema manuscriselor netipãrite, neînsuºite de o organizaþie, editurã, de un
for care aparþin unor moºtenitori sau unor oameni care vor sa exporte manuscrise.
Direcþia Presei nu are relaþii decât cu organizaþii socialiste ºi obºteºti - ºi e ºi firesc sau cu unitãþile prestatoare de servicii, de pildã cu editura Litera. Avem cel puþin 20
de asemenea solicitanþi, extrem de sâcâitori, care vor sã-ºi valorifice la diferite edituri
strãine manuscrise nepublicate ºi chiar nepublicabile în România sub aspectul valoric.
Tovarãºul Cornel Burticã: Autori contemporani?
Tov. Mircea Sântimbreanu: Da, e un autor care scrie o lucrare despre dr. Bernard ºi
spune: cutare editurã din S.U.A. la care unchiul meu este consilier, mi-o publicã. Acesta
este un caz, dar sunt foarte multe. Femeia în poezia lui Eminescu sigur cã nu o publicã
Minerva, dar gãseºte un editor interesat în strãinãtate ºi vrea sã o trimitã. Neexistând
o reglementare, autorul se perindã pe la vamã, la Direcþia Presei, la C.C.E.S. Pentru
membrii Uniunii Scriitorilor poate gira sau cere aceasta soluþionarea problemei, pentru
cercetãtori, savanþi etc. Consiliul Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie.2 Dar sunt o serie
de cetãþeni care nu aparþin acestor instituþii, nu sunt tutelaþi - ca ºã spun aºa - ºi ar
trebui poate. Am cercetat legea ºi nu are nici o prevedere cu privire la aceasta temã.
Referitor la o foarte preþioasã prevedere a acestor atribuþii, cã vom lucra ºi în mod curent,
poate. Ne vom gândi sã vedem în ce fel, pentru cã, dupã câte ºtiu în Consiliul de conducere
al D.G.P.T. se vor discuta ºi unele manuscrise mai dificile. Vreau sã spun cã astfel de lucrãri
se discutã ºi la Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste în comisiile de specialitate. Poate
n-ar fi bine ca la C.C.E.S., în comisii, sã se ajungã la o concluzie iar în Consiliul D.G.P.T.
la altã concluzie. Ar trebui evitat acest paralelism. Poate, la nevoie, în cazuri dificile aceste
comisii, consilii sã analizeze împreunã lucrãrile respective. Aceastã procedurã de consultare
curentã încã nu e clarã. E preþioasã, importantã, dar sã vedem cum vom face.
Tov. Vasile Nicolescu: La aceastã idee aº vrea sã fac o precizare. Am avut o discuþie cu
tovarãºul Dumitru Popescu  cu care ocazie mi-am exprimat o idee strict personalã  în
legãturã cu faptul cã aceastã comisie editorialã, în cadrul conducerii Consiliului Culturii
ºi Educaþiei Socialiste, nu-ºi dovedeºte eficacitatea. Cu atât mai mult cu cât, în ultima
vreme, s-a acceptat ca ºi partea opusa sa-ºi exprime punctul de vedere. ªi
aceasta pentru cã colegiile redacþiilor ºi editurilor, consiliile editoriale, am impresia,
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în în ultimii ani; nu ºi-au mai exercitat mandatul încredinþat. ªi atunci se transferã,
prin acest gest, toatã rãspunderea de la nivelul redacþiei, de la nivelul editurii; la
conducerea Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste, care este organ ºi de partid ºi
de stat. Mi se pare cã este profund neindicatã aceastã modalitate de a rezolva manuscrise
cu probleme la conducerea unui asemenea for. Existã stabilite sarcini, foarte concrete pe
redactori, pe ºefi de redacþii, pe redactori ºefi, pe directori, existã colegii ale redacþiilor,
existã un consiliu editorial care trebuie sã-ºi îndeplineascã mandatul politic, ideologic,
de rãspundere faþã de producþia noastrã editorialã.
În cadrul acestor consilii ºi colegii sunt invitaþi, dupã o experienþã cunoscutã de toþi,
personalitãþi de frunte ale culturii noastre  academicieni, scriitori, tovarãºi din conducerea
Uniunii Scriitorilor, încât activizarea acestor consilii ºi colegii editoriale ar degreva forul
de prim rang din þara noastrã de aceastã rãspundere care de foarte multe ori se converteºte
în lucruri absolut spectaculoase, dezagreabile ºi care nu permit C.C.E.S. sã realizeze
acea eficienþã politicã necesara în desfãºurarea culturii noastre.
E o pãrere personalã pe care mã bucur cã am avut prilejul sã o comunic ºi cu aceastã
ocazie, întrucât cu atât mai ineficient mi se pare sã se discute o carte în cadrul Consiliului
D.G.P.T. Imaginaþi-vã cã s-ar putea într-un anumit timp sã avem 15-20 de cãrþi cu
probleme complicate. S-ar ajunge la situaþia ca ºi comisia de la Consiliul Culturii ºi
Consiliul Direcþiei Presei sã stabileascã un program aproape cotidian de lecturã ºi
dialoguri în legãturã cu aceste cãrþi. Atunci unde va fi rãspunderea redactorilor, a ºefilor
de redacþii, directorilor? Sã nu mai vorbesc despre felul cum se conduc, se îndrumã
ideologic aceste lucruri de cãtre reprezentanþii Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste.
Tov. Marin Preda: Aº vrea sã spun ºi eu câteva cuvinte. Exact vreau sã subliniez ºi eu
aceasta idee. Mi se pare anormal sã se formeze comisii în afara editurilor, deoarece
editura nu ºi-ar mai asuma o rãspundere ideologicã, esteticã în egalã mãsurã, legatã de
apariþia unei cãrþi.
Tovaraºul Cornel Burticã: Trebuie sã rãspundã.
Tov. Marin Preda: Trebuie sã rãspundã ºi el, editorul, consiliul editorial, consiliul acela
citeºte cartea, ei sunt specializaþi în primul rând sã rãspundã de o carte. Faptul cã s-a
ajuns la Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste sã se creeze acea comisie, mi s-a pãrut
anormal. Am fost acolo de vreo douã ori, nu s-a luat nici o hotãrâre, adicã s-a ajuns la
o concluzie pozitivã cu anumite cãrþi care s-au discutat, dar rãspunderea de fapt, în faþa
legii chiar, o are editorul, colectivul sãu redacþional. La noi au venit douã asemenea cãrþi,
despre care dumneavoastrã nu ºtiþi nimic, pe care noi le-am respins; pe rãspunderea
noastrã, cãrþi bine scrise, dar care aveau un profund caracter anticomunist. Nici nu ºtiþi
de ele. N-am fãcut nici un scandal în legãturã cu aceasta, le-am respins, le-am pus cartea
în braþe, du-te, nene, ºi fã ce vrei cu ea! N-au ajuns la Consiliul Culturii. Eu aº spune
cã ar trebui sã se renunþe la ideea de a se
forma comisii de stat, oficiale pentru
examinarea problemelor producþiei editoriale, estetice, literare, care sã ia hotãrâri.
ªi sã vã spun de ce este nepracticã aceastã
soluþie. Sã presupunem cã o astfel de comisie
în marea ei majoritate avizeazã publicarea
cãrþii, dar dacã eu editorul, colectivul meu,
considerãm cã nu ne putem lua rãspunderea
publicãrii, noi o respingem. Si atunci unde
este eficienþa unei asemenea comisii?
Tovarãºul Cornel Burticã: E propusã aici,
în materialul acesta, o astfel de comisie?
Tov. Mircea Sântimbreanu: Nu, am spus cã
am auzit. Din moment ce nu este precizatã
forma muncii curente a Consiliului, s-ar
putea sã se confirme zvonul cã se iau în
discuþie ºi anumite lucrãri mai grele.
Tov. Valeriu Râpeanu: Eu cred cã ne aflãm
cu Consiliul într-un moment în care, aºa
cum s-a subliniat înainte, urmãrim ca acest
important organism  Direcþia Generalã a
Presei ºi Tipariturilor pe de o parte, sã-ºi
îmbunãtãþeascã, sã-ºi clarifice caracterul
instituþional. Pe de altã parte, realizarea mai bunã a acestei intenþii, de instituþionalizare
a D.G.P.T. sã fie în acelaºi timp o expresie a opiniei publice. De aceea cred cã în
materialul acesta, pe baza cãruia se va face legiferarea respectivã, ar trebui sã se gãseascã
un loc în care sã se menþioneze Legea presei, care într-adevãr îºi dã punctul de referinþã
pentru ceea ce dorim, instituþionalizarea mai fermã, mai precisã, mai democraticã a ceea
ce trebuie sã denumin Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor. Important este sã se
exprime în mod formal, într-un mod creator, necesitatea politicã-ideologicã a unui asemenea
Consiliu ºi rolul sãu în acest sens, în aceastã finalitate democraticã, de opinie publicã
a unui asemenea Consiliu ºi atunci cu siguranþã vor reeºi mai bine ºi atribuþiile sale,
a cãrui activitate nu trebuie sã aibã caracter operativ.
Tov. Traian Tanea: Vreau sã subliniez aspectul acestui consens. În material se subliniazã
necesitatea unui asemenea consens, adicã practic toþi cei care lucrãm în Direcþia Presei
ºi cei din toate instituþiile care acþioneazã în aceeaºi direcþie avem o platformã unicã în
fond, aceea de a asigura o activitate care sã permitã apariþia de lucrãri valoroase, toate
orientate direct pentru sprijinirea ºi îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. De aceea
consensul cred cã este absolut necesar. Fãrã acest consens am ajunge la o serie de aspecte
negative, care ar duce la lucruri nedorite, la confruntãri neprincipiale. Într-adevãr, este
foarte bine cã o editurã are latitudinea de a respinge lucrãri dãunãtoare. Poate cã aºa
cum s-a sugerat aici este util ca Direcþia Presei sã întocmeascã informãri, sinteze în
legãturã [cu] alertarea asupra unor aspecte care pot apare. Poate cã în acelaºi timp,
reciproc, ar trebui sã existe o atragere a atenþiei în legãturã cu munca noastrã de control,
asupra unor eventuale aspecte, la edituri din provincie sau diferitele sectoare. Adicã, fãrã
a transforma acest sistem de lucru într-un mijloc de informare pentru a vâna lucrãri
sau autori, dar e bine ca problematica respectivã sã o avem în vedere pentru a evita
manifestãri, sub diferite forme, fie în lucrãrile respective, fie în altele asemãnãtoare.
Spun aceste lucruri pentru cã noi ne-am confruntat cu astfel de probleme ºi abia în
ultima perioadã am trecut la aceastã activitate de sinteze. Mai ales în provincie este de
un ajutor foarte preþios activitatea de sinteze, ea ne-ar deschide ochii asupra aspectelor
noi, cu totul deosebite, ne-ar atenþiona în legãturã cu o serie de probleme care pot aduce
diferite daune. Aº vrea sã subliniez un fapt, anume cã în materialul care ne-a fost supus
discuþiei nu este menþionat modul de lucru al unor colective de lectori din judeþe cu
centre culturale importante, unde se desfãºoarã o activitate foarte esenþialã, substanþialã.
Aici se precizeazã atribuþiile noastre pe linie de publicaþii, emisiuni radio, programe de
radioficare, expoziþii, muzee, spectacole, biblioteci, anticariate, exportul de imprimate,
controlul tipografiilor. Dar, de exemplu la Iaºi, activitatea noastrã este direcþionatã întrun sector mult mai dificil, al publicaþiilor literare, cursurilor universitare, revistelor
studenþeºti. În acest sens v-aº ruga, tovarãºe secretar, daca este posibil, sã ne sprijiniþi
mai mult în ceea ce priveºte îndrumarea care ne este absolut necesarã din partea
comitetelor judeþene de partid. De exemplu, la Iaºi este nevoie de o mult mai strânsã
colaborare, pentru cã uneori avem nevoie într-adevãr de consultãri la un nivel operativ
pentru a rezolva imediat diferite sarcini, mult mai uºor de rezolvat pe plan local, decât
prin convorbiri telefonice, fãrã existenþa materialului ca atare în centralã. Noi ne pãstrãm
în continuare aceastã posibilitate, dar am ruga, totodatã, sã ne sprijiniþi prin asigurarea
îndrumãrii de cãtre organele locale de partid.
Tov. general-maior Constantin Antip: La aceste atribuþii, întrucât în cadrul ministerului
nostru existã un sistem de control ºi de cenzurã militarã, cred cã este necesar sã
precizãm raporturile dintre Direcþia Generalã a Presei ºi noi, mai ales la nivelul local.
La nivel central problemele se discutã, se rezolvã, însã la nivel local se mai întâmplã ca
acum trei ani, de exemplu, când noi la Bucureºti am oprit publicarea unor date prilejuite
de o aniversare, iar în ziarul local au apãrut. Deci ºi eu sunt de acord sã fie precizatã
clar responsabilitatea editorilor ºi a celor care rãspund de publicaþii. Poate cã nu e rãu
ca de la aceasta sã pornim, de la Legea secretului de stat, care trebuie sã fie consemnatã
aici, încât sã nu rezulte cã noi membrii Consiliului D.G.P.T., suntem atotºtiutori.
Tov. Valerian Ionescu: În materialul privind atribuþiile instituþiei noastre este prevãzutã
ºi obligaþia celor care prezintã materialele la controlul Direcþiei Presei ca orice modificare
care survine dupã acest control sã fie comunicatã. Aceastã prevedere se referã însã la
cazuri aparte, de forþã majorã. Sistemul care se aplicã în prezent la Radioteleviziune,
unde grupul de control al acestei instituþii, înfiinþat pe baza decretului Consiliului de
Stat, face controlul în mod sistematic, dupã controlul Direcþiei Generale a Presei. Ridic
aceastã problemã pentru cã vizarea emisiunilor de cãtre redacþii intereseazã mai puþin,

este partea lor internã. Dar, dupã ce emisiunile
sunt vizate de noi complet[,] sunt prezentate
spre control acestui grup. Deºi am ridicat
aceastã problemã de câteva ori, totuºi, anumite modificãri care se fac, din punctul de
vedere al grupului de control al Radioteleviziunii  scurtarea unor emisiuni, introducerea unor materiale  nu au dus pânã în prezent la difuzarea unei emisiuni cu greºeli
din aceastã cauzã. Totuºi cred cã este bine sã se prevadã acest lucru ºi sã se reglementeze
foarte exact în materialul privind atribuþiile D.G.P.T. A doua problemã este legatã de
valabilitatea în timp a vizei Direcþiei Generala a Presei ºi Tipãriturilor. Mã refer tot la
emisiunile Radioteleviziunii. Existã o reglementare internã de câþiva ani, care, dupã
pãrerea mea, ar trebui sã fie revãzutã. În primul rând, unele termene de vizã sunt prea
lungi ºi în condiþiile Radioteleviziunii, specifice, se ridicã o foarte mare problemã privind
oportunitatea difuzãrii. Aº da un exemplu  o emisiune-anchetã a Televiziunii intitulatã
Municipalitatea rãspunde bucuresteanulul trata probleme de aprovizionare a pieþelor
Capitalei; programatã cu mult timp înainte, emisiunea urma sã fie difuzatã într-o zi în
care tovarãºul Nicolae Ceauºescu începuse dimineaþa vizita în pieþele Capitalei ºi în
întreprinderi. Numai printr-o întâmplare ne-am adus aminte cã existã acea emisiune al
cãrei conþinut intra în contradicþie cu constatãrile, cu concluziile vizitei.
Cred cã este necesar sã se reglementeze ºi problema prelungirii valabilitãþii vizei
D.G.P.T. pentru emisiuni care nu pot ridica niciodatã probleme, cum sunt emisiunile
teleºcoalã privind ºtiinþele exacte.
Tov. Cornel Lupea: Ne-a reþinut atenþia o serie de probleme ridicate de tovarãºii care
au vorbit înainte în legãturã cu materialul prezentat de noi privind atribuþiile ºi
modalitãþile de lucru ale unitãþilor Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor. Aº vrea
sã mã refer la un singur aspect  ºi anume la necesitatea rezolvãrii mai competente,
pentru a da decizii mai bune, mai apropiate de realitate, mai obiective, unor probleme
pe care le ridicãm la diferite lucrãri, în funcþie de conþinutul ºi structura lor. Noi pornim
de la premisa cã volumele care sosesc pentru viza bun de tipar la Direcþia Generalã
a Presei ºi Tipãriturilor sunt trimise cu deplinul acord al editurilor, al consiliilor
acestora, de a se tipãri, dupã ce au fost în mod temeinic analizate. Consider cã toate
problemele pe care le-au ridicat lucrãrile în timpul redactãrii ºi elaborãrii lor înainte
de a veni la Direcþia Presei trebuie sã fie rezolvate. Consiliul nostru, consider, are
menirea ºi sarcina de a-ºi aduce contribuþia la rezolvarea acelor probleme pe care
Direcþia Presei le-a ridicat, de a face aprecieri în sensul îmbunãtãþirii unor lucrãri. Ca
principiu, ca metodã de muncã colectivã, de consultare, de colaborare între Direcþia
Presei ºi factorii de rãspundere din sistemul editorial ºi redacþional, consider cã aceastã
mãsurã ar aduce unele perfecþiuni atât în munca noastrã, cât ºi în vederea restrângerii
ºi chiar eliminãrii multor solicitãri ale unor
foruri de specialitate, avize ale unor consilii
privind editarea de lucrãri care conþin
probleme nerezolvate. Sigur cã este pentru
prima datã când Direcþia Generalã a Presei
face asemenea propuneri. Ele sunt perfectibile ºi cred cã trebuie sã gãsim modalitãþile
cele mai adecvate pentru a îmbunãtãþi atât
munca noastrã cât ºi pentru a da pe piaþã
lucrãri care sã nu fie criticate, sã fie întradevãr aºa cum dorim cu toþii din punct de
vedere calitativ.
Tovarãºul Cornel Burticã: Sã mai spun
câteva lucruri, ca sã ºi clarificãm, pe cât e
posibil unele probleme ridicate ºi de dumneavoastrã. Cred cã sunteþi de acord cu mine sã
remarcãm faptul cã este pentru prima datã
când la Direcþia Presei lucreazã în acelaºi
organ de conducere  ºi organ de conducere
cu caracter deliberativ, nu numai consultativ
 atât lucrãtori din cadrul Direcþiei Generale
a Presei ºi Tipãriturilor, cât ºi oameni de
rãspundere din diferite domenii care au
legãturã directã cu obiectul activitãþii
D.G.P.T.
Acest organism poate ºi trebuie sã dezbatã toate problemele care fac obiectul activitãþii
D.G.P.T. De aceea aº ruga pe fiecare membru al Consiliului sã se considere nu un invitat
în consiliu de cãtre D.G.P.T., ci ca fãcând parte din conducerea D.G.P.T. ºi sã-ºi exercite, ca
atare, dreptul pe care-l are de a-ºi spune pãrerea, de a face propuneri, de a critica neajunsuri
ºi de a lua parte la adoptarea soluþiilor celor mai corespunzãtoare în activitatea D.G.P.T.
Eu sunt de acord cu ceea ce s-a propus aici, ca sintezele pe care le elaboreazã lucrãtorii
Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor sã fie cunoscute de membrii Consiliului.
Multe dintre ele sã facã chiar obiectul unor dezbateri în Consiliu, pentru cã, de fapt,
Consiliul trebuie sã se ocupe de orientarea de ansamblu a activitãþii D.G.P.T. Consiliul
trebuie sã dea, ca sã spunem aºa, mandat lucrãtorilor, sã stabileascã mandat lucrãtorilor
din D.G.P.T. în legãturã cu activitatea lor. În acelaºi timp însã, Consiliul nu înlocuieºte
organele de presa, de edituri. D.G.P.T. în general - ºi când vorbesc de D.G.P.T. mã refer
ºi la Consiliu - nu ia asupra sa, nu preia rãspunderile pe care le are fiecare redacþie în
parte, fiecare editurã în parte ºi nici pe cele ale altor organisme de partid ºi de stat care
au rãspunderi în aceastã privinþã. Acesta este ºi spiritul Legii Presei, ca fiecare instituþie
ºi în primul rând directorul sau redactorul ºef al instituþiei de presã sau al editurii sã
poarte rãspunderea pentru ceea ce publicã, pentru orientarea pe care o dã publicaþiilor sale.
Ce trebuie sã facã D.G.P.T.? Activitatea Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor
trebuie sã cuprindã douã categorii de sarcini: o categorie în care D.G.P.T. spune clar nu
sau da ºi aceasta se referã la secretul de stat, la o o seamã de chestiuni care sunt
înscrise la primul punct din nota privind atribuþiile D.G.P.T. ºi ele sunt în sensul în care
vor fi prevãzute ºi în Legea presei. Adicã sunt o seamã de lucruri care în toate legile
presei din lume sunt spuse clar. De exemplu, legea suedezã: nu ai dreptul sã aduci
atingere persoanei conducãtorului statului ºi demnitarilor, nu ai voie sã aduci atingere
bunelor moravuri º.a.m.d.
Interzicerea difuzãrii secretului de stat constituie, de asemenea un domeniu al
activitãþii D.G.P.T. în care lucrurile sunt foarte clare. Nu ai voie sã publici asemenea
lucruri ºi Direcþia Presei, în cazul în care constatã cã ceva a trecut neobservat de
conducerea editurii sau a ziarului, este obligatã sã spunã: nu se publicã.
A doua categorie de sarcini sunt însã cele de semnalare, adicã intervine, sã spunem
aºa, un ajutor pe care D.G.P.T. trebuie sã-l acorde editurilor. Direcþia Presei ºi aºa
lectureazã, pentru a-ºi exercita atribuþiile sale, toate lucrãrile ºi poate sã-ºi dea seama
dacã lipsesc anumite lucruri sub aspectul orientãrii politice. Dar Direcþia Presei nu are
dreptul sã interzicã tipãrirea unor astfel de lucrãri. Ea semnaleazã organelor respective
uitaþi care este pãrerea noastrã, semnaleazã ºi la partid, spune pãrerea noastrã este
asta. Organele respective hotãrãsc  facem aºa sau facem altfel. Cred cã este clar. Adicã
în cazul primei categorii de sarcini D.G.P.T. spune clar nu ºi hotãrãºte, iar în cazul
celei de a doua categorii activitatea ei nu se transformã în control politic, dar prin natura
însãºi a faptului cã citeºte manuscrisele ºi îºi dã seama de anumite probleme, semnaleazã ceea ce de fapt fiecare membru de partid dacã observã un neajuns, undeva, prin
statut este obligat sã semnaleze, sã nu rãmânã indiferent. Deci în acest fel trebuie privitã
tovarãºi cenzura, ca sã spunem aºa politicã, pentru ca cenzura politicã trebuie sã ºi-o facã
fiecare redacþie, editurã ºi instituþie de presã în parte. Sã ne referim, de exemplu, la
ziarul Scânteia. Redactorul ºef rãspunde dacã orientarea ziarului este greºitã, dacã nu
þine seama de documentele de partid din ultima vreme. ªtiu cã D.G.P.T. poate sã spunã
la un moment dat: tovarãºe, impresia noastrã este cã nu se prea orienteazã bine
Scânteia, publicã prea mult din cutare domeniu, neglijeazã alt domeniu, dar aceasta
este o sarcinã consultativã a Direcþiei Presei ºi eu pot sã þin seama sau sã nu þin seama
de ea. Dar daca D.G.P.T. constatã cã în Scânteia se divulgã un secret, atunci poate sã-l
interzicã. E limpede tovarãºi ?
Eu aº insista, tovarãºi, asupra sistemului de lucru care trebuie sã existe între D.G.P.T.
ºi diversele instituþii. În primul rând cred cã trebuie sã se porneascã de la stabilirea unor
raporturi normale, tovãrãºeºti de lucru ºi nu de la încordarea relaþiilor. ªi aici trebuie
sã existe o grijã deosebitã ºi de o parte ºi de alta. Trebuie sã spunem cã se petrec uneori
ºi lucruri negative din cealaltã parte, adicã nu de la Direcþia Presei, ci de la tovarãºi care
nu au curajul sã spunã deschis celor în cauzã: nu e bunã lucrarea  aºa cum spunea,
de exemplu, tovarãºul Marin Preda  domnule, cartea este anticomunistã, eu sunt
editurã comunistã ºi ca atare nu þi-o pot publica, cã nu ai ce cãuta
la mine, nu e pe profilul meu, du-te în altã parte. Dar, se întâmplã (continuare în pag. 18)
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ºi urmãtorul aspect: uneori nu existã  sã nu zic
 curajul, dar, oricum,
parcã þi-e greu sã-i spui autorului cartea e proastã, nu corespunde exigenþelor cutare
sau cutare ºi atunci i se spune: pãi, dragã, ce sã-þi fac, nu vrea Direcþia Presei sã-i dea
drumul. Sau, nu vrea Secþia propagandã ºi presã. Aici sigur va trebui sã se lucrze într-un
spirit de deplinã loialitate, adicã unde este al Direcþiei Presei este al Direcþiei Presei,
unde este al celorlalþi, al editurilor sã fie al editurilor.
Al doilea, tovarãºi, aºa cum spuneam mai înainte, Direcþia Presei semnaleazã ºi sunt
dese cazurile, chiar foarte dese, în care editurile sunt de acord cu semnalãrile, în sensul
cã este justificatã sã spunem o criticã sau o observaþie fãcutã de Direcþia Presei. Dar se
întâmplã cã deºi editura o considerã justã ºi ºi-a însuºit-o în raporturile cu autorul, în
loc sã o prezinte ca o poziþie proprie, o prezintã tot la fel. Zice: vezi, dragã, ce sã-þi fac,
uite Direcþia Presei îþi face urmãtoarea observaþie... ªi aici aº vrea sã ne înþelegem bine
ºi ar trebui ca ºi Consiliul ºi în general munca de zi cu zi sã stabileascã raportul corect.3
Editura este de acord cu observaþiile? Foarte bine, atunci sã ºi le însuºeascã, sã le preia
ca fiind propriile observaþii. Dacã nu este de acord, sã ne spunã. Desigur se poate merge
ºi în divergenþã, în sensul cã Direcþia Presei este obligatã sã semnaleze ºi Consiliului
Culturii, sau altui for competent. Dar în nici un caz, tovarãºi, sã nu se ajungã la
tergiversarea lucrurilor, pentru cã din cauza aruncãrii responsabilitãþii într-o parte sau
alta se petrec uneori întârzieri în aprobarea sau editarea unor lucrãri, ºi aceasta nu este
bine. De asemenea, pentru activitate, aici nu sunt douã tabere, unii buni ºi alþii rãi, unii
mai largi la suflet ºi alþii mai haini, aici este vorba de o conlucrare între oameni care
urmãresc aceleaºi scopuri. De aceea eu aº ruga pe tovarãºii care fac parte din Consiliu
ºi lucreazã în instituþii de culturã, în presã, sã contribuie la armonizarea, ca sã spunem
aºa, ºi a intereselor, dar, mai ales, la un sistem de lucru mult mai tovãrãºesc, mai mai
deschis, fãrã subterfugii, fãrã gânduri ascunse. Pentru cã, repet încã odatã, D.G.P.T. sã
nu fie privitã ca o sperietoare, ci ca o instituþie chematã sã asigure respectarea unor
reglementãri în þara româneascã.
Eu rog ºi Direcþia Presei, respectiv pe tovarãºii care lucreazã în cadrul D.G.P.T., sã nu-ºi
depãºeascã competenþele, pentru cã noi am avut situaþii în care lucrãtori din cadrul
D.G.P.T. au fãcut pe referenþii în cadrul unor lucrãri. Trebuie sã existe o grijã deosebitã
sã nu se permitã sub nici o formã nici unui lucrãtor din D.G.P.T. sã dea astfel de referate.
O altã problemã. Trebuie sã se acorde o atenþie deosebitã pregãtirii profesionale a
cadrelor care lucreazã în D.G.P.T., pe linie profesionalã, pe linie politicã. Trebuie sã
spunem cã, din pãcate, din acest punct de vedere mai avem încã multe neajunsuri ºi în
mod deosebit atrag atenþia pentru toþi lucrãtorii D.G.P.T. din judeþe. Noi am discutat ºi
pe linie de partid sã fie sprijinite colectivele de lucrãtori ai Direcþiei Presei ºi sub
aspectul informãrilor ºi sub aspectul participãrii la activitãþile politico-educative, dar ºi
sub aspectul recrutãrii unor oameni corespunzãtori. Rog foarte mult  ºi va trebui ca întro ºedinþã a Consiliului de conducere sã discutãm, poate, chiar în legãturã cu componenþa,
în legãturã cu pregãtirea, cu competenþa cadrelor D.G.P.T. ºi ce anume ar trebui sa facem
pentru a le asigura o pregãtire permanentã ºi de nivel cât mai ridicat. Poate cã aceastã
discuþie sã o facem chiar în prima ºedinþã din toamnã, ca sã putem totuºi vorbi ºi de o
ridicare a calitãþii muncii, pornind nu numai de sus, de la Consiliu, pentru cã Consiliul
se întruneºte, discutã, hotãrãºte, dar cei ce duc la îndeplinire ceea ce se hotãrãºte sunt
lectorii ºi de buna lor pregãtire, de orientarea lor, depinde ºi calitatea muncii D.G.P.T.
Vedeþi, am discutat adineaori despre filmul acela de la televiziune. În fond, tovarãºi,
nu-þi trebuia nu ºtiu ce lege, aici era o chestiune de pregãtire ºi de judecatã. Or, se pare
cã lucrurile nu au fost judecate. Eu, aici, vreau sã atrag atenþia ºi asupra urmãtorului
aspect: lectorii noºtri nu trebuie ºã se intimideze în faþa preºedintelui Radioteleviziunii
sau a nu ºtiu cui. Tovarãºul este preºedinte, poate sã decidã, dar dumneata ca lector
trebuia sã semnalezi: tovarãºe eu semnalez cã este o emisiune care nu e bunã. Poþi
sã-i rãspunzi lectorului: te-ai înºelat. Dar mai bine sã semnalezi decât sã o laºi sã
treacã aºa.
În legãturã cu sistemul de lucru poate ar trebui, în funcþie de necesitãþi, ca la unele
ºedinþe ale Biroului executiv sã fie invitaþi ºi reprezentanþi ai editurilor. De asemenea
poate ar trebui ca ºi tovarãºii de la D.G.P.T. sã participe la unele reuniuni mai importante
ale editurilor, ale redacþiilor, ale Consiliului Culturii, pentru a se cunoaºte mai bine
specificul activitãþii în acest domeniu, orientãrile care se dau ºi ce se are în vedere când
se admite publicarea unei cãrþi, difuzarea unui film etc. Adicã, sã fie o conlucrare ºi o
întrepãtrundere a activitãþii, o comunicare mult mai directã, mai operativã ºi pe planuri
multiple. Sigur, tovarãºi, în legãturã cu planul editorial existã un plan stabilit anual, dar
pe parcurs mai intervin o seamã de modificãri, însã ce trebuie avut grijã aici este cã, din
pãcate, modificãrile sunt uneori mai mari decât planul aprobat iniþial  ºi aceasta nu este
bine. În doilea rând, numai faptul cã titlul unei lucrãri a fost aprobat prin plan nu
înseamnã cã însãºi lucrarea a fost aprobatã. Fiecare carte se aprobã individual însã, aºa
cum am spus, rãspunderea o au în primul rând editurile.
De altfel, existã o hotãrâre a Secretariatului Comitetului Central al P.C.R. care
prevede ca fiecare lucrare, mai ales în domeniul social, istoric sã aibã o atestare din
partea unui for ºtiinþific cã este corespunzãtoare, fie cã este discutatã într-o secþie a
Academiei de ºtiinþe sociale ºi politice, fie cã este discutatã de un institut de specialitate,
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biruitor dupã absolvirea doctoratului.
Înainte însã de orice altceva, necesar ar fi
ca aceastã eminentã întreprindere istoricisticã sã-ºi corecteze substanþial erorile
de informaþie ºi golurile documentare, nu
puþine. Amintim, la întîmplare, o asemenea
gafã: Vasile Posteuca a fãcut parte dintre
fondatorii revistei Iconar, dar nu a fost
niciodatã conducãtor al acesteia (p. 593).
De asemenea, îi atragem atenþia istoricului despre trecerea prin Paris a lui
Constantin Noica în 1972, pentru a-l întîlni
pe Eliade solicitîndu-i, printre altele, sã
accepte  aºa cum relateazã Monica Lovinescu în memoriile ei  sã prezideze un
Institut de orientalisticã la Bucureºti. Între
1945 ºi 1954 inclusiv, Mircea Eliade a
desfãºurat o prodigioasã activitate intelectualã ºi publicisticã în folosul organizãrii
exilului românesc anticomunist. Îl invitãm
pe Florin Þurcanu sã cerceteze presa
exilului cu atenþie ºi va constata singur cît
ºi ce a lãsat pe dinafarã din existenþa
scriitorului ºi savantului român în monografica sa întreprindere. Însã toate acestea
sînt aspecte pe care monografistul istoricist,
într-o superioarã atitudine de tratare a
temei, putea, la o adicã, sã le neglijeze.
Ceea ce nu avea dreptul, nici moral, nici
intelectual, sã treacã sub tãcere, cu orice
preþ, istoricianul în cauzã, vizeazã un
eveniment deosebit de interesant, petrecut
în 14 august 1945, ºi consemnat în La Nation
Roumaine (an I, nr. 5, 15 noiembrie 1948, p.
3) sub titlul Anna Pauker et la Garde de Fer,
pe baza declaraþiei tovãrãºeºti fãcutã de Ana
Pauker. Transcriem mai jos paragraful
respectiv, chiar în traducerea lui francezã:
Beaucoup dentre nous ont du constater que,
par une politique bien réflechie, nous avons
pus entrainer dans le travail productif et

démocratique du pays un nombre important
danciens légionnaires de la Garde de Fer.
Când urmãreºti în mod obiectiv sã determini
apartenenþa sau, dimpotrivã, non-apartenenþã unui intelectual de talia universalã
a lui Mircea Eliade la deziteratele ideologice ale unei miºcãri politice totalitare,
de tipul celei extremist legionare, nu-þi este
permis sã faci abstracþie, mai ales ca istoric
de întregul context ideologic al epocii pe
care trebuie sã o analizezi, nu poþi sã eviþi
examinarea terorismului comunist ce a
stimulat reacþia extremismului de dreapta,
nici sã relativizezi fapte ºi evenimente ce
au aproximat o realitate trucatã, încã o datã
împinsã pe calea de a fi mistificatã.
Cum prin publicarea jurnalului Soranei
Gurian, Ochiurile reþelei, problema semnalatã mai sus nu a devenit una de minimã
importanþã, ci a determinat o exactã
evaluare a modului în care sovietele, în
instaurarea regimului comunist la noi, au
recurs ºi la miºcarea legionarã, se cuvenea
ca Florin Þurcanu sã lãmureascã acest
aspect spre a se înþelege, în întreaga
complexitate istoricã a sa, cazul Mircea
Eliade. Dar despre asemenea aspecte ale
discuþiei istoriciste, pe care nici mãcar nu
o abordeazã ilustrul biografist, vom mai
avea desigur ocazia sã vorbim, mai ales
atunci când însuºi Mircea Eliade, dupã ce
ºi-a recunoscut, precum în miraculosul
Jurnal portughez, o aºa-zisã culpã
politicã a tinereþii sale, a dat, în primii
ani ai asumãrii exilului anticomunist, un
necruþãtor verdict asupra timpului istoric
în care ne-a fost sortit sã existãm ca
români: Dacã aº fi asistat la cucerirea
brutalã a puterii comuniste de cãtre ambiþioºi,
oportuniºti, dacã aº fi vãzut un moþ, un
mahalagiu, un subofiþer sau un argat
ridicîndu-se peste cadavre, dînd din coate,
lovind în dreapta ºi în stînga ca sã-ºi facã

fie cã este discutatã de un colectiv stabilit de editurã sau de Academia de ºtiinþe sociale
ºi politice. În orice caz, fiecare lucrare din domeniul social-politic trebuie sã fie avizatã
de un for ºtiinþific. Sigur, la o lucrare literarã editura, în mod normal, ar trebui sã aibã
grijã sã nu fie de proastã calitate; nu de alta, dar pe urmã vine presa ºi începe sã o laude!
La aceste lucrãri, tovarãºi, aºa cum am spus mai înainte, D.G.P.T. poate sã semnaleze
- ºi trebuie sã semnaleze  dacã considerã cã ceva nu e în regulã în cartea respectivã.
Dar nu D.G.P.T. are rãspunderea asupra conþinutului, ci editura respectivã.
Eu cred cã va trebui ca tovarãºii de la D.G.P.T. sã facã o listã cu toate problemele
neclare, deoarece mi-a fãcut impresia aici cã existã o seamã de lucruri neclare. Sã vedem,
sã le clarificãm pe parcurs, unele poate nu sunt încã puse bine la punct, chiar sub
aspectul actelor formative.
Lucrurile acestea am vrut sã vi le spun în legãturã cu aceastã notã, care, aºa cum am
arãtat, este absolut orientativã, ea nu trebuie consideratã act normativ, pentru cã actul
normativ va fi aprobat dupã ce se discutã Legea presei.
Sã trecem mai departe, la Caietul de dispoziþii.
Tov. Ion Cumpãnasu: Tovarãºe secretar, în legãtura cu aceasta eu aº vrea sã fac din
nou precizarea cã acest caiet ar trebui sã fie ceea ce aþi spus dumneavoastrã referindu-vã
la punctul 1 din atribuþiile noastre, respectiv cu acele lucruri la care noi spunem nu
sau da în materia de secret de stat ºi de alte interdicþii cu privire la publicitate. În
forma aceasta, pãrerea noastrã este cã nu este corespunzãtor ºi nu putem sã-1 luãm în
consideraþie întrucât este extrem de larg ºi noi ne dãm seama cã nu putem accepta tot
ce este preluat aici din listele date de ministere pentru a fi considerate ca date nepublicabile.
De aceea eu aº ruga sã ni se dea mandat sã discutãm aceste lucruri cu ministerele, sã
refacem acest material ºi sã-1 supunem aprobãrii în ºedinþa urmãtoare a Consiliului. Sã1 dãm din timp ºi totodatã cred necesar ca un organ superior sã aprobe aceste lucruri,
pentru cã deºi este întocmit pe baza legi[i,] ministerele respective, în unele cazuri trec
mult peste limita a tot ceea ce trebuie sã fie. Sunt aici, din capul locului, foarte multe
lucruri care n-au ce sã caute în caiet, care vor trebui sã fie pentru noi ºi pentru redacþii
ceea ce aþi spus dumneavoastrã: categoria informaþiilor ºi datelor la care trebuie sã
spunem nu.
Tovarãºul Cornel Burticã: Da. Eu cred cã este bunã ideea, ca într-adevãr sã ne gândim
puþin ºi cum ar trebui sã funcþioneze sistemul acesta, ce se considerã secret ºi ce nu
constituie secret. Pentru cã unele ministere, pentru a nu permite presei mai ales sã
cunoascã neajunsurile, se prevaleazã de Legea secretului de stat ºi dau tot felul de
dispoziþii care interzic practic accesul presei la cunoaºterea realitãþilor. ªi atunci, poate,
sã lãsam pentru ºedinþa urmãtoare sã clarificãm lucrurile ºi sã fie discutate atunci.
Tov. Nicolae Dragoº: Ca metodã de lucru aº propune, întrucât presa este nemijlocit
interesatã, ca înainte de discuþiile cu ministerele sã aibã loc o discuþie cu conducerile
principalelor ziare, eventual cu secþiile mai indicate, secþiile economice sã spunem,
pentru cã aºa se poate cunoaºte mai bine exagerãrile.
Tovarãºul Cornel Burticã: De acord. Mai avem planul de muncã. Poate în ºedinþa
urmãtoare în afara proiectului de decret sã discutãm problema pregãtirii cadrelor din
sistemul D.G.P.T., dacã aþi fi de acord.
Tov. general-maior Constantin Antip: Este în septembrie, tovarãºe secretar, cred cã e
prea aproape, nu vãd cum sã ne prezinte un material închegat într-o lunã de zile.
Tovarãºul Cornel Burticã: Sã facem analiza de cadre spre sfîrºitul lunii septembrie, sau
în octombrie, iar analiza modului în care îºi îndeplineºte D.G.P.T. sarcinile specifice
rezultate din Programul ideologic al P.C.R.  în decembrie.
Tov. Ion Cumpãnaºu: În orice caz, ar fi bine la începutul toamnei pentru a putea sã
luãm ºi unele mãsuri ºi sã putem cuprinde ºi sistemul organizat de studiu.
Eu aº vrea sã subliniez ceea ce am spus la început: considerãm cã organizarea în acest
mod a conducerii instituþiei noastre este de un deosebit de mare folos pentru noi ºi
pentru cã ne dã posibilitatea îndeplinirii corespunzãtoare a sarcinii lor pe care le avem.
Aº vrea sã mulþumesc în numele lucrãtorilor de la Direcþia Presei tovarãºului secretar
Cornel Burticã pentru indicaþiile pe care ni le-a dat, pentru îndrumarea ºi sprijinul
permanent pe care îl acordã activitãþii noastre ºi aº vrea sã rog ca, în numele nostru, sã
transmitã conducerii partidului, tovarãºului secretar general Nicolae Ceauºescu,
angajamentul lucrãtorilor de la Direcþia Presei de a face tot ce stã în puterile lor pentru
ca aceastã instituþie sã-ºi îndeplineascã în mod exemplar sarcinile ce i-au fost trasate de
conducerea partidului.
Totodatã, aº vrea sã asigur pe membrii Consiliului cã ne vom strãdui, în spiritul
indicaþiilor care ne-au fost date, al sugestiilor care ne-au fost fãcute, sã realizãm o
colaborare cât mai bunã cu tovarãºii, sã ne îmbunãtãþim activitatea noastrã de relaþii cu
instituþiile cu care avem contact în aºa fel încât totul sã meargã bine. De asemenea, ne
angajãm ca pentru ºedinþele urmãtoare ale Consiliului sã prezentãm din vreme spre
studiu materialele, pentru a putea sã se poarte discuþii concrete ºi cât mai fructuoase.
Vã mulþumim.
[ANIC, fond CPT, dosar 2/1973, filele 66-102]
Note:
1. Fraza este confuzã ºi am reprodus-o fãrã modificãri. (n.ed.)
2. Nu am intervenit în aceastã propoziþie.
3. Nu am intervenit.

loc ei, mi-aº fi spus: sunt germenii unei noi
clase conducãtoare, sunt rezervoarele energiei
de mîine; sã-i vedem la lucru, sã-i vedem cei vor da þãrii ! Dar, din nefericire, toatã
rãsturnarea s-a fãcut cu butonul apãsat la
Moscova. Vãd în spatele celor care s-au înãlþat
din gloatã sforile care-i trag în sus sau în
jos. Ce merit «ofensiv» pot vedea în Ana

Pauker? A jucat partida comunistã ºi a mizat
la timp pe Stalin  nici pe Troþki, nici pe
Litvinov, nici pe altcineva. Ce energii pot ghici
eu în oamenii care sunt promovaþi în mãsura
în care se aratã exclusiv instrumente?...
Ar fi cazul, probabil, sã înþeleagã ºi cei
care nu vor sã înþeleagã cã timpul fascismului a coabitat cu cel al comunismului,
iar, în decembrie 1989, noi, românii, n-am
ieºit de sub ravagiile hitlerismului, cum ne
atrãgea atenþia Monica Lovinescu într-un
memorabil articol dintr-o Românie literarã
a anilor 90, ci am scãpat de sub modul în
care comunismul a ºtiut sã beneficieze
teroristic de ºansa cîºtigãrii rãzboiului cu
Hitler. Faþã de crimele fascismului s-a luat
atitudine universalã în apãrarea umanitãþii,
nimeni nu a condamnat însã juridic, pînã
astãzi, crimele sistemului comunist. Discuþia în jurul exilului românesc anticomunist
nu are intenþia, ºi nici nu cautã, sã
deformeze realitatea istoricã, aceea ce a
determinat însãºi forma de salvare în faþa
terorismului comunist, ci argumenteazã,
prin conºtiinþa vie ºi intransigentã a
neamului nostru, tocmai crima comunistã,
din pãcate nu numai interesatã în spolierea
resurselor economice carpatice ºi danubiene,
ºi nu mai puþin maritime, ci angrenatã în
primul rînd în distrugerea spiritualã a
acestui popor. Consecinþele se vãd astãzi
prin cei care ne reprezintã, de la preºedenþie pînã la Guvern, ºi de la Parlamentul
denumit atît de semnificativ cu aproape douã
decenii în urmã de regretatul Constantin
Ticu Dumitrescu drept unul al ruºinii
naþionale. Nu Eliade ºi alþi reprezentanþi ai
exilului românesc anticomunist ni s-au
întors în þarã în anii 90, mãcar prin opera
lor integralã, ci doar trãdãtorii sau dubioºii
acestei atitudini morale, dincolo de interesul
evitãrii salamului cu soia.

Nicolae FLORESCU
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Andrea Pininfarina, directorul unei mari firme de numele cãreia sînt
legate unele din cele mai frumoase automobile realizate vreodatã, a
murit la începutul lunii august trecut într-un stupid accident de circulaþie.
Circulînd pe o motoretã, a fost lovit de maºina unui pensionar. Mai puþin se ºtie cã
Pininfarina este autorul unei Scrisori cãtre Dumnezeu, pe care el a scris-o în 2005 ºi care
a produs la vremea respectivã o impresie deosebitã. Inginerul italian vorbea acolo de
existenþa a trei valori pe care el le considera indispensabile unui om credincios. Acestea
ar fi: integritatea, smerenia ºi coerenþa. Mai departe Pininfarina spune: Mã pun,
Doamne, în mîna Ta ºi mã încredinþez Judecãþii Tale. Aº fi foarte fericit dacã aº putea mãcar
atîta sã fac, sã fiu în stare sã transmit aceste valori copiilor mei ºi sã le împlinesc, împreunã
cu ei ºi cu toþi cei cu care trãiesc, muncesc ºi colaborez.
Integritate, smerenie ºi coerenþã , aº mai adãuga, gîndindu-mã la dialogul Lui Iisus
Hristos cu Nicodim, ºi iubirea. Aceste patru elemente sînt hotãrîtoare în pregãtirea
omului pentru singura încercare adevãratã a existenþei sale. Un accident stupid de
circulaþie ne reaminteºte, a cîta oarã oare, de efemerul oricãrei împliniri în aceastã
viaþã. Chiar ºi un mare industriaº italian, cunoscut, recunoscut, peste tot, moare rãsturnat
de pe motoreta lui. Într-un asemenea moment, deosebit de tragic, putem sã înþelegem
care este adevãrata menire a omului. Cãci Dumnezeu aºa a iubit lumea, încît pe Fiul Sãu
Cel Unul-Nãscut L-a dat, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã ( Ioan
3, 16 ). Uitãm repede ºi mult prea des de aceastã unicã vocaþie a noastrã. Uitãm cît de
mult ne iubeºte Domnul ºi care sînt consecinþele reale ale iubirii Sale. Mîntuirea, viaþa
veºnicã, par a deveni noþiuni abstracte, situate într-un viitor slab conturat. Mai importante
par micile victorii efemere, dobîndite fãrã strãdanie duhovniceascã, dar cu preþul renunþãrii
la privilegiul de a fi fiinþa iubitã de Dumnezeu.
Enumãram mai sus patru elemente indispensabile unei vieþii alãturi de Hristos. ªi,
atenþie, a trãi dupã ele nu înseamnã a renunþa la o carierã importantã sau a urca pe scara
socialã. O dovedeºte exemplul lui Andrea Pininfarina, care, respectîndu-le, era în acelaºi
timp unul dintre cei mai importanþi industriaºi italieni. A reuºi în aceastã viaþã nu
înseamnã a renunþa, cum o fac, din pãcate, mulþi, la valorile eterne pe care se bazeazã
o viaþã în Domnul. Chiar ºi renunþarea la unul dintre elemente conduce la micºorarea
chipului divin sãdit în noi. Poate exista smerenie, coerenþa ºi iubire fãrã integritate ?
Sau iubire, integritate ºi smerenie, fãrã coerenþã ? Poate sã existã iubire fãrã smerenie
? Experienþa de zi cu zi ne face sã înþelegem adevãrul absolut din convorbirea lui Iisus
Hristos cu Nicodim: Dumnezeu nu ne iubeºte abstract, declamativ, aºa cum obiºnuim noi,
uneori, sã o facem. El ne oferã o platformã moralã de conduitã pe care folosind-o integral
ºi fãrã compromisuri, putem spera la viaþa veºnicã promisã. Prin aceastã prismã înþelegem
cã pãcatul este nerespectarea normelor de viaþã inspirate de la El. Un pericol evident
constã în afirmaþia, întîlnitã adesea, cã valorile morale joacã numai un rol secundar în
viaþa societãþii, ele fiind chiar o piedicã în realizarea dezideratelor personale.
Valorile venite de la Domnul împiedicã numai acele împliniri nãscute din egoism
ºi ambiþie maladivã. Satisfacþia venitã din acestea este trecãtoare ºi superficialã, aducãtoare
de singurãtate ºi nefericire. Pentru a menþine prezentã relaþia vie cu Dumnezeu trebuie
sã ne rugãm Lui pentru a pãstra ºi pãzi valorile primite de la El, ceea ce mai ales astãzi
nu este uºor. Dar stãruind în rugãciune ºi viaþã duhovniceascã vom primi ajutorul
Domnului pentru a atinge viaþa adevãratã, cea veºnicã.
*
Umberto Eco scria odatã cã despre ceea ce nu poþi vorbi din punct de vedere teoretic, trebuie
sã povesteºti. Într-un anumit fel aceastã definiþie se potriveºte cînd încercãm sã înþelegem
ceea ce este un simbol. Din punct
de vedere creºtin este fundamental
a înþelege acest termen. Se poate
vorbi despre simbolul Crucii,
cînd nu ºtim ceea ce este un
simbol? O apropiere interesantã de acest termen aparþine lui
Anton Dumitriu care ne învaþã cã
un simbol este: un semn, obiect,
imagine etc. care reprezintã sau
evocã altceva decît ceea ce este în
realitate. (în Eseuri, 1986 ). Aceastã definiþie este în sine corectã,
dar limitatã, chiar insuficientã,
din punct de vedere spiritual. De
la sine înþeles cã ºi teologii au
fost preocupaþi de analizarea exactã a termenului ce deþine o importanþã fundamentalã în înþelegerea cãilor duhovniceºti pe care Dumnezeu le-a rînduit spre
a pãtrunde învãþãtura Sa. Pãrintele Stãniloae analizeazã în acest sens interesanta
interpretare a Sfîntului Maxim Mãrturisitorul. Simbolul nu defineºte doar ceva ce nu este
real, deci o plãzmuire, ci el poate la fel de bine evoca o treaptã mai înaltã din punct de
vedere duhovnicesc, o definiþie mai bunã, care îþi permite într-un mod deosebit sã înþelegi
cele dumnezeieºti. Concret, atunci cînd se spune cã Sfîntul Apostol Ioan este simbolul
iubirii, avem de-a face cu persoana realã a Apostolului, care a existat istoric. Dar ni-l putem
mult mai bine contura ºi ne putem îmbogãþi spiritual, cînd îl înþelegem pe Ioan ca pe
simbolul înalt ºi cucernic al iubirii în sens creºtin.
În acelaºi timp printr-un simbol sîntem ajutaþi sã desluºim ceea ce altfel ne-ar fi dificil
de sesizat. În De penitentia Tertulian vorbeºte despre simbolul morþii. Marele apologet
interpreteazã în acest sens botezul ca fiind moartea omului vechi, cel dinainte de Hristos,
care este rãscumpãrat pe Cruce. Botezul conduce la Înviere, ca atribut al omului nou.
Crucea este pe deplin realã, ea fiind o realitate istoricã evidentã.
Sãrbãtoarea Sfintei Crucii prãznuieºte redescoperirea, în timpul Împãrãtesei Elena,
mama lui Constantin cel Mare, a crucii pe care a fost rãstignit Domnul nostru Iisus
Hristos. Este foarte clar cã acest obiect de torturã capãtã, pentru noi creºtinii, o valoare
simbolicã deosebit de importantã. Nu crucea în sine are o valoarea, ci ceea ce s-a
întîmplat cu ajutorul acesteia. Moartea pe Cruce este moartea omului cãzut în pãcat,
slab, într-un cuvînt, fãrã Dumnezeu. Odatã cu crucificarea lui Iisus Hristos se încheie
o epocã, un timp al lipsei de sfinþenie. Iisus Hristos ca Dumnezeu Adevãrat ºi Om
adevãrat începe prin Înviere o epocã nouã în care omul este, prin El, unit cu Domnul.
Acum avem o pãrticicã divinã în suflet prin care reuºim, prin libera noastrã voinþã, sã
luptãm pentru o viaþã în care sã trãim dupã învãþãtura Mîntuitorului. Acesta este simbolul
Sfintei Crucii. Ea este o linie de hotar, o piatrã de temelie, un orizont care se deschide
pentru eternitate. Crucea mai are ºi o altã importanþã pe plan simbolic. În sine ea era
ceva rãu, ceva rezervat rãufãcãtorilor, sinistrã în întrebuinþarea care o primise. Învãþãtura
creºtinã schimbã semnificaþia crucii. Prin Învierea Domnului ea nu mai aduce moartea,
ci, paradoxal, viaþa în forma cea mai realã a acesteia.
De aici importanþa sãrbãtorii Sfintei Cruci. Ea este simbolul unei schimbãri, a
unei împliniri care la prima vedere pare greu de înþeles. Crucea este o sursã de
speranþã, o deschidere cãtre infinitul vieþii veºnice, un moment de optimism care ne
dovedeºte cã orice e posibil atunci cînd urmãm chemarea Mîntuitorului. Înþelegem
prin rugãciune importanþa crucii. Pentru cã numai aceasta singurã deschide ochii
inimii prin care înþelegem, fãrã prea multe definiþii savante, tot ceea ce învãþãtura
creºtinã a aºezat în simboluri.
*
Antoine de Saint Exupery l-a întîlnit pe Dumnezeu atunci cînd noaptea se cobora peste
nesfîrºitele tãceri ale Saharei. Se ºtie cã celebrul aviator ºi scriitor francez a cãzut în
decembrie 1934 cu un avion în deºertul nord-african. Dupã cinci zile ºi nopþi de marº
a reuºit sã întîlneascã o caravanã care l-a salvat. Ochii sînt adesea orbi. Trebuie sã cãutãm
cu inima., afirma el, pentru cã deasupra, peste inima noastrã, stã o stea.
Sã revenim asupra importanþei pe care o are în viaþa omului credincios puterea unui
simbol. Jertfa pe cruce a Mîntuitorului a reprezentat pentru noi, o ºtim, rãscumpãrarea
din pãcatul strãmoºesc. In general relaþia cu divinitatea a primit o nouã dimensiune. Iisus
Hristos este arhetipul omului nou, astfel încît, în fiecare din noi existã o pãrticicã din
El, din mãreþia ºi puterea divinã. Evident se cuvine a privi cu multã modestie ºi cu evlavia
necesarã aceastã minunatã tainã a dialogului cu divinitatea. Prezenþa divinã nu schimbã
cu nimic starea noastrã fundamentalã ºi sensul ontologic al existenþei noastre ca fiinþe
create. Dumnezeu rãmîne mai departe dincolo de puterea noastrã de înþelegere, însã
pãrticica sãditã în noi prin Mîntuitorul ne permite conºtientizarea faptului cã Dumnezeu
ne este mereu alãturi, în fiecare clipã din viaþã. Prin rugãciune ºi viaþã spiritualã putem,
pe încetul, sã înþelegem acest lucru ºi sã-l folosim pentru a spori în cele duhovniceºti.
Permanenta întîlnire cuprinsã în acest dialog infinit se sintetizeazã cu ajutorul
simbolurilor prin care Dumnezeu ne dovedeºte dorinþa Lui de a-L înþelege ºi urma.
Descifrarea corectã a unui asemenea simbol are loc doar cu ajutorul acelor ochi
numiþi ai inimii sau ai minþii. Prin ei avem discernãmîntul de a simþi, fãrã vreo
explicaþie prealabilã cînd un simbol este cu adevãrat de la Dumnezeu ºi cînd el este doar
amãgire ºi deºertãciune. Rãmînem în continuare supuºi pericolului de a ne lãsa atraºi
pe calea aparent mai uºoarã sau mai strãlucitoare a neadevãrului care ne va aduce doar
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Desprindere sau cunoaºtere

Bat tunurile în viile vii.
Nu de vînt, nici de toamne
Cad frunzele în pãdurile lumii,
Ci de bubuitul din carne.
Nu de molime ci de tun
Cad oamenii în cetate, în cãtun.
O mînã nu-ntind, nici cuvînt.
Fãcãtorii de punþi s-au retras
Unul cîte unul din gest ºi din glas
De-am rãmas tãiat de ce sînt.
Nu de rele ci de tun
Cad oamenii ca din prun.
Dacã dau roatã cu ochii pe zare
Parcã nu mai e nici munte nici mare
ªi dacã pe cãlcîie mã-ntorn
Nici urmã de corb sau de horn.
Nici urmã
De pãstor sau de turmã.
ªtiu cã e vis urît, cã ajunge
Sã sting lampa din mine ºi sã deschid
Ochii, sã fug din sînge,
Porþile cramei din fund sã le-nchid.

Dar ºi în luminã odatã ajuns îmi tot spun:
Nu de timp ci de tun!

Ies în strada cu soare bun.
- Extranjero! îmi strigã trecînd
Un cuminte sau un nebun.
Extranjero? Cui am greºit ºi cînd?
Nu mai e voce de om sã rãzbun
Ci limbã de tun.
Dacã a strãin arãt aici ºi acum,
Dacã de unde sînt nu mai pot fi,
Unde s-o mai apuc, cãrui drum
Sã-mi dau paºii la-ncremenit?
Ce pãcat? îmi vine sã spun.
Nu-i rãspuns, ci treabã de tun.
Nu-i rãspuns decît în strãinie.
Mã înalþ în ea ca-ntr-o ºea
Mie hãrãzitã, numai mie,
ªi dau pinteni cãtre facã-se voia Ta.
În urmã tot mai mãrunte-mi apun
Muþenia din om, duºmãnia din tun.
Eu, liber, cãtre Tine mã spun.

(Limite, 9, aprilie 1972 p. 3)

Ceva despre legãtoria de artã

(urmare din pag. 2) în general. Alegerea
subiectelor tratate ºi
competenþa conferenþiarilor au fost subliniate de numeroºi participanþi la Forum
ºi de presã. Aceastã experienþã pune în
evidenþã existenþa unui public curios,
dornic sã cunoascã domenii atît de
interesante precum cel al cãrþii ºi a
legãtoriei de artã. Mai rãmîne sã gãsim o
instituþie care ar fi dispusã sã organizeze
proiectul de care aminteaþi  realizarea
unor cicluri de conferinþe. În privinþa
diverselor articole destinate informãrii ºi
sensibilizãrii publicului larg asupra
Asociaþiei noastre ºi a activitãþilor ei, ele
au fost publicate în mai multe jurnale,
mai ales din cantonul Fribourg.
D.O.D. : Aþi participat activ atît la
organizarea celui de al IX-lea FIRA, cît ºi
la cea a Expoziþiei consacratã Legãtoriei de
artã. Ce v-a impresionat în mod deosebit în
aceastã nouã experienþa a Dvs. ?
G.-A.B. : Personal, consider cã unul
dintre elementele cele mai pasionante ale
acestui prestigios proiect constã în a ºti

la ce uºã trebuie sã baþi. În cadrul
Asociaþiei noastre cãutãm întotdeauna
pe cineva care sã descopere persoana
indicatã pentru a bate la aceastã uºã.
De îndatã ce programul conferinþelor
este fixat, acele multiple ºi foarte preþioase contacte stabilite ne permit sã
facem o listã a instituþiilor de vizitat,
susceptibile sã stîrneascã interesul
participanþilor la Forum. Ca, de
exemplu, Biblioteca Naþionalã a Elveþiei
(Berna) ºi cea a Fundaþiei Martin
Bodmer (Geneva) al cãror patrimoniu
reprezintã un adevãrat tezaur. De altfel,
am fost profund impresionaþi de primirea
cãlduroasã care ne-a fost rezervatã.
Dan OTTIGER DUMITRESCU
Note:
1. Nu este locul de a insista aici asupra
materialelor (piele de struþ, pînzã, marochin,
mozaic de piele sau încrustaþii diferite, etc.)
folosite în legãtoria de artã.
2. Siglele ARA, FIRA corespund numelui în
limba francezã. Actualul preºedinte al ARAInternational este Dl. Emile van der Vekene
(Niederanven, Luxembourg).

mîhnire ºi moarte sufleteascã. Ochii inimii se dezvoltã prin cugetare ºi rugãciune. Prin
ei primim certitudinea cã steaua care vegheazã deasupra vieþii noastre ne-a fost trimisã
de Dumnezeu însuºi. Lumina din stea este un simbol al credinþei în Dumnezeu. Pãrticica
divinã din noi trebuie înþeleasã ca acel ajutor infailibil în lupta împotriva pãcatului.
Primii oameni, Adam ºi Eva, nu au beneficiat de ea. Nici urmaºii lor. Din acest motiv
noi sîntem oamenii noi ai unui nou legãmînt cu Dumnezeu. Este important de subliniat
cã acest legãmînt nou este expresia sublimã a iubirii cu care Domnul ne copleºeºte.
Asemenea primilor oameni în paradis, noi rãmînem liberi de a alege binele sau rãul. Dar
am primit o nouã putere de a înþelege ºi a putea alege între ceea ce este bine ºi ceea
ce ne este fatal. Acum sîntem oameni într-un sens plenar al cuvîntului. De aici încolo
a alege rãul ºi pãcatul este o tragedie în sensul definitiv ºi irevocabil al termenului. Prin
aceastã opþiune dovedim lipsa oricãrei maturitãþi spirituale. Luînd decizia de a pãcãtui
conºtient mai departe, ne anulãm ºansa de a fi mai departe liberi în deciziile noastre.
Dumnezeu ne-a lãsat libertatea, mai mult, ne ajutã sã o înþelegem mai bine decît au fost
în stare primii oameni. Din acest motiv pãcãtuim grav, strigãtor la cer, cînd refuzãm sã
ajungem la o conºtiinþã spiritualã adecvatã.
Viaþa noastrã poate fi comparatã cu drumul prin deºert, asemenea pilotului francez.
Semnificaþia ºi importanþa luminii care strãluceºte pe cerul clar al nopþii ne dã certitudinea
unei creºteri duhovniceºti. Urmeazã steaua ca pe un imbold al inimii ! Este apropierea
pe care o simþim faþã de Dumnezeu, apropiere pe care nu trebuie sã o înãbuºim în noi.
Orice altã cale ne face sã greºim drumul cãtre caravana salvatoare. Orice altã logicã este
o iluzie ucigãtoare.
Prin analogie, înþelegem cã ºi pescuirea minunatã reprezintã un simbol plin de
semnificaþie. Simon, viitorul Petru, Iacov ºi Ioan, vor fi de acum încolo pescari de oameni.
Mîntuitorul i-a ales pentru cã a ºtiut cã vor fi în stare cã înþeleagã simbolul prin care
viaþa a devenit sfîntã. Este important ca ºi noi sã putem
Dumitru Horia IONESCU
înþelege chemarea Domnului. Fiecare în felul lui !
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cu o altã întrebare, dar nu mergea întotdeauna, omul insista, vroia sã ºtie, era
dreptul lui, era la el acasã, nu-i aºa?
Dacã tot a primit un strãin în þara lui,
mãcar sã ºtie de unde vine ! Cum
rãspundea însã Alexandra la aceastã
sîcîitoare întrebare ? M-a amuzat teribil
deghizamentul sãu vestimentar !
- Da, sunt întru totul de acord cu Dvs.
Atunci cînd mi se pune întrebarea, încerc,
cu toatã stereotipia întrebãrii ,,De unde vine
micul Dvs. accent ?, sã rãspund mereu,
provocator, cu alte cuvinte. Ca de exemplu:
,,Nu este mic, întrucît l-aþi sesizat, sau
,,Dar proasta Dvs. educaþie de unde vine?
Felul cum procedeazã Alexandra mi-a fost
inspirat de un fapt real : atunci cînd am fost
aleasã membrã a Academiei Internaþionale
de autori de la Châtillon, m-am dus îmbrãcatã
chinezeºte ºi mi-am început discursul cam
în felul urmãtor : ,,Deoarece mã veþi întreba
cu siguranþã de unde vine accentul meu, ei
bine, aflaþi cã este chinezesc, ca ºi rochia
pe care o port. Era o aluzie la adresa
aparenþelor care nu înseamnã nimic. Nu ºtiu
dacã mesajul meu a fost înþeles, dar toatã
sala a rîs, nu m-a mai întrebat nimeni nimic

noi, exilaþii, eram percepuþi ca un soi de
bêtes curieuses, chiar dacã nu allant
à quatre pattes et couverts de peaux de
bêtes, cum spuneþi cu atîta umor, dar
nici departe. Cãci sistemul totalitar din
care scãpasem, aberant pentru noi, cei
care îl trãisem, era perceput de intelectualitatea stîngistã din Occident, care nu-l
trãise, în cele mai roze nuanþe, iar noi
apãream drept niºte trãdãtori vulgari ºi
ingraþi. Scriindu-i surorii sale, Alexandra
îi descrie pe occidentali, cu spiritul de
observaþie care vã caracterizeazã, drept
niºte ,,clarvãzãtori ca niºte cîrtiþe în
analiza pe care aceºtia i-o fac Marelui
om politic ºi Marelui apãrãtor al Drepturilor omului, Le Danube de la pensée
et le Génie des Carpates, precum presa
liberã obiºnuia sã-l numeascã aici, în
totalã derîdere, pe dictatorul Ceauºescu!
- Atunci cînd am obþinut, eu ºi Tatãl
meu, azilul politic în Elveþia, funcþionarul
însãrcinat sã ne interogheze, un inspector
de la Siguranþã, un om încîntãtor de altfel,
care a devenit chiar un prieten dupã aceea
ºi care nu era stîngist, nici monden ºi nici
din convingere, ne-a întrebat totuºi la
început dacã nu suntem refugiaþi economici, explicîndu-ne cã dictatorul era ,,un
bun conducãtor, întrucît era contra
ruºilor. Ca ºi cum, atunci cînd îþi deteºti
tatãl, trebuie automat sã-þi iubeºti mama !
Dezinformarea era atît de mare pe vremea
aceea încît, din fericire, Mama mea ne-a
putut trimite din România, unde încã se
mai afla, un articol din România liberã
intitulat Un arhitect ºi niºte autorizaþii
dubioase, sau cam aºa ceva, în care Tatãl
meu era acuzat de cele mai mari rele, ºi
astfel am putut obþine azilul. Cît despre
imbecilitãþile pe care le-am auzit în Occident

ºi discursul meu a fost publicat de revista
teatralã lAvant-Scène.
- Societatea ,,capitalistã, departe de
a fi perfectã, ne-a fost totuºi beneficã nouã,
exilaþilor. Comparam, într-un articol mai
vechi, exilatul cu un copac care creºte
cãtre cer, întinzîndu-ºi ramurile cãtre
libertatea vãzduhului, neîngrãdit de nicio
barierã. ªi spuneam cã, totuºi, copacul
nu poate exista, biologic vorbind, dacã
nu are niºte rãdãcini bine înfipte undeva,
într-un pãmînt de unde sã-ºi poatã trage
seva ºi forþa vitalã necesare existenþei
sale, copacul dezrãdãcinat încetînd a mai
exista, decît poate în mod aparent ºi
iluzoriu. Poate fi aceastã afirmaþie valabilã în cazul Alexandrei, cea care a decis
sã se rupã de trecut ? ªi spuneam în
continuare cã riscul copacului care cautã
a prinde rãdãcini într-un alt pãmînt decît
al sãu este sã nu mai semene nici cu
copacii lãsaþi acasã, de lîngã care a fost
silit sã plece, dar nici cu cei cu care ar
dori poate sã se asemene, confundîndu-se
într-un mimetism natural, cauzat de un
instinct de autoapãrare. Va deveni un nou
soi de pom, asemeni celor obþinuþi în mod
artificial prin altoire, un soi de hibrid, de
cobai al regnului vegetal. Este Alexandra
un astfel de copac-metoykos?
- Frumoasã metaforã, Domnule Suþu, dar
existã ºi copaci care se adapteazã ºi în
absenþa pãmîntului, sau care au rãdãcinile
aeriene, sau ºi una ºi alta. Iar altoirea
produce întotdeauna specimene mult mai
interesante.
- Sigur cã da, aceasta însã nu împiedicã
faptul cã aproape nu existã o piesã de
Anca Visdei fãrã aluzii la România, seva
vitalã de care pomeneam. Doamnã Visdei,
aþi cunoscut ºi Dvs. prima impresie a
occidentalilor civilizaþi, pentru care noi,
exilaþii care soseam nechemaþi de nimeni,
venind în plus ºi de dupã Cortina de fier,
acolo unde ei ºtiau cã este bine ºi nu
existã injustiþie, iar noi declaram exact
contrariul, fãrã a ne da seama cã prin
aceasta deranjam convingerile lor, aºadar

despre regimul din România de atunci,
unele le-am pus chiar în piesã, mai erau ºi
altele, multe, sã-þi vinã sã plîngi de stupide
ce erau, dar le-am pãstrat pentru mine, de
fricã sã nu-mi devinã spectatorii depresivi!
- Ceea ce nu ar fi de dorit, întrucît
sunteþi un autor comic. Ce vede însã
francezul ,,civilizat ºi nu prea xenofil,
deºi tolerant, cu ochii lui, în þara lui ?
Cã africanii, ºi aici îi includem ºi pe
maghrebini ºi pe negri, trãiesc la Paris la
fel cum trãiau în deºert sau în savanã,
îmbrãcaþi cu aceleaºi superbe vesminte
exotice, dar care nu se prea potrivesc aici,
unde lumea se îmbracã dupã moda
occidentalã ºi cã trãiesc, din cauza
lipsurilor dar ºi a obiºnuinþelor ancestrale, departe de modul sãu de viaþã. Cã
la nemþi, deci în vecinãtatea apropiatã,
turcii, care vor sã intre ºi ei în U.E., cresc
oi în baie sau pe balcon. Iar românii,
care totuºi nu mai umblã demult îmbrãcaþi
în ie, iþari, bundiþã ºi opinci, dar au alte
metehne, mai ales românii cei ,,bronzaþi,
deºi vin dintr-o þarã care are o culturã
puternicã, din comoditate ºi necunoaºtere
sunt asimilati cu emigranþii africani. Nu
toþi occidentalii sunt intelectuali ºi, în
consecinþã, nu toþi au auzit de Eminescu,
Brîncuºi, Enescu, Ionescu, Cioran, Eliade
sau alþii din Pleiada noastrã naþionalã,
dintre care unii au marcat chiar cultura
francezã. ªi deºi noi înþelegeam perfect
limba francezã, bineînþeles, vorbind-o la
început cu un accent inevitabil, occidentalii ni se adresau ca unor indivizi
surzi sau debili, þipînd frazele pentru a fi
siguri cã sunt înþeleºi, sau mimîndu-le.
Cum aþi trãit ºi depãºit aceastã perioadã,
descrisã cu mult umor în piesã ?
- Ca mai toatã lumea, dezamagitã de atîta
prostie omeneascã. Cîteodatã deveneam
ironicã, de o ironie grea, agresivã, vexantã,
sardonicã, aºteptînd reacþia care nu venea.
Nu fusesem poate destul de clarã. Conosc
o anecdotã confirmatã ca veridicã : Léopold
Sedar Senghor, om de culoare, dar mare
poet ºi om politic de calitate, fusese invitat
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Romanul Exilul Alexandrei, apãrut în luna mai 2008 la Editura Actes Sud, este o nouã
versiune a piesei Toujours ensemble / Always together (Puck en Roumanie), care este jucatã
fãrã întrerupere de paisprezece ani, din 1994 ºi pînã astãzi, în Germania (în regia lui
Manfred Langner), în Franþa, la Paris (Rachel Salik, Richard Leteurtre, Philippe Eretzian,
Cécile Castagnet), Nisa (Jean-Louis Châles) ºi Avignon (Jean Faure, Jean-Paul Daniel),
La Roche Mollien (Magaly Venelle) ºi în SUA, la New York (Françoise Kourilsky),
Chicago (Pamela Nice) ºi San Francisco. Scrisã atît pentru românii din Exil cît ºi pentru
fraþii lor din Þarã, subiectul atît de sensibil al piesei este tratat cu deosebitã mãiestrie,
prin prisma trãirii personale ºi evitînd, printr-o perfectã dozare a emoþiei, nota tristã sau
nostalgicã ce ar fi putut dãuna efectului scontat. În 2001, piesa Toujours ensemble de Anca
Visdei a fost rãsplãtitã la Paris cu prestigiosul premiu Charles Oulmont, pentru cea mai
bunã piesã a anului. Doamna Visdei a avut bunãvoinþa sã-mi acorde un interviu pe
marginea acestei apariþii editoriale.

o piesã în Þarã, iar o alta îmi fusese jucatã.
Aveam deja o obiºnuinþã, o complicitate cu
aceastã primã limbã de creaþie ºi cunoºteam
formidabilele posibilitãþi pe care limba
românã le oferã unui scriitor. Deci, dificultatea n-a fost atît sã adopt limba francezã,
ci mai degrabã sã abandonez româna. Odatã
decizia luatã, þin minte cã în primii ani eram
surprinsã constatînd cã regretam cîte o
expresie româneascã plinã de savoare, cãreia
nu-i gãseam echivalentul în francezã. Existã
de altfel în piesa Toujours ensemble o aluzie
referitoare la acea epocã, pasajul despre
traducerea cuvîntului ,,dor.
Dar, ca sã vã rãspund la întrebare, cred
cã dupã vreo doi ani eram destul de
familiarizatã cu franceza de afaceri ºi de
tribunal pentru a reuºi cu brio studiile de
drept, iar dupã patru ani scriam în ziarele
elveþiene fãrã sã am nevoie de un corector,
însã esenþialul este cã dupã doar doi ani
visam în... francezã. Subconºtientul meu îºi
schimbase ºi el limba. M-am aºternut deci
pe scris doar în francezã, mai puþin în cazul
jurnalului meu intim pe care l-am continuat
încã un an în românã, înainte de a adopta
ºi aici limba exilului.
- Aþi subliniat, aproape imperceptibil,
remarca celor din Þarã cum cã noi, exilaþii,
ajungem, dupã un anumit numãr de ani ºi
fãrã a ne da seama noi înºine, sã avem un
mic accent strãin atunci cînd vorbim
româneºte. Mi s-a fãcut ºi mie aceastã
dureroasã remarcã. Se pare cã, deºi nu ne
dãm seama, avem un accent strãin cînd ne
exprimãm în limba noastrã de acasã ºi
unul românesc atunci cînd vorbim franceza,
lucru întru totul comprehensibil. Ne putem
exprima, gramatical vorbind, mai corect
decît unii francezi, dar accentul ne scapã
uneori uºor de sub control, datoritã
faptului cã am venit aici adulþi, cu
ºcolaritatea terminatã. Deºi ideile unei
persoane sunt mai interesante decît accentul, totuºi exilatul suferã la început de acest
handicap. Persoana a cãrei meserie se
exercitã cu ajutorul limbii vorbite, un actor,
un solist de muzicã uºoarã, nu de operã,
bineînþeles, un avocat, un conferenþiar sau
un jurnalist de presã vorbitã, va fi chiar
obligatã de situaþie sã-ºi schimbe profesia
ºi cunoaºtem destule exemple.
- Am introdus în piesa Photo de classe
o scenã în care i se atrage atenþia unei
românce revenite în Þarã dupã douãzeci de
ani de exil, cã acum vorbeºte româneºte cu
accent ºi cred cã reacþia personajului, o
tînãrã fatã foarte spontanã, a fost cã a vrut
sã-i spargã capul celui care îi fãcuse aceastã
remarcã. Cît despre accentul în limba
francezã, de minimis non curat praetor.
Dacã auditorul este atît de stupid încît sã
fie atent la accent ºi nu la idei, aceasta
este problema lui. Poate un papagal repeta
cuvinte fãrã a avea accent ? Da, ei ºi ?
Existã chiar auditori care, în timpul unei
conferinþe, numãrã cacofoniile comise de
orator în loc sã asculte ce are acesta de
spus. Fiind scriitor, accentul meu, dacã am
vreunul, nu apare în scris. Sau, cum spunea
Anna Novac, o autoare pe care o apreciez:
Ce nest pas mon accent qui va
mempêcher de gueuler.
- Adicã faptul cã are un accent nu o
poate împedica sã-ºi urle îndreptãþita
revoltã. Anna Novac, evreicã din Transilvania, fusese deportatã la Auschwitz la
vîrsta de paisprezece ani, bineînteles nu
de autoritãþile române, e important sã
precizãm. O altã situaþie pe care toatã
lumea o cunoaºte, este curiozitatea occidentalului, care n-are altã grijã metafizicã
decît aceea de a afla din ce limbã provine
accentul nostru. Ori, un om bine educat
nu pune aceastã întrebare, aºa cum nu te
va întreba nici cît cîºtigi pe lunã, de ce
religie eºti sau cu cine votezi, însã curiozitatea este mai puternicã decît toate
bunele maniere învãþate. Iar atunci cînd
þi se pune aceastã întrebare de treizeci de
ori pe zi, începe sã te calce pe nervi ºi nu
mai ºtii ce tertipuri, ce stratageme sã
inventezi ca s-o eviþi. Eu rãspundeam,
asemeni rabinului cel înþelept, la întrebare

sa þinã un discurs în faþa unei adunãri
savante de membri ai Rotary sau Lions
Club, nu mai ºtiu exact care. Cum era
singurul om de culoare, vecinul sau alb îl
întreabã în timpul banchetului dinaintea
conferinþei: ,,Alors, miam-miam repas?
Senghor dã din cap cã da, serata continuã,
se duce la tribunã, þine un discurs sclipitor
ºi amuzant aºa cum numai el ºtia ºi, ca
epilog, se adreseazã comeseanului spiritual
care nu mai ºtia unde sã se ascundã:
,,Alors, miam-miam discours?
Aceasta îmi aminteºte gîndirea profund
filosoficã a unui prieten asiatic care-mi
spunea : Tu, dacã nu vrei, nu vorbeºti, ºi
cum eºti albã, nimeni nu-þi va pune nicio
întrebare, însã eu, cu ochii mei oblici ºi
tenul gãlbejit, de îndatã ce apar, chiar fãrã
sã deschid gura, sunt întrebat : ,,Alors, le
Chinois? Bineînþeles cã amicul meu nu
este chinez, ci vietnamez.
Vorbind însã serios, a îndrãzni sã întrebi
pe cineva de ce origine este, fãrã sã þi se
fi permis, este de o mitocãnie crasã. Nu
mi-aº permite niciodatã sã întreb pe un
ºofer de taxi negru sau asiatic de unde
vine. Poate cã vine din Cergy-Pontoise sau
este nãscut la Montpellier, dar aceasta nu
este treaba mea. Chiar ºi un copil bine
educat ºtie cã nu se pun întrebãri nici
despre defectele fizice ale oamenilor, nici
despre orice particularitate care nu depinde
de voinþa proprietarului (culoare, dicþie,
staturã, vîrstã, infirmitãþi etc.). Atunci cînd
cunosc oameni într-adevãr importanþi sau
mãcar de calitate, originea lor nu mã
intereseazã, cel puþin niciodatã imediat.
- Bineînþeles cã aºa ar trebui sã fie. Þin
minte însã cã prima întrebare care mi sa pus, atunci cînd am ajuns în Franþa, a
fost cînd mã întorc în þara mea ? Ceea ce
este puþin neplãcut, nu-i aºa ? Fãrã a
generaliza, Alexandra resimte ºi ea aceastã uºoarã aversiune a occidentalilor faþã
de exilaþii care vin în þãrile lor, sã ocupe
un loc de muncã pe care poate l-ar putea
ocupa un ºomer francez sau elveþian,
presupunînd cã acesta ar cãuta servici.
Dar aceste þãri au nevoie de strãini, au
un plan de imigrare, o cotã de îndeplinit,
au nevoie de strãini pentru creºterea
natalitãþii, avînd un indice scãzut, sub
limita normalã a reînnoirii generaþiilor,
pentru dezvoltarea economiei, pentru
asigurarea pensiilor ºi asigurãrilor
sociale, însã un tînãr exilat nu cunoaºte
aceste lucruri, nu ºtie sã argumenteze ºi
se simte chiar vinovat cã a ales libertatea,
venind pe capul unor oameni care nu l-au
chemat. Aceºti strãini vor fi asimilaþi într-o
generaþie sau douã, conform politicii
franceze de integrare, altfel existã riscul
sã se ajungã la o crizã a identitãþii
franceze în Republicã, ºi pentru aceasta
existã un buget anual de cîteva zeci de
miliarde de euro destinat imigraþiei.
Adicã, ca s-o spunem pe ºleau, copiii sau
nepoþii noºtri nu vor mai fi români.
- Aceasta implicã a avea o vedere largã,
de viitor, a fi conºtient cã metisajul, pe
lîngã cã este benefic, este ºi un antidot
contra debilitãþii deprimante care este
consecinþa endogamiei. În primul meu an
de exil, un medic elveþian m-a întrebat, la o
vizitã medicalã obligatorie pentru intrarea
la facultate : ,,ªi chiar nu este nevoie de
tineri ca Dvs. în România? Trecînd peste
deontologia cãlcatã în picioare, ar fi trebuit
sã-i rãspund cã în România nu era deloc
nevoie de una ca mine, care despicã firul
în patru cãutînd puþinã demnitate ºi
libertate de expresie într-o lume totalitarã
ºi urîtã, dar cã în mod sigur este nevoie de
mine în Elveþia. Însã medicul era atît de
stupid, încît nu m-am mai obosit sã gãsesc
un rãspuns care sã fie la înãlþime, cum
încerc sã fac acum pentru Dvs.
Cît despre copii ºi nepoþi, dacã aceºtia ar
putea sã fie mãcar ei înºiºi, ar fi deja mare
lucru. ªi sper ca mulþi dintre ei sã fie doar
europeni. Aceasta îmi aminteºte cã mi-am dorit
dintotdeauna sã solicit un paºaport de
Cetãþean al Lumii, de care am auzit vorbindu-se în Elveþia ºi pe care mi-l doresc în
continuare. Gãsesc cã, în ceea ce mã priveºte,
este paºaportul care mi se potriveºte.
- Stimatã Doamnã Visdei, a fi ,,exilat
nu este nici un titlu de glorie, nici un
motiv de ruºine. Vorbesc aici pentru fraþii
noºtri din Þarã, care nu au întotdeauna
o idee precisã despre acest fenomen. Este
o simplã stare de fapt, cum ar fi spus
Borges, care trebuie trãitã ca atare. Nu
este însã ºi uºor, cel putin la început. Un
alt punct dureros pe care vãd cã nu l-aþi
omis, n-aþi omis nimic pînã la urmã, aveþi
un spirit de observaþie demn de pana
ducelui de Bedford (mã refer la
John Russell, cel cu Cartea snobilor), ⇒
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ºi nu vã scapã nimic, lucru îmbucurãtor, întrucît noi, generaþia
sacrificatã, avem datoria de a nu uita
nimic ºi a transmite memoria, este imposibilitatea exilatului de a se întoarce acasã
pentru a-ºi înmormînta pãrinþii. Or, aici,
exilata Alexandra trãieºte o adevãratã
dramã, sfîºietoare, dela remuºcãri pînã la
furia neputinþei.
- Da, cred cã a fost momentul cel mai
dureros al exilului meu: bunica mea decedase la Bucureºti, iar eu eram apatridã ºi
refugiatã politic ºi deci nu puteam merge la
înmormîntarea ei. A fost de zece ori mai
greu decît ucenicia limbii, cãci îmi spuneam
cã pe aceasta o voi dobîndi cu timpul, dar
ce pot face cu decesul ? Ireperabilul se
produsese ºi nu mai era nimic de fãcut. Ca
sã mã achit de datoria afectivã faþã de
aceastã curajoasã ºi mult afectuoasã
bunicã, am reînviat-o în piesele ºi romanele
mele, iar în ,,Exilul Alexandrei ca ºi în
,,Toujours ensemble, i-am fãcut cadoul de
a-i prelungi viaþa pînã în momentul morþii
tiranului, pentru a o omorî simbolic în
roman, la Mineriadã...
- Da, voi reveni asupra acestui fascinant personaj. De pe marginea timpului,
privind în urmã cãtre perioada adaptãrii,
îmi reamintesc ,,coºmarul exilatului, de
care nu a scãpat nimeni, bineînþeles cu
excepþia emigranþilor, care nu cereau azil
politic. Era groaznic ºi nu-l fãceai decît
o datã, dupã care te eliberai de aceastã
povarã metafizicã a inconºtientului. Cum
analizaþi aceastã experienþã unicã, de
care îmi închipui cã nu aþi scãpat, întrucît
Alexandra o trãieºte, ºi care s-a manifestat
mai mult sau mai puþin frecvent la toþi
exilaþii, mai puþin la legionarii care erau
în exil din 1941, în Germania, ºi care nu
au cunoscut teroarea comunistã ?
- Da, aveam acest vis care era infricoºãtor
ºi în care aveam o preocupare ciudatã. Cum
România îmi lipsise, altfel nu m-aº fi întors
în vis acolo, ºi aºteptînd momentul oribil
cînd urma sã fiu ,,prinsã de autoritãþile
vigilente, priveam cu multã atenþie în jurul
meu ca sã revãd, precum Michel Strogoff,
pãmîntul natal.
- Da, cu diferenþa cã frumoasa poveste
a lui Strogoff fusese scrisã din motive
propagandistice, la comandã, ceea ce nu
era cazul nostru. Doamnã Visdei, piesa
Toujours ensemble a fost prezentatã
publicului francez sub inspiratul titlu de
Puck en Roumanie. Or, toatã lumea cunoaºte personajul cu acelaºi nume din
Visul unei nopþi de varã al Marelui Will,
care însã nu l-a inventat ci l-a preluat
din folclorul medieval englez, irlandez ºi
galez. Puck cãlãtorise deci puþin, însã nu
foarte departe, ºi Dvs. i-aþi dat ºansa sã
cãlãtoreascã pînã la porþile Orientului.
Cum s-a produs asocierea cuplului Oberon-Titania, al cãror mesager micuþul
spiriduº pus pe ºotii este, cu cuplul
siniºtrilor soþi Ceauºescu ?
- Domnule Negrescu, cunoaºtem cu toþii
limbajul dublu cu care ne obiºnuisem în
trecut în România. Artiºtii preluaserã aceast
mod de a se exprima printre rînduri, spre a
trimite mesaje publicului. Îmi amintesc unele
sãli în delir atunci cînd o replicã din
Caragiale suna ciudat de actual, fiind
accentuatã de actor sau de regizor. În regia
Alexandrei a Visului unei nopþi de varã de
Shakespeare, acest obicei de a strecura
cîteva ºopîrle în spectacol, adevãrat limbaj
subliminal, ºopîrle destul de subtile pentru
a nu fi remarcate de cenzurã, dar totuºi
vizibile, pentru a putea fi percepute de
public, este atribuit lui Puck. În originalul
shakespearian, Puck, dupã o gafã, se plînge
cã este între ciocan ºi nicovalã între Titania
ºi Oberon, ceea ce-i dã Alexandrei ideea de
a o pune pe sora sa Ioana sã joace aceastã
scenã, prezentînd-o ca pe o ,,slugã la doi
stãpîni. Asemanarea cu situaþia din România, condusã de un cuplu de tirani ce nu
puteau fi mulþumiþi, fiind nebuni, se
impunea unui public avertizat. Exista,
bineînþeles, ideea cã bietul Puck, cu toate
puterile sale, chiar dacã reuºeºte sã supravieþuiascã în pãdurea fermecatã, riscã totuºi
sã nu reuºeascã ºi într-o dictaturã. Exista
deasemeni, dar pe planul doi, o aluzie la
cuplul Alexandra-Andrei, al cãrui mesager
Ioana este, dar aceastã aluzie este mai
degrabã à la The Go-between, filmul lui
Joseph Losey.
- Da, cuplul blestemat care se serveºte
de Leo, devenit mesager volens-nolens,
poate din incapacitatea de a putea refuza,
fiind copil. Deci tot un fel de dragoste
tragicã pînã la urmã, neîmplinitã, o
nãpastã. Aveþi o frazã sublimã în piesã :
Je dois être enceinte de la Roumanie !
Exilata Alexandra are permanent greþuri,

deºi aerul munþilor elveþieni este pur, ºi
nu reuºeºte sã vomite, ceea ce o face sã
gîndeascã cu mult umor cã a rãmas
însãrcinatã cu Doru. Cu Dorul de Þarã,
bineînteles, dorul fiind un cuvînt greu de
tradus în altã limbã, poate mai puþin în
germanã, Sehnsucht, ºi cîteodatã în
portughezã, ,,saudade, pentru a obþine
efectul sfîºietor al sensului românesc.
Aceastã gestaþie neobiºnuitã a durat
douãzeci de ani ºi copilul nãscut a fost
aceastã minunatã piesã. Am apreciat mult
faptul cã, fãrã sã pretindeþi a avea
monopolul patriotismului, vi-l exprimaþi
totuºi foarte clar prin piesele ºi personajele Dvs.
- Ah, fac ºi eu ceea ce pot,
încercînd sã fac bine ceea ce fac.
Dar, dupã cum ºtiþi, iadul este pavat
cu intenþii bune !
- Sau ,,drumul spre iad, cum
se mai spune ! Alexandra nu
admite minciuna, nu admite sã fie
înºelatã, chiar dacã doar prin
omisiune, cãci ne pas tout dire
nest pas mentir, nu-i aºa? Toujours ensemble nu este poate decît
un jurãmînt de adolescentã, dar
ea, de acolo din exilul ei elveþian,
l-a luat în serios. Acum, noi nu
trebuie sã idealizãm Exilul, pe
care îl cunoaºtem amîndoi foarte
bine, întrucît am trãit mai mulþi
ani din viaþã aici decît în Þarã ºi
totul nu este perfect nici aici, dar
oricum nu suferã comparaþie.
Deci, aceste fete încep, cu ajutorul
spiriduºului imaginar Puck, un
schimb epistolar real, pe undeva
vesel, glumeþ, conform vîrstei lor,
pentru ca odatã cu trecerea anilor
tonul scrisorilor sã se schimbe, sã
se ajungã la conflict ºi apoi la
dramã, cãci surorile trãiesc efectiv
o dramã, prin întreruperea relaþiilor timp de cîþiva ani, pînã în decembrie
1989, cînd momentul este mult prea
înãlþãtor pentru a mai persevera în
supãrare. Nu putea Alexandra trece peste
faptul cã sora sa i-a înºelat încrederea ?
- Întrebarea Dvs. mã duce cu gîndul, în
mod irezistibil, la butada ,,Putem rîde de
orice ? Da, putem, însã nu cu toatã lumea,
nu cu oricine. Deci : Putem ierta ? Da,
putem, dar nu imediat. Sau putem, cîteodatã,
însã nu imediat.
- Personajul Ioanei, sora Alexandrei,
figureazã pe undeva contradicþiile care
sunt în noi. Deºi ea îl detestã pe dictator,
nu-i detestã însã pe puternicii zilei,
linguºitorii dictatorului, oameni fãrã
moralã ºi fãrã coloanã vertebralã, însã
puternici ºi temuþi de muritorii de rînd.
Faptul cã Andrei Verescu, care-i scria ode
penibile dictatorului în presã, era în salã
la spectacolul ei, aceasta o flateazã,
puterea omului lipsit de caracter o
fascineazã, ajungînd sã accepte chiar
curtea acestuia, deºi este conºtientã cã
un astfel de om nu se poate iubi decît pe
sine. Simþindu-i slãbiciunea sentimentalã,
acesta o trateazã ca pe ultima femeie, iar
ea acceptã cu stoicism situaþia. Care este
explicaþia acestei umilitoare depersonalizãri a Ioanei ?
- Existã femei fascinate de putere, pe
care nu le intereseazã însã ºi legitimitatea
puterii. Am vãzut-o într-o zi la televizor pe
toanta aceea cu afacerea Elf, penibila
autoare a unei cãrþi autobiografice intitulatã
cu luciditate La putain de la République,
privindu-ne în ochi ºi spunînd : ,,Sunt
atrasã de bãrbaþii care au puterea, ca
toate femeile, nu-i aºa? Ei bine nu, toate

femeile nu sunt atrase de fostul ministru
prins cu mîþa-n sac ºi destituit din toate
funcþiile, toate femeile nu sunt atrase nici
de Peron, Bokassa, Hitler, Stalin, ca sã nu
mai vorbim de dictatorii recenþi ai þãrilor de
dupã Cortina de fier...
Dar, ca sã revenim la Ioana, ea este ca o
ferigã, o plantã care trãieºte sub protecþia ºi
în umbra copacilor care se înalþã sus, cãtre
soare. Ioana trece dela admiraþia pentru
Alexandra la cea pentru Andrei, fãrã a face
vreo deosebire. ªi, ca multe alte persoane,
ea oscileazã între fricã ºi vanitate. Sã nu
uitãm cã Ioana este actriþã, trãind deci în ºi
din lumina proiectoarelor, ameþitã de a fi
obiectul atenþiei generale, în fine, în conul
ei de luminã ºi, în acest extaz, se face cã uitã
cine manipuleazã proiectorul. Se crede
licurici ºi nu este decît fluture pe lampã.
- Doamnã Visdei, la o primã vedere
superficialã, legãtura sentimentalã a
Ioanei cu acest abject personaj pare
ghidatã doar de mici interese, care la
faþa locului iau o altã amploare : dupã
moartea Mamei, personaj de altfel destul
de ºters în cadrul familiei, Ioana riscã sã
i se impunã un chiriaº în camera astfel
rãmasã liberã, un securist sau un informator, ea riscã, dupã terminarea studiilor,
sã fie repartizatã în provincie, sã nu i se
joace piesele, sã nu obþinã niciun rol
interesant, sã fie obligatã sã accepte
umilitoarele controale ginecologice instaurate de dictator, sã-ºi vadã corespondenþa
întreruptã cu sora sa, în fine, multe, multe
alte necazuri posibile, de care o scapã
protecþia acestui puternic personaj.
- Într-adevãr.
- Dacã nu aþi fi un autor comic, aceastã
intrigã ar putea deveni o dramã corne-

lianã, întrucît eu cred cã putem vorbi aici
ºi de o invidie, o gelozie niciodatã
mãrturisitã sau foarte vag, mocnitã aº
spune, fãrã a intra în domeniul psihanalizei, din partea Ioanei faþã de sora sa.
Pentru cã este mai mare, mai deºteaptã,
mai talentatã, mai curajoasã, mai radicalã, mai trãieºte ºi în Elveþia, unde este
bine ºi de unde îi trimite mereu cadouri
fãcînd sacrificii, deci mai este ºi generoasã, eu cred cã sunt aici destule motive
pentru a justifica sentimentele pe care i le
poate purta Ioana. Fã-i unui om un bine
ºi, îndatorîndu-þi-l, þi l-ai facut cel mai
mare duºman, cãci nimãnui nu-i place sã
fie îndatorat cuiva. În plus, Bunica, cea
care este într-un fel Corul antic, toarnã
gaz peste focul care mocneºte în Ioana,
dîndu-i-o mereu de exemplu pe sora ei
mai mare, care s-ar fi comportat altfel în
cutare ºi cutare situaþie în care Ioana nu
fusese deloc la înãlþime. Pot aceste
argumente explica intenþia Ioanei de a-i
lua surorii sale singurul lucru pe care i-l
putea lua, iubirea lui Andrei Verescu ?
- Orice act adult are o laturã logicã ºi una
puerilã. Cea logicã, implicã un oarecare calcul
ºi are limitele sale. Protecþia celor puternici
dureazã atîta timp cît nu se învîrte roata
puterii ºi cei care sunt astãzi sus nu se
trezesc mîine jos. Cît despre latura puerilã,
care existã în orice personaj, chiar ºi în cele
de tragedie, ca Oedip sau Othello, aceasta
se manifestã la Ioana prin faptul cã ea crede
cã avîndu-l pe Andrei, care o iubea pe sora
sa, va avea ºi curajul Alexandrei, aºa cum o
fetiþã crede, atunci cînd se încalþã cu pantofii
cu tocuri ai mamei, cã a devenit un om mare,
o femeie adevãratã. Bineînþeles cã poziþia

socialã conteazã mult pentru Ioana, care
vede clar unde poate duce curajul, în cel
mai bun caz : la exil. Pe cînd trãdarea aduce
avantaje, poziþii înalte... Într-o societate fãrã
repere, într-o lume fãrã moralã, deci fãrã
speranþã, ea se adapteazã. Depersonalizarea
sa corespunde unei societãþi care nu
funcþioneazã decît un scurt timp.
- Noi nu am mai apucat sã cunoastem
toate abuzurile lui Ceauºescu ºi umilinþele
la care erau supuºi zilnic cei rãmaºi în
Þarã. Þin minte doar cã avortul era interzis
ºi, neexistînd deci pilula anticoncepþionalã,
toate cuplurile cunoºteau inconvenienþele
acestei politici aberante, pe care uneori le
rezolvau, dar alteori acestea se transformau
în dramã. Alexandra aflã dela sora ei cã în
ultimul timp au apãrut mãsuri ºi mai
radicale, controale ginecologice inopinate
ºi obligatorii aplicate femeilor la locul de
muncã, teribil de umilitoare, în scopul de a
þine evidenþa celor însãrcinate ºi s-au
instaurat pedepse draconice pentru a le
împiedica sã avorteze cu complicitatea
vreunui doctor. Poate cã în realitate aceste
controale nu se efectuau decît formal, însã
o femeie occidentalã, cum devenise Alexandra, ar fi putut ea accepta aºa ceva ?
- Domnule Negrescu-Suþu, nu ºtiu,
deoarece eu nu am prins aceastã epocã. În
schimb, am auzit confidenþele femeilor din
generaþia Mamei mele, pentru care avortul
era unicul mijloc anticoncepþional. Groaznic!
Sunt bucuroasã cã un tînãr cineast român
a dedicat un film, aºa cum dedici un
monument, acestei generaþii sacrificate, cãci
atunci cînd femeile suferã, fatalitatea face
ca ºi bãrbaþii sã sufere. ªi cã 4 luni, 3
sãptãmîni ºi 2 zile a obþinut un premiu la
Cannes, pentru a nu se uita niciodatã
aceastã tragedie.
- Nu am vãzut filmul lui Cristian
Mungiu, dar critica a fost superlativã la adresa acestui film. În
schimb, Dl Mungiu, care avea vreo
douãzeci de ani la aºa-zisa Revoluþie, nu a cunoscut decît în mod superficial comunismul, lucru care l-a
fãcut sã declare în presã cã pe el
acest regim nu l-a revoltat, ci doar
soarta femeilor ºi fetelor disperate
care îºi riscau viaþa încercînd
avorturi artizanale la domiciliu.
- Da, dacã tãcea, rãmînea cineast
oricum, dar ºi filosof. Însã povestea aceasta cu controalele inopinate
la locul de muncã mi-a fost relatatã
atunci cînd mã documentam pentru
piesã. Mi s-a spus cã muncitoarele
de la o fabricã de textile sãreau pe
geam atunci cînd sosea echipa
medicalã care efectua controlul. Aº
fi sarit ºi eu pe geam ca sã nu fiu
controlatã în acest mod barbar, de
oameni care nu ºtiau sã creeze mai
întîi o atmosferã securizantã, de
cãldurã ºi încredere, propice unei
consultaþii normale. Uºor de spus,
în teorie, dar dacã fereastra nu era
la parter...? Adevãratul rãspuns, care
este ºi unul dintre tîlcurile piesei, este cã,
ºtiind cã este uºor sã fii erou atunci cînd nu
eºti confruntat cu situaþia, am compus
personajul Ioanei imaginîndu-mi ce mi s-ar
fi întîmplat dacã aº fi rãmas în Þarã ºi aº fi
devenit laºã. Nu am nicio sorã, dar m-am
dedublat în acest personaj, nu pentru a
judeca, ci pentru a dovedi felul lent,
inexorabil în care ajungem sã trãdam ºi sã
ne pierdem valorile, într-o societate în care
totul este organizat pentru aceasta.
Paris, august 2008
Realizatã de Radu NEGRESCU-SUÞU

(continuarea în numãrul viitor)
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Dreptul la opinie: Errare humanum est; perseverare, diabolicum!
Dupã cum subliniam ºi în Argumentum
ultimei mele cãrþi  a V-a  închinatã lui OVIDIU
(Bimileniul exilãrii, volum omagial), la 10 iunie
1987, prof. N.I. Barbu (ºef al Catedrei de
Filologie Clasicã ºi Preºedinte al Societãþii
Internaþionale de Studii Ovidiene OVIDIANUM, mi-a înmînat referatul sãu elogios la
prima mea carte  P. OVODIUS NASO.
References of historical geography in Tristia
and Pontica ºi la 26 sep. 1987, deci la douã
luni ºi jumãtate dupã aceea, eu a trebuit sã plec
în exil. Conceputã ca tezã (dar eu nefiind
membrã de partid nu aveam dreptul sã susþin
o tezã), lucrarea era fundamentatã pe aserþiunile
Sulmonezului, mai înainte de toate  pure
adevãruri pînã în cele mai mici detalii, dupã
cum subliniazã ºi profesorul în referatul sãu 
cãci, fiind perfect conºtient de supravieþuirea
lui peste milenii  ºi o spune deseori lãmurit
ca ºi în Tr.III, 3  excepþionala sa erudiþie
dublatã de o onestitate de aceeaºi mãrime  nu
i-au îngãduit niciodatã sã sacrifice un datum
ºtiinþific pe altarul prosodiei sau stilisticii, de
care unii clasiciºti îl acuzã din condamnabilã
comoditate; plãtind tribut ideilor preconcepute, era, aºadar, cît se poate de convenabil
sã-l acuze pe Sulmonez de licenþe poetice,
decît sã cerceteze acel datum de astronomie, de
geografie, istorie, etnografie, florã, faunã, limbã,
obiceiuri, vestimentaþie, etc, etc, pe care Poetulcãrturar îl descria cu exactitatea unui Herodot,
Strabon, Plinius, Varro, Festus... Iatã de ce miau fost necesare peste trei decenii de cercetare

asiduã pînã cînd am reuºit sã pun de acord
toate aserþiunile lui pur cãrturãreºti cu cele
desprinse din sursele istoriografice antice.
Nucleul acestor mari nereguli implicate în acest
fenomen ºtiinþifico-literar universal l-au constituit traducerile; traducãtorii, înainte de toate 
au pornit de la o idee total falsã, aceea de
exagerare/licenþã poeticã  spre a înduioºa pe
cei de la Roma ºi a-i îndemna sã-i schimbe locul
de exil (cãci El fusese trimis în locul cel mai
îndepãrtat al Imperiului ºi cel mai de curînd
intrat sub jurisdicþie romanã (Tr.II, 199) In
margine..... novissima terra sub jure Ausonio,
astfel mistificînd, adicã falsificînd textul. Cît
de mare dreptate a avut Nicolae Densuºianu
cînd a afirmat: Odatã falsitatea introdusã în
istorie, este foarte greu de desrãdãcinat, ba
chiar ºi de recunoscut!
Primul exeget de dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, în literatura noastrã, al lui Ovidiu a
fost Dl. prof. Ovidiu Drimba, care recunoaºte
deschis cã s-a orientat dupã traduceri.
Aºa a publicat ºi reeditat monografia Ovidiu
poetul Romei ºi al Tomisului. Ed. Tineretului
1960, ed. a II-a în 1967, o a III-a în 1971 (o
ediþie italianã ºi o ediþie definitivã în 2002),
reiterînd aceleaºi erori dintre care cele mai
supãrãtoare sînt cele de toponimie. Iatã cîteva
din numeroasele exemple de falsificare a
textului ovidian, în maniera traducãtorului T.
Naum, ESPLA 1957, reeditatã în 2000, cu o
prefaþã de I. Acsan: Haec mihi Cimmerio bis
tertia ducitur aestas/litore pellitos inter agenda

Activitatea publicisticã a lui Virgil Ierunca
Virgil Untaru s-a nãscut la 16 august 1920
în comuna Lãdeºti din judeþul Vîlcea. Dupã
absolvirea liceului Alexandru Lahovary din
Rîmnicu Vîlcea urmeazã cursurile Facultãþii
de Litere ºi Filosofie din Bucureºti. În
aceastã perioadã, începe sã publice cronici
literare în România viitoare, condusã de Al.
Cerna-Rãdulescu. Dupã suprimarea acestei
reviste, va colabora la Timpul (unde debutase
de fapt în 1939), Vremea, Ecoul ºi din 1944 la
România liberã. La Editura de Stat Pentru
Literaturã ºi Artã, Ministerul Artelor ºi
Radiodifuziune, ocupã dupã 23 august 1944
diferite posturi de redactor, consilier º.a. Ca
militant democrat pretotalitar (mai tîrziu
avea sã recunoascã faptul cã ar fi fost troþkist,
deºi în acel timp Troþki se ascundea ca sã nu
fie împuºcat, cum s-a ºi-ntîmplat pînã la
urmã) face propagandã prosovieticã în ziarul
Victoria (1944-1945). Mai colaboreazã în
aceeaºi perioadã la Scînteia ºi Viaþa româneascã, fiind considerat de comuniºti un tînãr
intelectual de viitor. În 1947 scoate cu
Caraion singurul numãr al Agorei ºi apoi
pleacã cu o bursã la Paris, unde realizeazã
în condiþiile exilului întoarcerea fiului
risipitor, fapt scãpat cu totul din vedere
astãzi. Numesc aici întoarcerea fiului
risipitor virajul lui Ierunca de la tolerarea
agreabilã (strategicã ºi reciprocã) a stãpînilor
bolºevici în Bucureºti la un anumit militantism democratic autentic ºi parizian
incompatibil cu colaborarea la România liberã
ºi Scînteia în intervalul 1944-1947, în cadrul
procesului de inducere în eroare a tovarãºilor
de drum de cãtre comuniºti.
O adolescenþã ºi o primã tinereþe la
stînga nu constituia o raritate în România.
Pînã ºi Þuþea a fost de stînga în primii ani
ai studenþiei sale clujene. Apoi însã i-a fost
foarte ruºine de acest fapt, deºi ar fi putut
la un moment dat sã profite, dacã n-ar fi
avut caracter. Astãzi în România Dinu
Sãraru, Paul Everac, Adrian Pãunescu ºi
încã mulþi alþii se mîndresc c-au rãmas
consecvent de stînga, consecvenþã ce se
constituie aici într-un surogat de caracter.
Personal, deºi nu mai sînt tînãr ºi fac
progrese în înþelegerea Bibliei de peste o
jumãtate de secol, mãrturisesc cã aceastã
pildã a întoarcerii fiului risipitor mã contrariazã în continuare fãrã nici o urmã de
atenuare care ar reprezenta apariþia unei
înþelegeri a situaþiei, la nivelul minþii mele.
Pentru mine, cînd ai fost un fiu risipitor
trebuie sã-þi fie toatã viaþa ruºine ºi sã speri
c-o sã fii iertat de Dumnezeu, dupã ce-o sã
mori fãrã sã te mai fi rãtãcit. Nu ºtiu de ce,
poate cã ºi fiind schilodit de mentalitãþi
comuniste care în mod sigur continuã sã mã
paraziteze atît conºtient cît ºi inconºtient
am impresia cã Parabola întoarcerii fiului
risipitor, prin felul în care se desfãºoarã
stimuleazã dezvoltarea tupeului. Îmi dau
seama cã n-am dreptate ºi nu mai insist,
manifestîndu-mi speranþa c-o sã mi se mai
dezvolte mintea, mãcar împreunã cu credinþa
mea în Dumnezeu, ca sã nu rãmîn pînã la
sfîrºitul vieþii cu o pãrere a mea cu care sã
nu pot fi de acord, în calitate de creºtin.
Am convingerea cã Ierunca a rãmas la
Paris sub semnul derutei. Pe de-o parte,
peste tot viitorul era incert. Nu-þi trebuia
mult spirit de observaþie ca sã-þi dai seama
cã în þãrile comuniste pericolul era mai
mare, totalitarismul avînd tendinþa, mai mult
sau mai puþin pronunþatã, în funcþie de
gradul de civilizaþie al naþiei, sã nesocoteascã

drepturile omului, care în Occident continuau sã fie respectate, dupã lichidarea
momentului nazisto-fascist. Peste tot trebuiau pedepsiþi vinovaþii ºi criteriile vinovãþiei erau peste tot destul de subiective.
Existau lipsuri mari, economiile naþionale
europene fuseserã pãgubite de rãzboi sau de
condiþiile încheierii pãcii. Un anumit stress
la data respectivã, de fapt  mai mult o
spaimã nedefinitã, o angoasã îl fãcea pe
Ierunca sã fie oarecum nemulþumit de toþi
ºi de toate, cum rezultã ºi din urmãtorul
fragment de jurnal din acele timpuri, publicat
în revista Destin nr. 15 din 1966 (pag. 51):
Dimineaþa la 11 la «redacþie» în Cartierul
Latin. C. V. Gheorghiu se plînge, mieros, cã-l
evit. Cioran, cu apocalipsele lui cotidiene.
Eliade acelaºi poate mai ciudat, sau cum ar
spune unii, mai «perfid». De ce? Profesorul
Herescu face eforturi sã fie ºi mai tînãr.
Cred cã matrimoniul încheiat cu Monica
Lovinescu în 1952 i-a purtat noroc ºi l-a
tãmãduit de o serie de metehne ºi simptome
care, dacã s-ar fi dezvoltat, l-ar fi anihilat ca
gazetar în orice caz. Cãsãtoria îl radicalizeazã anticomunist. Unii pun aceastã
transformare ºi pe seama nevoii de a-ºi
consolida o existenþã burghezã cu un anumit
grad de confort. Aspectul este discutabil,
pentru cã Franþa postbelicã era ideologic
satanizatã comunist pînã la duºmãnirea
Americii, ceva mai de dreapta în epocã. Deci
nu era prea rentabil sã fii anticomunist. E
adevãrat, lipsa de importanþã mondialã a
României îi fãcea suportabili pe anticomuniºtii noºtri, nu era excesiv de periculos
la Paris în anii 50 sã fii anticomunist român.
Monica Lovinescu a fost mai energicã ºi mai
activã decît soþul ei pe care l-a desãvîrºit ca
gazetar, orientîndu-l ºi motivîndu-l. Dintrun contemplator, un visãtor amator de
muzicã, arte plastice ºi mai ales literaturã,
Ierunca devine un fin observator al realitãþilor vremii lui, reuºind sã discearnã ºi sã
demaºte tot ceea de era potrivnic unei
dezvoltãri normale a României. Condus întrun fel de soþie, Ierunca devine o personalitate
supradimensionatã în cadrul exilului românesc. Fãrã o specializare precisã, dar interesat de tot ceea ce miºca-n þara noastrã, sau
în legãturã cu imaginea ei pe tot globul,
jurnalistul bine dirijat ajunge sã colecteze
în timp un material imens despre România.
Unul din emulii sãi, semnatar al celebrului
angajament, Dan Culcer relata cã a vãzut la
Ierunca 120 de pungi cu informaþii de tot
felul despre ºi din România. Pe de altã parte,
este de mirare atitudinea lui faþã de Constantin Virgil Gheorghiu ºi de romanul
acestuia Ora 25, care totuºi a avut în epocã
mai mult ecou decît romanul pentru care
Vintilã Horia a obþinul Premiul Goncourt.
Poate cã dacã Vintilã Horia ar fi primit
premiul obþinut ar fi avut ºi el parte de mai
multe atitudini necruþãtoare.
Din mii de colaborãri în presa exilului
românesc, presa francezã ºi la diferite
posturi occidentale de radio, Ierunca a
structurat douã cãrþi: Româneºte, tipãritã de
Fundaþia Regalã Universitarã Carol I, la
Paris, în 1964 ºi Piteºti, la Editura Limite,
în 1981. Ediþia din România Fenomenul
Piteºti expliciteazã dedicaþia cãrþii: Memoriei lui Ovidiu Cotruº, fãrã de care aceste
rînduri nu ar fi fost cu putinþã. (În ediþia
princeps Memoriei lui O.)
Consideraþiile lui Ierunca despre fenomenul Piteºti nu sînt nici originale, nici

Getas (Pontica IV, 10,
1-2). Deci, Poetul îºi dã
adresa exactã, la început
de scrisoare (ca ºi în P.II, 2; II, 4; III, 4 ºi IV,
6)  obicei instituti de El ºi rãmas ca atare
pînã astãzi. Traducerea corectã este urmãtoarea: A ºasea varã-i asta de cînd mã aflu
aici, pe þãrm cimerian, printre rãzboinici geþi
înveºmîntaþi în piei. Naum înlocuieºte Cimmerio cu Ponto. În toamna lui 1987, prin
CHRONOGRAPHIA (14-28) lui Theophanes
Confessor, am descoperit cel de-al doilea
toponim-omonim  TOMIS, la Bosforul
Cimerian Kerci  adicã TOMISUL lui Ovidiu
 un orãºel portuar, exact aºa cum o specificã
adesea Poetul, care reglementa navigaþia între
Marea Neagrã ºi Marea de Azov. Acest
important datum geografic este certificat de
Mss. Ponticelor de la Alba Iulia prin ZEGRINUS tot în abl.-loc, restul textului fiind
identic, ca ºi Zegrinus de altfel, care ... =
Cimmerius. Cum am vãzut, traducãtorul T.
Naum nu a respectat întocmai spusa lui Ovidiu,
ci a pus în locul lui Cimmerio, Ponto. La fel
a procedat ºi în cazul primelor douã versuri
din Tr.III, 12, considerînd în locul M. de Azov
specificate de Ovidiu, Sciþia: Frigora iam
Zephyri minuunt annoque peracto/ longior
antiquis visa Maeotis hiems (Tr.III, 12, 1-2).
Corect este: Zefiri înmoaie frigul, sositã-i
primãvara/ dar mie iarna asta la Marea de
Azov/ mi se pãru mai lungã ca-n ceilalþi ani.
Dl. prof. Drimba a stimat traducerea lui
Naum ºi nu textul lui Ovidiu: dar este o
probã de mare curaj sã purcezi a întocmi
nu o monografie, ci patru, identice, inclusiv

ca erori, orientîndu-te doar dupã traduceri, ºi
acelea parþial false.
ªi dacã în cazul multor erori nete strecurate
în cele patru monografii iscãlite de dl. prof. E.
Ovidiu Drimba se poate arunca vina pe
traducãtor, pe care l-a stimat ºi nu a stimat
aserþiunile Sulmonezului, manierã pe care un
Pârvan ar condamna-o cu duritatea de rigoare,
 dl. prof. dr. E. Ovidiu Drimba oferã cititorului
exemple de autoritate ex-cathedra de tipul
crede ºi nu cerceta, Domnia sa oferind
informaþia total falsã, cum cã Ovidiu ar
menþiona drept cetãþi vecine Histria, Callatis
ºi Dionysopolis; este purã invenþie, Sulmonezul nu le pomeneºte deloc, ci doar Taurida
locuitã de tauri (P.III, 2, 59), unde Ifigenia,
fiica lui Agamemnon, jertfea fiinþe vii pe altarul
Artemidei: Nec procul a nobis locus est, ubi
Taurica dira/ Caede pharetratae pascitur ara
deae (P.III, 2, 45-46) aici unde apele M. Negre
se unesc cu ale M. de Azov, adicã la Bosforul
Cimerian  Kerci, unde domnise Thoas - cel
mai ilustru rege dintre cei ce domniserã în
Taurida: Regina Thoans habuit Maeotide clarus
in ora/ Nec fuit Euxinis notior alter aqvis
(P.III, 2, 59-60). Taurida/ Kersonesus Taurica
este aceeaºi cu peninsula Crimeea, nu în
apropierea Constanþei.
Postamentul mormîntului lui Ovidiu, încrustat cu epitaful cel autentic, a fost dezvãluit
lui Laurentius Mueller în primãvara anului 1581
(Septentrionalische Historien, 1595, p.78-81);
despre el nareazã toþi cronicarii români ºi strãini,
i.a. ºi Dimitrie Cantemir.

rodul experienþei personale. Impresioneazã
mai ales alegerea subiectului, autorul fiind
interesat mai mult de elementele problematice decît de destinele individuale ale
personajelor. Ierunca infirmã punctul de
vedere al multora, conform cãruia reeducarea a fost o acþiune eventual comunistã, realizatã însã cu legionari,
identificînd în rîndul zecilor de torþionari
doi sioniºti (cum a relatat ºi Goma mai
insistent în romanul sãu despre Piteºti) ºi
chiar un þãrãnist ºi un socialist.
Mult mai stufoasã ºi chiar enciclopedicã
este cealaltã carte Româneºte, asupra cãreia
ne vom opri mai insistent. Primele douã
pãrþi Acasã ºi Geografie au o valoare
incontestabilã ºi o originalitate care continuã sã facã ºcoalã. Astfel, el scrie primul
despre boierii spiritului, Gh. Brãtianu ºi
Mircea Vulcãnescu. Sintagma a ajuns la
modã dupã aproape o jumãtate de secol,
ceea ce nu-i puþin lucru. Pãrþile a III-a ºi
a IV-a în schimb, Dimpotrivã ºi Neoiobãgia
ideologicã suferã de un anume radicalism,
care unui Horia Stamatu sau unui George
Racoveanu le stãtea bine, fiind expresia
unei anumite puritãþi ideologice; ei n-au
fost nicãieri fii risipitori întorºi acasã spre
bucuria pãrintelui ºi nedumerirea ºi
revolta iniþialã a fratelui cuminte. Stilul
din Dimpotrivã este incompatibil cu rãmînerea în Societatea Academicã Românã
dupã admiterea ca membru al ei a lui Iosif
Constantin Drãgan. Am citit demisia lui
Stamatu ºi a lui Nelo Manzatti ºi am
constatat o anume unitate de caracter
anticomunistã. La Ierunca e vorba despre
o spãlare-n piaþã. El refuzã sã accepte c-ar
fi fãcut parte din familia totalitarã bolºevicã ºi-atunci îi executã excesiv pe toþi cei
care, într-un tîrziu, spre a nu mai rãbda
de foame în semilibertate, au acceptat
compromisuri. Pentru cã, totuºi, nu se
poate spãla pe jos cu George Cãlinescu,
Tudor Arghezi, Tudor Vianu. Cã Beniuc a
avut pînã la urmã un caracter infect ºi cã
a lui Geo Bogza n-a fost de nici o culoare
se poate argumenta mult mai tranºant
decît a fãcut-o Ierunca, nemulþumit de fapt
de anumiþi ani din biografia sa în asemenea mãsurã încît se implicã în tot atît
de vinovate excese pe invers, pentru a se
justifica, a fi iertat de o posteritate pe
care, pînã la urmã, n-o reprezintã conform
aºteptãrilor sale decît Goma.
Metodologia lui Ierunca a fost adecvatã
intenþiilor sale ºi unei anumite viziuni
actuale ºi exigente. Fiecare fapt, mai ales
cultural, din România comunistã era
prezentat în mod obiectiv, într-un comentariu personal, completat cu punctele
de vedere ale presei strãine.
Admiraþia lui Ierunca pentru Stamatu e
atît de mare încît uneori acesta rãsuceºte
sintaxa frazei în maniera specificã marelui
poet din Freiburg. ªi totuºi ca om, ca
moralitate, nu încearcã sã-l însoþeascã, sã-i
semene. Ar fi vrut doar sã scrie poezie ca
Stamatu ºi-n rest sã aibã destine distincte,
separate, cum s-a ºi-ntîmplat. Chiar criticã
eseistica lui Stamatu, care i se pare prea
banalã, lipsitã de subtilitãþi, fãrã sã înþeleagã
cã oamenii excesiv de cinstiþi n-au nevoie
sã-ºi foloseascã prea mult inteligenþa.
Febrilitatea ideaticã a fost mai totdeauna
materia primã idealã pentru orice pungãºie.
Se pare cã fãrã o anumitã puritate neîntinabilã nu poþi bãga de seamã aceste realitãþi.
Întoarcerea fiului risipitor trebuie într-un
fel plãtitã, oricît ar fi ea de iertatã.

Mai mult deschis spre artã decît
artist, Ierunca, minor ca poet *, a fost un
subtil degustãtor de arte plastice ºi mai
ales de muzicã. Se pare cã marea disponibilitate pentru recepþionarea oricãrei
modalitãþi artistice l-a împiedicat sã-ºi
nuanþeze mai creator discursul critic. ªi
numai pentru cã împrejurãrile istorice în
care a trãit au fost atît de potrivnice
poporului român acestea l-au silit sã
evolueze într-o arenã cuvenitã mai degrabã
unora reduºi la tãcere de conjuncturã.
Precizãm însã cã fãrã concursul lui, al
soþiei sale ºi al altora ca ei, situaþia artelor
ar fi fost mult mai criticã, ceilalþi participanþi la discursul estetic ºi critic al
epocii, din cealaltã tabãrã mai oficialã, dar
mai puþin legitimã n-ar mai fi avut nici o
frînã, nici o teamã în afirmarea unor
iresponsabilitãþi adesea criminale. În mod
paradoxal, destinul post decembrist a lui
Ierunca a fost lipsit de strãlucire. În timp
ce Paleologu, Doinaº ºi alþii s-au afirmat
pe culmi tot mai înalte de spiritualitate,
el a trãit o veritabilã dramã: România l-a
dezamãgit ºi el a dezamãgit România, în
cadrul unei decepþii reciproce. Foºtii lui
adversari au rãmas foarte tari în continuare, iar adversarii adversarilor nu s-au
mai emoþionat ascultîndu-l sau citindu-l,
ca înainte de 1989. Andrei Pleºu de pildã,
îl considerã cu un vag iz ironic o conºtiinþã
luminoasã, cu toate cã, acum, la importanta editurã Humanitas, îi apar mai
multe volume: Subiect ºi predicat (1993),
Dimpotrivã (1994), Semnul mirãrii (1995),
Trecut-au anii... (2000)
Scrisul lui Ierunca a fost mai mult o
tentativã, în mare parte reuºitã, de a reduce
efectele devastatoare ale realismului
socialist asupra conºtiinþelor româneºti.
Exista în România comunistã impresia cã
dincolo de Cortina de Fier se putea vorbi
liber. Nu trebuie sã exagerãm meritele lui
Ierunca: chiar dacã ar mai trãi ºi ar mai
scrie, convingerea cã, dupã cãderea Cortinei de Fier s-ar mai putea undeva vorbi
liber rãmîne doar o amintire frumoasã,
stîrnitoare de nostalgii, ca ºi cînd vorbirea
liberã n-ar putea fi decît ecoul cuvintelor
ce se lovesc de atît de urîta de noi altã
datã Cortinã de Fier.

Maria CRIªAN

Mihai NEAGU BASARAB
* Opiniile autorului acestui articol intrã în
directã contradicþie cu punctul de vedere al
redacþiei noastre ºi cu al meu în special. Consider
cã poezia româneascã are în Virgil Ierunca una
dintre cele mai semnificative prezenþe lirice din
ultima jumãtate de veac, aºa cum am scris de
altfel într-unul din capitolele volumului Noi, cei
din pãdure (Bucureºti, 2000). Nu cred, de
asemenea, cã intuiþia literarã de excepþie a
criticului Virgil Ierunca, dublatã de atitudinea
curajoasã ºi demnã a gazetarului politic, de
consideraþiile subtile ale eseistului, pînã astãzi la
noi cel mai important comentator român al lui
Albert Camus, dar ºi al tristeþilor ºi tãcerilor lui
Lucian Blaga, al poeziei lui Hölderling ºi al
muzicii enesciene, al picturii lui Horia Damian,
dar ºi al prozei lui Mircea Streinu ºi al Jurnalului
lui Mircea Eliade, al eseisticii lui Vasile Bãncilã
sau al contribuþiilor filosofice ale lui Mircea
Vulcãnescu ºi nu mai puþin al metafizicii lui Nae
Ionescu, poate fi pusã sub semnul întrebãrii.
Dar asta e cu totul altã problemã. Mã întreb
doar de ce atîta severitate ºi neînþelegere faþã de
un om ºi o operã ce definesc tragedia timpului
nostru istoric, într-o lume a miopiei ºi a refuzului
grotesc al înþelesurilor vieþii. Dincolo de toate
acestea, ºi încã altele probabil, dreptul autorului
de a-ºi exprima ideile rãmîne inalterabil. (N.F.)
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Cãrþi ºi scriitori strãini
Secolul totalitarismelor
Indiscutabil, ne aflãm de aproape douã
decenii într-o zodie fastã a traducerilor ºi a
tîrgurilor de carte interne. Editori prestigioºi se
întrec în a ne pune la dispoziþie lecturi la care
altãdatã se visa cu jind ºi era de neconceput,
înainte de 1989, sã aparã cãrþi mai speciale. În
aceastã categorie, se aflã ºi masivul tom scris
de Hannah Arendt* ce a ieºit de curînd de sub
teascurile editurii Humanitas, carte ce a fãcuto celebrã, în aceeaºi mãsurã, ca ºi faptul cã
fusese eleva lui Heidegger ºi Jaspers. Structuratã
în trei pãrþi (Antisemitismul, Imperialismul ºi
Totalitarismul), ºi paisprezece capitole, apãrutã
într-o primã ediþie în 1951, apoi, dupã Revoluþia
ungarã, din 1956, autoarea adaugã un epilog
(cap. XIV), încît regretãm cã Hannah Arendt
(1906 - 1975) nu a avut la dispoziþie o viaþã
care sã o favorizeze sã trãiascã marea rãsturnare
a secolului din 1989 (deºi poate a intuit-o în
prefaþa din 1958), cînd lumea, sã sperãm, a
revenit pe fãgaºul normalitãþii, în care ideologiile
nefaste, antisemitismul, xenofobia ºi manifestãrile gregare au apus definitiv. Am început
lectura cãrþii cu satisfacþie: vorbim de decenii
despre totalitarism (emblemã a secolului XX),
am trãit într-o societatea totalitarã, fãrã a-i
cunoaºte, în profunzime, obîrºiile ºi reverberaþiile sale asupra societãþii umane, deºi secolul
al XX-lea (în definitiv, un veac damnat) a
cunoscut apogeul totalitarismului sub cele douã
forme  nazism ºi comunism -, una mai
monstruoasã decît alta. De la bun început
mãrturisim cã lectura acestei cãrþi, de peste 600
de pagini nu este deloc uºoarã: solicitã
permanent la însemnãri, consultarea subsolurilor
de pagini încãrcate cu noi informaþii ºi recomandãri bibliografice, încît prezentarea cãrþii o vom
face fãrã a intra în prea multe detalii. Aºadar,
dacã examinãm existenþa evreilor de-a lungul
timpului, evident, istoria unui popor fãrã
guvern, fãrã þarã ºi fãrã limbã, cum remarcã
Hannah Arendt (p. 21), vreme de aproape douã
milenii (sã nu uitãm, bunãoarã, cã evreii au
trecut prin captivitãþile egipteanã, asirianã,
babilonianã, în fine, Titus i-a dislocat, rãspîndindu-i în lume), vom constata, folosind ºi alte
surse de informare (bunãoarã, Léon Poliakov
Istoria antisemitismului, I  IV, Breviarul urii),
cã evreii au fost priviþi cu o anumitã curiozitate
(reticenþã), încã din Antichitate, mai întîi din
cauza religiei, apoi, a activitãþilor economice,
arabii le impun anumite interdicþii evreilor ºi
creºtinilor (centura galbenã ºi albastrã), pentru
ca dupã anul 1.000, evreii sînt obligaþi sã poarte
pãlãria conicã, galbenã ºi verde (Germania ºi
Polonia), în Anglia, o bandã de stofã cusutã pe
piept, iar în Italia ºi Spania, rondelã. În fine,
apar ghetourile occidentale (a se vedea o astfel
de descriere a unui ghetou fãcutã de Goethe,
inseratã de Poliakov în Istoria antisemitismului,
III, p. 42, nota 28, Ed. Hasefer, 2000. Din
volumul al IV-lea al acestei cãrþi, la pagina 21,
aflãm cã termenul antisemitism fusese creat de
Wilhelm Marr), controversele religioase la Paris
în timpul lui Ludovic cel Sfînt ºi arderea
Talmudurilor, culminînd cu expulzãrile din
Anglia (1290), Franþa (1394), Spania (1492), ºi
Portugalia (1497), încît remarca lui Moses
Gaster din 1894 este cît se poate de veridicã:
Modul de tratare a evreilor constituie un fel de
barometru politic ºi social, cu ajutorul cãruia
se poate constata, cu oarecare exactitate, pentru
toate þãrile starea intelectualã ºi moralã a
fiecãrei epoci. Nu este o exagerare de a zice cã
decãderea naþiunilor, se prevesteºte cu mult
înainte, prin goanele dezlãnþuite împotriva
elementelor slabe ce locuiesc în mijlocul lor. În
pragul secolului al XIX-lea, antisemitismul
reizbucneºte violent în Prusia, manifestãrile
antisemite proliferînd de-a lungul întregului veac
al XIX-lea (în 1886 la Cassel are loc un prim
congres antisemit), culminînd, evident, cu
Afacerea Dreyfus ºi pogromurile din Rusia:
antisemitismul a apãrut, în Europa, ca un
amestec indisolubil de motive politice ºi elemente
sociale (p. 118), în pofida remarcii lui Disraeli:
nu existã în prezentul nostru nici o rasã... care
sã încînte, sã fascineze, sã înalþe ºi sã înnobileze
Europa atît de mult cum o face cea evreiascã
(p. 118). Ce se poate observa pozitiv în
activitatea evreilor e faptul cã noua generaþie de
evrei nãscutã cãtre sfîrºitul secolului al XIX-lea
pãrãseºte vechile deprinderi (îndeletniciri)
economice, consacrîndu-se unor profesii liberale:
avocaturã, medicinã, culturã (presa, editurile,
muzica ajung în mîinile lor), domenii de
activitate care-i va propulsa în fruntea societãþii,
Parisul devenind refugiul artistic al indezirabililor de pretutindeni. Analiza magistralã a
Afacerii Dreyfus (fapte, documente, dezvãluiri,
incertitudinile autoritãþilor, proteste interne ºi
internaþionale, în sfîrºit, printre cei care au luat
apãrarea cãpitanului Alfred Dreyfus a fost ºi
Zola, care moare în 1902. În Cartea cãrþilor
pierdute de Stuart Kelly, Ed. Nemira, 2007,
existã o mãrturie tardivã a felului cum a murit
* Hannah Arendt, Originile totalitarismului.
Traducere din englezã de Ion Dur ºi Mircea
Ivãnescu, Ed. Humanitas, 1994, 2006

Zola: Antisemitismul
secolului al XIX-lea
ºi-a atins, în orice caz,
punctul culminant în
Franþa... Principalele
trãsãturi ale acestui
tip de antisemitism au
reapãrut în Germania
ºi Austria dupã Primul
Rãzboi Mondial, p.
108), autoarea scoate
în evidenþã faptul cã
francezii erau animaþi
de un profund spirit
antisemit, la pagina 151, nota 85 este inserat
un fragment dintr-o scrisoare a ministrului de
rãzboi Gallifer cãtre Waldeck: Sã nu uitãm cã
marea majoritate a poporului, în Franþa, este
antisemitã, afirmaþie ce intrã în contradicþie cu
cele scrise de Hannah Arendt la pagina 46, în
legãturã cu situaþia evreilor din Polonia ºi
România. Partea a doua Imperialismul abordeazã
problema delicatã a raselor umane ºi a consolidãrii puterii, fiind invocaþi autori de referinþã:
Hobbes (în Leviathan dezvoltã teoria necesitãþii
statului), contele Boulainvilliers, Guizot,
Montlosier (care-ºi exprimase dispreþul faþã de
francezi, p. 210, urmaºi ai francilor, care se
socoteau descendenþi ai troienilor, aduºi pe
malurile Rinului de Francion, Pierre Ronsard
consacrîndu-le o epopee, din pãcate, neterminatã, iar Gregoire de Tour îi socotea originari
din Panonia. Despre franci s-au mai exprimat
Lucien Musset ºi Isidor din Sevilla), în fine,
contele Gobineau, autor al celebrului eseu dedicat
raselor umane. În timpul ºederii sale îndelungate
în Iran, Gobineau descoperã conceptul de
ketman, preluat mai tîrziu de comuniºti. Tot în
acest capitol este abordatã ºi problema
Protocoalelor Înþelepþilor Sionului (p. 303), un
fals al poliþiei secrete ruse, la Paris, însã dupã
Max I. Dimont (v. Evreii, Dumnezeu ºi Istoria,
Hasefer 1997), aceste Protocoale sînt fabricate
de cãlugãrul rus Nilus, la ordinul lui Nicolae II.
Despre S. A. Nilus se precizeazã la paginile
444  45, nota 42 (partea a III-a Totalitarismul),
cã publicarea ediþiei a II-a rusã din 1905 a
Protocoalelor a avut o anumitã rezervã pentru
autenticitatea acestui document. Tot la pagina
444 (nota 42) ni se indicã o istorie a
Protocoalelor dupã John S. Curtiss (1942), la
noi, printre alþii, s-a ocupat de aceastã problemã
dna. Viorica S. Constantinescu (v. România
literarã 32 | 1995, p. 14). Se mai poate consulta
ºi volumul lui Julius Evola Oamenii ºi ruinele.
Orientãri, Ed. Antet, an nemenþionat. În ceea
ce o priveºte pa Hannah Arendt este de pãrere
cã popularitatea Protocoalelor se fonda pe
admiraþia ºi pe dorinþa de a învãþa mai degrabã
decît pe urã, ºi ar fi fost înþelept sã se imite cît
mai fidel cu putinþã unele din formulele lor
izbitoare... Protocoalele constituie un document
foarte ciudat ºi demn de a fi remarcat din multe
puncte de vedere. În afarã de machiavelismul
lor ieftin, caracteristica lor politicã esenþialã
este cã, în felul lor nebunesc ºi fantastic, ating
toate problemele politice importante ale vremii
(p. 445). Partea a doua se încheie cu ipoteza
unui guvern mondial ce este de domeniul
posibilului (p. 373), dupã cum rezultã ºi din
cartea Cristinei Martin Clubul Bilderberg.
Stãpînii lumii (Ed. Litera Internaþional, 2007, p.
22), unde bancherul James P. Warburg afirmã:
Fie cã vreþi, fie cã nu, vom avea un guvern
mondial. Singura chestiune e dacã va fi acceptat
sau impus. În fine, partea a treia Totalitarismul
ca formã de guvernare descoperitã încã din
Antichitate (sub forma tiraniei), de cãtre greci
este abia spre sfîrºitul lucrãrii teoretizatã (v.
Cap. XIII). Într-adevãr, Platon în Republica ºi
Aristotel în Etica Nicomahicã au meditat
îndelung asupra sistemelor de guvernare, iar
tiranul Thrasybulos îi scrie lui Periandru cum
sã procedeze cu supuºii indezirabili. Solul lui
Periandru este condus în faþa unui lan de grîu,
unde spicele mai înalte sînt retezate. Tot astfel
au procedat ºi cei doi dictatori ai secolului XX:
Hitler ºi Stalin, pentru a se menþine la putere.
Oricît ar pãrea de incredibil, lagãrele morþii
(expresie a soluþiei finale) au fost prevãzute
de Kafka în Jurnal (v. ediþia din 1998, Ed.
Univers, p. 320): ...grupuri de oameni se luptã
între ele. Grupul din care fac eu parte luase
prizonier un adversar, un bãrbat uriaº, gol.
Cinci dintre noi îl þineau acum, unul de cap,
cîte doi de braþe ºi de picioare. Din pãcate, nu
aveam cuþit sã-l înjunghiem, întrebam în jur, în
grabã, dacã nu se gãsea un cuþit, n-avea nimeni.
Cum însã din nu ºtiu ce motiv nu era timp de
pierdut ºi aproape de noi se afla o sobã, a
cãrei deschizãturã neobiºnuit de bine încãlzitã
era înroºitã ºi incandescentã, l-am tîrît pe
bãrbatul acela într-acolo, am apropiat un picior
al bãrbatului de uºa sobei, pînã cînd piciorul
a început sã scoatã aburi, l-am tras apoi
îndãrãt ºi l-am lãsat sã se rãcoreascã ºi pe
urmã iar l-am apropiat. ªi am tot repetat treaba
asta, mereu, pînã cînd m-am trezit nu numai
scãldat în sudoarea spaimei, ci, realmente
clãnþãnind din dinþi. Dacã megalomania lui Stalin
era cunoscutã, surprinde dispreþul mãrturisit de
Hitler pentru poporul german în 1923: Poporul
german constã din o treime eroi, din o altã
treime de laºi, iar restul sînt trãdãtori (p. 447,
nota 52). Dacã Hitler îºi detesta conaþionalii,

despre sine avea o bunã pãrere exprimatã în
1939: La urma urmelor, trebuie, cu toatã
modestia, sã-mi calific propria persoanã: de
neînlocuit. (...) Destinul Reichului depinde numai
de mine (p. 504). La fel, Himmler în martie
1944, afirma: Ce valori putem noi pune în
talerele istoriei ? Valoarea propriului nostru
popor (...) Cea de-a doua chestiune pe care aº
vrea sã o spun, poate de mai mare valoare
este persoana unicã a Führerului nostru Adolf
Hitler (...) care pentru prima datã dupã douã
mii de ani (...) a fost trimis rasei germanice ca
un mare conducãtor ... (p. 504, nota 55). Toate
acestea contribuiau la crearea unei infailibilitãþi
a Führerului, care ºi-a condus orbeºte poporul,
la un rãzboi devastator pentru întreaga umanitate. În ceea ce-l priveºte pe Stalin, acesta
fusese caracterizat de mama sa (v. pagina 421,
nota 63): Un fiu exemplar. Aº vrea ca toatã
lumea sã fie ca el, iar Boris Souvarine oferã în
monografia ce i-a consacrat-o multe deficienþe
ale dictatorului sovietic. Moartea l-a surprins
pe Stalin fãrã a desemna un urmaº, tocmai în
pragul unei noi epurãri sîngeroase. Führerul sa sinucis cînd a constatat trãdarea SS-ului.
Revolta maghiarã (1956) a constituit un
avertisment major la adresa totalitarismului din
blocul sovietic. Pînã la descompunerea finalã
au mai trecut cîteva decenii. Ce s-ar mai putea
adãuga? Doar cã, în pofida unei bune traduceri
s-au strecurat cîteva deficienþe: astfel, lipsesc
paginile 140 ºi 141, în locul lor fiind introduse
paginile 340 ºi 341. La pagina 559 (nota 159),
numele lui Poliakov este scris Polialkov. Se
constatã, de asemenea, folosirea improprie a
articolului posesiv  genitival: bunãoarã, la
pagina 301 (evreii erau exemplul unui popor
care, fãrã a avea vreun cãmin a lor), p. 303
(Însã, în raport cu calitatea de aleºi a evreilor),
pagina 597 (cã lichidarea lui Beria ºi a clicii
sale a fost urmatã de o lichidare aparent
serioasã ºi încununatã de succes a imperiului
de sclavi al poliþiei), iar la pagina 224 un
dezacord (De aici ºi-a luat el dispreþul faþã de
cei care-ºi numea privilegiile).

O carte de referinþã
Germania ºi cultura germanã au pus la
dispoziþia umanitãþii cîteva perechi de fraþi 
Grimm, Humboldt ºi Schlegel -, ale cãror
cercetãri au excelat în ºtiinþele umaniste:
lingvisticã, istorie, filosofie, folclor, antropologie, cãlãtorii, activitãþi ce s-au rãsfrînt
benefic asupra contemporanilor ºi urmaºilor.
Traducerile din operele acestora sînt, în genere,
dificile ºi pun la grea încercare pe pasionaþii
(temerarii) traducerii întru realizarea unor
transpuneri fidele. În aceastã situaþie se aflã ºi
recenta versiune româneascã din Wilhelm von
Humboldt*, datoratã d-lui. profesor Eugen
Munteanu, cunoscut lingvist ieºean, cu stagii în
strãinãtate, autor de cãrþi fundamentale, traduceri
remarcabile ºi studii de specialitate publicate în
diverse reviste (bunãoarã, Idei în dialog).
Preocupat, aºadar, de realizarea acestei traduceri
în limba românã încã de la jumãtatea deceniului
trecut, încît nici remarca regretatului lingvist
Eugenio Coseriu nu l-a descumpãnit  Nu ºtii
la ce treabã te înhami! Humboldt este greu de
tradus din nemþeºte în nemþeºte, iar mata vrei
sã o faci în brudia noastrã limbã? -, dl. Eugen
Munteanu depãºeºte, ca ºi în alte situaþii, toate
greutãþile ºi obstacolele inerente unei astfel de
traduceri, reuºind performanþa de a ne oferi o
versiune exemplarã a unui text de referinþã în
lingvistica mondialã, ce vede lumina tiparului
pentru prima datã în româneºte. Aºadar, fraþii
Humboldt aparþin unei familii prusace dupã
tatã (înnobilatã la începutul secolului XVIII),
iar mama era urmaºa unor emigranþi francezi cu
înclinaþii vãdite pentru cultura francezã ºi cea
europeanã. Educaþia fraþilor Humboldt (Wilhelm
ºi Alexander) începe iniþial într-un mediu
particular (cunoºtinþe enciclopedice), apoi, au
frecventat cercurile intelectuale din Berlin, în
fine, sînt studenþi la Frankfurt pe Oder ºi
Göttingen. Wilhelm von Humboldt (1767 
1835), înfiinþeazã Universitatea din Berlin
(1810), militeazã pentru o Germanie unitã,
cunoaºte ºi se împrieteneºte cu Schiller, Goethe,
mai tîrziu, cu Franz Bopp, îndeplineºte diferite
misiuni diplomatice (ambasador ºi delegat la
conferinþe de pace), în sfîrºit, dupã cãlãtorii în
Anglia, Franþa, Italia ºi Spania, în 1820, se
retrage la castelul de la Tegel, consacrîndu-se
studiului limbilor (a fost evident, un talentat
poliglot) ºi elaborãrii lucrãrii de faþã. Apãrutã
postum (1836), cu un Cuvînt înainte scris de
Alexander von Humboldt (Berlin, martie 1836),
în care ni se oferã cîteva detalii despre opera
în chestiune ºi conþinutul ei  Lucrarea apare
ca atare, într-o formã oarecum finalizatã, totuºi,
dacã ar fi ieºit direct de sub pana autorului, ea
ar fi cunoscut, în anumite pãrþi ale ei, unele
completãri ºi o mai bunã finisare, p. 45 -,
Despre diversitatea structuralã a limbilor va
* Wilhelm von Humboldt, Despre diversitatea structuralã a limbilor ºi influenþa ei asupra
dezvoltãrii spirituale a umanitãþii. Versiune
româneascã, introducere, notã asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie ºi indici
de Eugen Munteanu, Ed. Humanitas, 2008

avea, indubitabil, un mare impact ºtiinþific
asupra specialiºtilor români ºi nu va rãmîne,
evident, fãrã consecinþe, fiind totodatã un
auxiliar preþios tuturor celor pasionaþi de
lingvisticã, care vor ieºi astfel, în urma lecturii,
mai împliniþi. Plecînd, aºadar, de la remarca de
bun  simþ cã Împãrþirea umanitãþii în popoare
ºi grupuri de popoare, diversitatea limbilor ºi
a dialectelor acestora sînt fenomene aflate întro strînsã corelaþie (p. 55), Humboldt abordeazã
de-a lungul celor 25 de paragrafe o vastã paletã
de probleme: istoria ºi civilizaþia unor popoare,
referiri ºi comparaþii între limbi (clasice, semitice,
orientale, limbile din cele douã Americi, limbile
malaeziene etc.) ºi structura cuvintelor, precizîndu-ºi de la bun început, scopul cercetãrii sale:
mã voi ocupa în aceastã scriere de cercetarea
interdependenþei dintre diferenþa între limbi ºi
diviziunea etnicã, pe de o parte, ºi producerea
forþei spirituale umane, pe de altã parte,
interdependenþã care se dezvoltã treptat prin
noi forme ºi pe trepte diferite (p. 56). Prin
urmare, Humboldt este conºtient de faptul cã
istoria umanitãþii este cunoscutã în proporþii
relative, oralitatea operelor literare existînd ºi
dupã primele înregistrãri scriptice, încît nu este
exclus ca sub numele lui Orfeu, Homer, Manu,
Wyîsa ºi Wîlmiki sã fie înglobate fragmente de
opere aparþinînd ºi altor autori. Se cunoaºte,
bunãoarã, cã tiranul Pisistrate a dispus la Atena
sfîrºitului de veac VI î.Hr. înregistrarea în scris
a poemelor homerice. Motivul pentru care a
fãcut acest lucru este discutabil. Dacã plecãm
de la dialogul Phaidros, în care inventarea
scrisului este socotitã o greºealã, scrisul
distrugînd, astfel, gîndirea personalã, nu este
exclus ca tiranul atenian, în chestiune, sã fi
observat cã puterea de memorare a oamenilor
slãbeºte, încît singura soluþie de salvare a
textelor homerice era scrierea lor fidelã.
Humboldt ridicã, de asemenea, cîteva probleme
de font: bunãoarã, dacã în locul Antichitãþii
clasice greco-romane, am fi intrat sub incidenþa
Antichitãþii indiene ºi ce s-ar fi întîmplat în
Europa dacã cartaginezii ar fi învins pe romani,
iar, mai tîrziu, ºtiinþa arabã ar fi pãtruns în
Occident. Totuºi, ca admirator ºi preþuitor al
culturii clasice
europene, în
hainã grecolatinã, Humboldt face la
un moment
dat urmãtoarea afirmaþie:
Ar fi apãsãtor
ºi dezolant sã
spunem ce ar
mai rãmîne
din cultura
noastrã dacã
ne-am separa
de tot ceea ce
aparþine acestei Antichitãþi
(pp. 72 - 73).
Humboldt atinge, în treacãt, problema limbii
originare ºi cã nici o naþiune ºi nici o limbã
dintre cele pe care le cunoaºtem nu poate fi
definitã drept originarã (p. 83), chestiune care
a fost reluatã în ultimele decenii de Maurice
Olender (Limbile Paradisului. Arieni ºi semiþi.
Un cuplu providenþial, Nemira, 1999, titlul
acestei cãrþi fiind preluat de la savantul suedez
Andreas Kempe care publicase în 1688 o carte
cu acelaºi titlu) ºi Umberto Eco (În cãutarea
limbii perfecte, Polirom, 2002), evident, un
deziderat al lingviºtilor de pretutindeni ce nu
poate fi elucidat. Fiind la curent cu cercetãrile
asupra sanscritei, iniþiate de ºcoala englezã: W.
Jones (al cãrui discurs referitor la sanscritã din
1786 este reprodus în Tabelul cronologic, p. 26),
Charles Wilkins (a cãrui Gramaticã sanscritã din
1808 era deja cunoscutã în Germania) ºi Henry
Thomas Colebrooke (autor al unui dicþionar,
1808), Humboldt face o comparaþie între limbile
greacã ºi sanscritã, în privinþa conceptelor de
mod ºi de timp, fãcînd urmãtoarea remarcã: Cu
toatã predilecþia justificatã pe care o avem pentru
sanscritã, trebuie sã recunoaºtem cã, în aceastã
privinþã, aceastã limbã se aratã inferioarã limbii
greceºti (pp. 120 - 121), sanscrita fiind, în
schimb, extrem de bogatã în termeni filosoficoreligioºi (p. 124), ºi înruditã îndeaproape, cum
am constatat ºi din alte cãrþi, cu lituaniana. În
fine, dacã Aristotel fãcea o paralelã între poezie
ºi istorie, socotind poezia mai filosoficã (mai
aleasã), înfãþiºînd universalul, în timp ce istoria
prezintã particularul, Humboldt abordeazã
problema poeziei ºi a prozei, menþionînd ceea ce
le apropie ºi le îndepãrteazã. Toate acestea au
fost amplu dezbãtute încã din Antichitate ºi
rezumate de D. M. Pippidi în Formarea ideilor
literare în Antichitate (1972). În sfîrºit, Anexa,
limbile menþionate ºi discutate de Humboldt,
bibliografia, ediþiile operei lui Humboldt,
contribuþiile româneºti la cunoaºterea operei lui
Humboldt, glosarul de echivalenþe, indicii
completeazã armonios o traducere de mare interes
ºtiinþific, care se citeºte | studiazã realmente cu
plãcere, satisfacþie ºi folos. Ce s-ar mai putea
adãuga? Doar cã, actuala versiune a operei lui
Humboldt în limba românã reprezintã o izbîndã
personalã a d-lui. profesor Eugen Munteanu, ºi,
de ce nu, a ºcolii ieºene de lingvisticã. Felicitãri!

Ionel SAVITESCU
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pentru cã în acel interval de timp
nu s-au fabricat alte numere decît
cele amintite,
- sã fii în aºteptarea lamelor de
ras, care se terminã ziua urmãtoare, sau a chibriturilor care se
terminã peste o sãptãmînã,
- sã visezi la o ciorbã de peºte
care de treizeci de ani a dispãrut
de pe piaþã ºi nu va reapare niciodatã, pentru cã guvernul a dedicat
peºtele exportului,
- sã convieþuieºti în aceeaºi
casã cu lume neplãcutã ºi sã te
întîlneºti zilnic cu ea, în baia
comunã, în bucãtãria comunã sau
chiar ºi-n supã,
- sã-þi dai seama cã þara, ca
oricare alta din cele aflate în spaþiul
ocupat de comunism, a încetat de
a mai avea scriitori, sculptori,
pictori, compozitori ºi cã cultura
nu reprezintã esenþa caracteristicã
a unui popor, ci numai ceva
relaþionat cu norme dictate din
afarã de vreun politician incult ºi
scrise de vreun scriitor sau poet,
fãrã alt talent decît abilitatea de a
ridica în slãvi genialitatea celor
care sunt la putere,
- sã fii soldat, sã invadezi þãri
vecine, sã dãrîmi oraºe întregi, sã
omori ºi sã torturezi mii de cetãþeni
liberi pînã atunci, al cãror singur
pãcat este ambiþia de a nu fi
comuniºti.
Umbra teribilã a unei utopii
cãzutã în mîna unor sadici însetaþi
de putere, a congelat aproape o
duzinã de naþiuni producãtoare,
înainte de revoluþia din 1917 ºi de
ocupaþia din 1944-1945, nu numai
de grîu ºi de alimente în abundenþã, ci ºi exportatoare de produse alimentare ºi chiar ºi de
culturã autenticã.
*

Timp de ºapte decade sovieticii
au promis o reformã totalã, a cãrei
realizare implica anumite sacrificii.
Douã generaþii au crezut în acea
promisiune ºi au acceptat schimbarea, logic urmatã de un viitor
de glorie ºi progres. Dar în faþa
cantitãþii de ani în timp trecuþi în
zadar ºi repeziciunii cu care alþi
reformatori occidentali, bieþi militari fãrã culturã cîteodatã ºi fãrã
filosofie realizau, în mai puþin de
o decadã îmbunãtãþiri spectaculare, fãrã a cere sacrificii, nici
adeziuni, nici fanatisme, lumea supusã teribilei inutilitãþi a acelei
promisiuni, a început sã gîndeascã
în alt fel. Lipsa totalã de încredere
în viitorul comunist ºi de orice
speranþã în orice fel de viitor,
provoacã reacþiuni greu de sufocat dupã îndrãzneala manifestatã
de lucrãtorii polonezi. Nici încercãrile de a-i înºela, nici poliþia, nu
vor izbuti sã opreascã procesul
dezlãnþuit la Dantzig.
*

Dar mai e ceva.
Vreau sã mã refer la o altã
categorie de disperare, constituitã
din separaþia încercatã de comuniºti între prezent ºi trecut. Regi,
principi, generali, scriitori (mã
gîndesc la atitudinea luatã acum
vreo zece ani de artiºtii spanioli
teleghidaþi de partid, faþã de Filip
al II-lea ºi Regii Catolici), ale cãror
idei, opere sau atitudini nu coinCititorii din strãinãtate se pot
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cideau cu idealurile comuniste, au
fost eliminaþi din actualitate Danton ºi Robespierre - da. Ludovic
al XIV-lea sau Carol al V-lea - nu.
Pentru a nu mai vorbi de sfinþi
sau de bisericã în general. Sã ne
gîndim pînã la ce punct un preot
contaminat de comunism, sau
chiar un cardinal, ar putea urî pe
Sfînta Teresa, sau pe Sfîntul Ioan
al Crucii, pe Sfînta Caterina din
Siena sau pe Jeanne dArc. Ura
împotriva trecutului, adicã a ceea
ce este mai bun din efortul pe
care un popor a fost capabil sã-l
dea lumii, e o altã opreliºte a fiinþei
umane în faþa comunismului. Nu
e natural, nu încape în ordinea
naturalã a lucrurilor, sã urãºti pînã
într-atîta istoria, pentru cã totul
este istoria ºi a termina cu ea
înseamnã a ne rupe de noi înºine,
înstrãinîndu-ne în mijlocul haosului. ªi asta e ceea ce vor ei. Sã
ne lase goi, maleabili, schimbãtori
înaintea puterii absurde a utopiei.
Va veni o zi cînd cineva va
trebui sã ne explice cum ºi pentru
ce toate astea au fost ºi sînt încã
posibile. Cum ºi pentru ce am fost
obligaþi sã trãim paradoxul cel mai
crud ºi mai cretin, producãtor de
gol, de violenþã de disperare? Ce
pãcat a avut sã ispãºeascã poporul rus, ca sã cadã în infern acum
ºapte decenii, sau poporul român,
sau cel polonez, sau cel lituan, de
mai mult de trei decenii? Pentru
cã, repet, de aici, e greu sã
înþelegi ce teribil a fost ºi este tot
ce s-a întîmplat acolo.
Nimeni, în nici o carte, sau operã
de teatru, în nici un film, n-a izbutit
sã zicã ce s-a întîmplat acolo, în
înspãimîntîtoarea totalitate antiumanã, nici chiar Soljeniþîn, care a
fãcut imposibilul pentru a o spune.
*

Inutilitatea giganticului efort
întrebuinþat cu scopul de a obþine
ceea ce s-a obþinut pînã acum,
adicã sã se trãiascã mai rãu decît
înainte, reducînd fiinþa omeneascã
la numere ºi statistici zoologice,
va fi ciocanul care sparge imperiul
comunist, sau secera care-l va tãia
în bucãþi. Omul nu poate trãi
gîndindu-se cît de inutil este el
pe lume. Fiinþa umanã, înainte de
toate, e cineva înamorat de propria sa utilitate, moºtenitã din
trecut ºi proiectatã cãtre viitor.
Pentru aceasta, odatã demonstratã ºi ineficienþa sistemului,
pericolul în proporþiile lui teribile,
e greu de gîndit cã ar fi posibilã o
continuare a comunismului dincolo
de decada noastrã, cu toate sforþãrile pe care stãpînii inutilului le
vor face pentru a-l prelungi.
Vintilã HORIA
(Carpaþii, an XXV, nr. 25, 1980)
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promis dumneavoastrã poporului nostru în noiembrie 2004
ºi care pe mine m-a atras ca
un magnet, dar din nefericire
nu v-aþi respectat promisiunea», a spus disidentul anticomunist. ( )
Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului în România a depus, pe 8 iulie, la
Parchetul de pe lîngã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, Secþia
Parchetelor Militare, o sesizare în
legaturã cu 67 persoane care l-au
cercetat ºi torturat pe luptãtorul
anticomunist Vasile Paraschiv.
Foºtii securiºti, activiºti de partid
ºi informatori ar fi, potrivit IICCR,
pasibili «de a fi sãvîrºit acte de
terorism prin rãpirea ºi torturarea cunoscutului disident Vasile Paraschiv, precum ºi de
utilizarea psihiatriei pentru
reprimarea sa, de supunerea lui
la tratamente crude, inumane ºi
degradante, timp de 26 de ani,
pentru atitudinea ºi convingerile
sale anticomuniste».
La data de 3 noiembrie, procurorii au comunicat soluþia de
neîncepere a urmãririi penale

Sinod al BOR, care, aplicînd grila
unor canoane, a gãsit gestul în
cauzã inoportun. Astfel s-a ivit
încã un pretext pentru unii prelaþi
ortodocºi pentru a azvîrli cu foc
ºi pucioasã împotriva apostaþilor, aparþinînd mult prigonitei
confesiuni scoase de comuniºti în
afara legii. Un ºir de activiºti ai
Bisericii majoritare s-a nãpustit
împotriva generosului vlãdicã,
prin memorii ºi apeluri menite a-i
veºteji atitudinea, insuflate de-o
energie protestatarã ce s-ar fi
cuvenit învestitã în cu totul alte
direcþii, cu un real rod duhovnicesc. De menþionat manifestarea
Arhiepiscopiei Suceava, care s-a
mobilizat aproape integral pentru
a determina Sfîntul Sinod sã-i
aplice o sancþiune punitivã cît mai
drasticã. Nu numai în politicã
aºadar se produce o nechibzuitã
risipã de forþe. Nu numai pe
tãrîmul mãnos al acesteia au loc
derapaje în numele unor interese
personale ori de formaþiune, convulsii ale unor egoisme fãrã nici
un orizont perceptibil pentru cetãþeanul (enoriaºul) de rînd. Oamenii
bisericii, iatã, nu ezitã a pãºi cu
voioºie pe o cale similarã cu cea
a politichiei, presãratã cu rivalitãþi
ce nu par a avea nimic comun cu
slujirea Domnului ºi iubirea aproapelui. Din pãcate, nici nãzuinþa la
înfruptarea din bunurile pãmînteºti
(vezi subita alipire devotatã a IPS
Pimen de plutocratul Gigi Becali)
nu a rãmas numai la stadiul unei
simple bãnuieli. Inflamînd din nou
conºtiinþele ecleziastice, episodul
Corneanu a accentuat polarizarea
între douã speþe de ortodocºi, pe
de-o parte conservatorii, pe de alta
ecumeniºtii. Închinãtorii la tradiþie
se aratã înfierbîntaþi de un crunt
resentiment împotriva papistaºilor,
cãzuþi, din perspectiva lor, într-o
cumplitã erezie, ceea ce le-ar da
dreptul de a se socoti, ei, singurii
adevãraþi creºtini. Nimeni ºi nimic
nu pare a-i clinti de pe poziþia
unei relaþii ultraprivilegiate cu
Dumnezeu, asupra cãruia au impresia cã au pus monopol. Afiºînd
o gravitate discreþionarã, gata
oricînd a disocia, a refuza, a
excomunica, atari clerici nu ne-ar
putea convinge uºor nici de perspicacitatea lor teologalã (care,
dincolo de recursul rigid la normative, trebuie sã releve cumpãnirea
bunului simþ), nici de o deschidere
în duh evanghelic, propice acþiunilor de suflet. S-a afirmat, evident
excesiv, cã inima lor ar bate întrun ritm talibanic. N-ar fi mai
nimerit sã apreciem împietrirea
acesteia drept birocraticã, neînsta-

re a-ºi asuma fondul
credinþei pe care o
proclamã formal? Neintrînd în parohia mentalã a sacerdoþilor noºtri conservatori, creºtinii
neortodocºi apar, în ochii lor,
primejdioºi, aidoma purtãtorilor
unui virus infernal. A apus vremea
în care vizita Papei Ioan Paul al IIlea isca speranþa unor punþi între
cele douã mari confesiuni ale
creºtinãtãþii. Ori ºi atunci n-a fost,
din partea unor vîrfuri ale BOR,
deprinse cu diplomaþia, decît un
joc, o mimare a concordiei?
Ecumeniºtii pornesc de la conceptul supradoctrinar al unicitãþii
lui Dumnezeu, de la îndemnul
cristic ei sã fie unul ( Ioan,
17,21). Spre deosebire de zelul
adversarilor lor de-a accentua
diferenþele religioase, de-a mãrunþi
turma de credincioºi, ei nãzuiesc
la întãrirea credinþei în nota sa de
universalitate, care s-ar putea
înfãptui prin contactele spirituale
autentice, prin discuþiile teologice
leale, prin cooperarea de facto a
exponenþilor unor confesiuni distincte. N-ar putea fi vorba, cel
puþin pentru moment, de-a ºterge
particularitãþile acestora, de-a le
absorbi într-o desãvîrºitã unitate
de reflecþie doctrinarã ºi de ritual,
ci de-a gãsi punctele lor comune,
de-a degaja simþãmîntul benefic
al unei comuniuni. Odatã acceptat,
Cuvîntul divin vãdeºte oare o
varietate atît de întinsã de accepþii
centrifuge încît sã nu-ºi descopere
valenþele fraternitãþii între credincioºi? În esenþã, ecumenismul
reprezintã un proces de evoluþie
spiritualã care sã facã posibilã
comunicarea lãuntricã a indivizilor
aparþinînd unei multitudini de
formule religioase, în temeiul unei
intensitãþi sporite a sentimentului
pietãþii, apt a face abstracþie de
trãsãturile specifice ale fiecãrui tip
de Bisericã, ce nu vor fi neapãrat
suspendate, ci apropiate, în raza
unui ansamblu din care sã disparã
aprigele, atît de stînjenitoarele
dispute. Am convingerea, scria
Andrei Scrima, cã ecumenismul de
acum înainte, pentru a nu deveni
steril, echivoc sau neinteresant,
trebuie sã se punã în termeni de
plenitudine, de intensiune, de
spiritualitate cristicã integralã,
mai curînd decît în termeni de
asociere, de extensiune, de acþiune materialã. Întrucît ceea ce
conteazã pînã la urmã e spiritul
care se regãseºte în toate credinþele religioase, precum un factor
integrator ºi cîtuºi de puþin ca
unul al vrajbei. Învãþãtura lui
Hristos întru care ne-am format
în calitate de creºtini, e, în chip
pilduitor, aºa cum ne reaminteºte
N.Steinhardt, una a dragostei ºi
a salvatoarei putinþi de a ierta.

Nu constituie oare acest elementar
ºi totodatã iradiant adevãr o
poartã deschisã cãtre ecumenism?
Ne-a rãmas în memorie un entuziast pasaj din Jurnalul fericirii,
în care autorul evocã înfrãþirea
religioasã a unor preoþi ajunºi
deþinuþi de conºtiinþã, care au
trecut, în condiþiile atroce ale
Gulagului bãºtinaº, peste barierele
de rit pentru a-L celebra pe Dumnezeu: În celula 88 (dacã nu mã
înºel) de la Gherla, mare ºi
ticsitã, sunt mulþi preoþi de toate
confesiunile. Ecumenismul e pus
în practicã. În fiecare dimineaþã,
din iniþiativa unui preot dîrz ºi a
unor mireni inimoºi, se organizeazã o slujbã interconfesionalã. Stau laolaltã preoþi romano
-catolici, uniþi, ortodocºi, pastori
luterani ºi calviniºti. ( ) Nimic
nu poate reda splendoarea acestei slujbe lipsitã de altar, odãjdii,
icoane, tãmîie, orgã ºi obiecte
de cult. Siluetele slabe îmbrãcate
în zeghe, capetele tunse, feþele
palide, cuvintele ºi cîntecele
murmurate (sã nu audã caraliii)
fãuresc o atmosferã care rivalizeazã prin intensitate ºi energie
creatoare de entuziasm cu cele
mai fastuoase ceremonii din cele
mai mãreþe catedrale ale lumii.
( ) Ne simþim ca în catacombe,
dacã ar veni peste noi primejdiile
ºi nãprasnele sunt sigur cã toþi
le-am înfrunta. Cuvintele Domnului: unde sunt doi sau trei
adunaþi în numele Meu, voi fi ºi
Eu, îºi aflã aplicarea.
Din înþelepciune în aparenþã,
dintr-o scrîºnitã adaptare la un
context nu întrutotul favorabil
pornirii sale iniþiale, Sfîntul Sinod
l-a iertat pe blîndul Mitropolit
Corneanu. E ºi nu e de ajuns.
Însãºi punerea sa în discuþie, în
temeiul unei îngustimi de fond a
filosofiei ecleziastice, indicã un
moment critic al acesteia, gata so dezechilibreze. Poate cã, într-un
viitor oarecare, dosarul Corneanu
va sluji, în cadrul înaltului organism al BOR, la stabilirea unei
concepþii compatibile cu ecumenismul, rãspunzînd mai cu convingere principiului emis de Mîntuitor.
P.S. Raportul Departamentului de Stat al SUA scoate în
evidenþã privilegiile de care se
bucurã Biserica Ortodoxã Românã (BOR) în raport cu celelalte
culte înregistrate legal, dar ºi
absenþa ecumenismului la înalþii
clerici ortodocºi, notînd în acelaºi timp dezinteresul Guvernului
în privinþa restituirii imobilelor
confiscate greco-catolicilor de
statul comunist în 1948 (România liberã, din 22 sept. 2008).

împotriva celor 67 de persoane.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a depus pe 13 noiembrie
la Parchetul de pe lîngã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, o
plîngere împotriva rezoluþiei
procurorului de neîncepere a
urmãririi penale în cazul torþionarilor disidentului Vasile
Paraschiv (subl. mea ºi observaþia-sub formã de întrebare: nu
în jurul aceleiaºi date a fost
decretatã Neînceperea ºi în plîngerea mea împotriva lui Iliescu ºi
a lui Pleºiþã? Ca ºi plîngerea
împotriva zãbãloºilor - scuzaþi,
pardon, mi-a scãpat, corectez:: a
holocaustologizatorilor mei? P.G.).
În legãturã cu despãgubirile
(300 000 euro):
Nu era destul de murdar-analfabetã, golãnesc-resentimentarã
campania (am zis bine: campania) împotriva lui Paraschiv
disidentul, Paraschiv internatul la
nebuni, Paraschiv pãgubosul acum sã vezi revãrsare de bale
(anonime, cum îi ºade bine românului curajos de pe forumuri), de
urã, de prostie scoasã în uliþã ºi
dezbãtutã, în pijama, bascã

creaþã ºi papuci (iertare, am rãmas
la imaginea prostalãului de acum
peste treizeci de ani, însã chiar de
nu mai poartã bascã, viþelul necuvîntãtor ºi inocent - tot bou
rãmîne). În capul lor avînd funcþia
de burdihan marca Fãnuº Neagu,
servind nu la gîndit, ci la depozitat
berea, poºirca, rîgîitura, bãºinãtura
Paraschiv va fi nu doar moºulicã, ãla-care-cine-l-a chemat-laCotroceni?, dusul cu pluta
(frecvenþa bolnavã a acestei caracterizãri îmi spune totul despre
starea populaþiei-României-dusãcu-pluta), amãrîtul-care-nu-a-fostrespectuos-cu-preºedintele-þãrii,
ci ºi milionarul (în fine, nu chiar,
dar ca ce chestie sã primeasã el
atîta bãnet ºi io nimica?, ce, numai
el a suferit pe-timpul?) pe spinarea poporului, ca mine, ca tine,
ca vãduva lui frate-meu, care a
lucrat la ei, în Organ ºi care n-a
fost dizident!?
Aºtept cu inima strînsã reacþia
lui Paraschiv. Sã mã tem cã securismul de baltã (Balta turceascã, Marea Neagrã) al lui
Bãsescu, dupã ruºinarea suferitã
prin refuzul distincþiei (!) a gãsit
calea atacului pe la spate, prin
grãdinã, cu pungile de galbeni?

Dacã Paraschiv acceptã banii (ca
prin minune despãgubire rezolvatã în 24 ore!), atunci Atunci
Paul GOMA

Accent: Cazul Corneanu
(urmare din pag. 1)

Acest numãr s-a tipãrit cu sprijinul reprezentanþilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, de la Freiburg de la München ºi de la Bruxelles

Gheorghe GRIGURCU

(continuarea în numãrul viitor)
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