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Punctul pe i

Marea adunare naţională de la
Alba-Iulia, care a proclamat
Unirea Transilvaniei cu Regatul României, n-a avut să
înfrunte nici o teroare românească. Nici n-a existat o astfel
de teroare. Această adunare, la care au participat peste
100000 de reprezentanţi ai românilor din Transilvania şi din
Banat (cum se putea citi şi în ziarele ungureşti de atunci din
Budapesta) a avut, ce-i drept, să înfrunte o presiune, dar
această presiune căuta să împiedice Unirea.
La 1 Decembrie 1918, armatele române nu trecuseră încă
frontiera de atunci a Transilvaniei. Dimpotrivă, la Cluj, în
imediata apropiere a Alba-Iuliei, se găsea încă o armată
ungurească de peste 30000 de secui sub comanda generalului
Sigl. La Sibiu, alt oraş tot atît de învecinat, se găsea încă o
armată de vreo 60000 de soldaţi sub comanda feldmareşalului
Mackensen. Alte detaşamente ungureşti mai mici se găseau
încă în aproape toate oraşele din Transilvania. Toate gările
erau încă ocupate de soldaţi unguri, care căutau să împiedice
cu orice preţ ca reprezentanţii poporului român să poată
ajunge la Alba-Iulia (în acele zile numeroşi reprezentanţi
români au fost arestaţi de aceşti soldaţi, maltrataţi şi cîţiva
chiar împuşcaţi).

„PPE – motorul
integrării europene”?
Nu discut ce căuta PPE în Ro
mânia (17 octombrie 2012 – Palatul
Parlamentului, Bucureşti), nici
ce căuta preşedintele României
la congresul Partidului Popular
European, nici imixtiunea PP (sau
CDU) în treburile interne ale ţării
noastre şi nici partizanatul politic,
ilegal, nedemocratic şi neeuropean
al acestuia.
Intervin, pur şi simplu, pentru
că am auzit rostită ideea care,
iată, a devenit titlul articolului de
faţă şi, în egală măsură, pentru că
Wilfried Martens a fost reales la
cîrma PPE.
Toată lumea (mă rog – o parte
a ei) se agită că Tökés şi Orbán
au vorbit despre federalizarea Ro
mâniei, acolo, la congres. Iar toată
agitaţia se grefează pe o cutremu
rată mirare (pentru faptul în sine
şi/sau pentru că nimeni dintre
românii de faţă n-a zis nimic, dar
absolut nimic!). Şi dacă despre
Tökés şi Orbán se mai ştie cîte
ceva prin ţară, despre legăturile mai
sus pomeniţilor cu PPE şi despre
caracterul „integrator european”
al „popularilor europeni” (citeşte
CDU) nu se prea ştie mai nimic.
Aşa stînd lucrurile, mă văd nevoit
să recurg la nişte „săpături”. Voi
începe cu un vechi text molnarian:
„Constat că politicienii români
n-au înţeles semnificaţia reală a
mesajului NATO, care îndeamnă
la cooperare între statele din sudestul Europei. Realitatea este că
Occidentul sprijină, fără rezerve,
integrarea regională a acestor
state, pînă la monedă unică şi
ştergerea graniţelor vamale, exact
pentru că nici prin gînd nu-i tre
ce să le integreze, vreodată, în
NATO sau în UE. Îndrăznesc să
fac această afirmaţie categorică
pentru că, mai nou, chiar şi Franţa,
a cărei tradiţionale bune relaţii
cu România şi Serbia sunt notorii
şi care a dezaprobat consecvent
orientarea «central europeană» de
integrare promovată de către SUA
şi Germania, şi-a revizuit punctul
de vedere.
Din diverse luări de poziţie
rezultă că şi Franţa recunoaşte
faptul că Europa «politică» are
nişte hotare a căror limită nu poate
fi depăşită fără riscul dezintegrării.
Comunitatea europeană nu poate
integra decît statele ce aparţin
aceluiaşi univers politic, economic
şi de civilizaţie. Or, lumea ortodoxă,
mă refer la statele post-sovietice
şi la cele din sud-estul Europei,
este inaptă de aşa ceva. Aceste
state, deşi au preluat modelul in
stituţional apusean, sunt incapabile
să-l asimileze. După părerea mea,
singura lor şansă de supravieţuire
este realizarea, cu ajutor occidental,
a unei strînse cooperări regionale.

16 pagini – 2 lei

Berna, 5 decembrie 1928

(continuare în pag. 16)

Accent: Imaginea de azi a României

Mircea Eliade – desen în tuş de George Tomaziu

Recuperări: Mircea Eliade
Jurnalul inedit nu e o glumă
Jurnalul interbelic al lui Mir
cea Eliade a fost pierdut. Cîteva
fragmente din acest text au fost
publicate în unele reviste în cel
de-al patrulea deceniu.
Perioada anilor 1941-1945,
cuprinsă în Jurnalul portughez,
a apărut sub îngrijirea lui Sorin
Alexandrescu, în 2006, fiind tradus
în spaniolă, engleză şi italiană
pînă acum.
Manuscrisul original al în
semnăr ilor ulterioare mi-a fost
expediat în ţară la sfîrşitul de
ceniului al optulea din secolul abia

încheiat. L-am publicat fragmentar
în revista Vatra în anii 1983 şi
1984 şi, integral, în două volume,
la Editura Humanitas, în 1993.
Versiunile franceză, engleză, ger
mană, italiană, poloneză, cehă etc.
au tipărit acelaşi text. Este vorba
de o selecţie făcută de autor.
Pentru intervalul 17 septembrie
1945-20 octombrie 1971 exis
tă 59 de caiete mari cuprinzînd
4097 pagini. Manuscrisul original

Mircea HANDOCA
(continuare în pag. 8)

Aron Cotruş: Fragment*
Încinge-vă-ţi armele toţi!
Se năruie neamuri întregi
De-ale cnutului fărădelegi,
De hîdele hoarde de hoţi.

În marş, voi voinici de neînfrînt
Spre hoardele lor de strigoi!
Dîrji calcă alături de noi
Ostaşi de pe-ntregul pămînt...

Gata, viteji de ne-nfrînt!
În temniţi de fier şi de ger
Ne-aşteaptă noroade ce pier
Cu un picior în mormînt...

O, Baltică! O, Pont Euxin!
Pe-aripi de corăbii, curînd
Veni-vom, prin vifor zburînd,
Să-l alungăm pe străin!...

* Din poemul Marş războinic, apărut în Cetatea luminii, iun.-aug. 1984.

La Maison Roumaine
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la
première ville romaine
au nord du Danube

À la suite de la seconde guerre de Trajan (105-106) la Dacie a été
transformée en province romaine. Comme l’ancienne aristocratie dace
Zeno MILLEA avait été anéantie, les Romains n’ont plus pu constituer, comme en
Gaule, des communautés de type romain sur des bases locales. Ils avaient
(continuare în pag. 16)
pourtant besoin de structures romaines pour pouvoir soutenir du
În celelalte pagini  I nedit : Mircea Eliade –
point de vue économique l’armée
Jurnal (1)  ARISTARC – Dacă Platon, cîndva, ar fi
qui allait défendre les frontières et
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proză: Ultima întîlnire – nuvelă de Alexandru Bidian 
Sarmizegetusa.
Teolog: Dumitru Horia IONESCU – De-aş fi Sancho Panza...
La Sarmizegetusa romaine,
 Reconsiderări: Traian LAZĂR – Nevoia de nuanţe la
au nom complet Colonia Ulpia
Panait Istrati  Ionel SAVITESCU – Cărţi şi scriitori
Traiana Augusta Dacica Sarmistrăini  Dan Botta – Armele Iancului (poem)  Mai sem
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nează:

Pia Bader-FărcăşanU, Liliana COROBCA, Elena
HELEREA, Vlad CONSTANTINESCO, Basarab NICOLESCU

(continuare în pag. 10)

Lucian BLAGA

Ioan PISO

Cine îşi mai aduce aminte de
entuziasmul cu care Europa a
susţinut „revoluţia” din decem
brie şi de prăbuşirea imaginii
României, odată cu „pogromul”
de la Târgu Mureş, organizat şi
mediatizat de agenţii Budapestei
şi îngropat, apoi, de mineriadele
iliesciene? Imagine pe care, de

atunci, corupţia generalizată şi
mentalitatea înrădăcinată a lui
„lasă că merge şi-aşa” nu putea
s-o corecteze.
Azi, confruntaţi cu dispre
ţul mass-mediei occidentale, al
Gheorghe OLTEANU
(continuare în pag. 16)

Sugestii politice
Despre utilitatea votului alb...
În urmă cu aproape un an
afirmăm în articolul intitulat Ma
nifestările din iarnă 2012 şi ne
cesitatea creării unei alternative
politice pentru România că situaţia
din Ţară este dezastruoasă şi că
apariţia unei adevărate alternative
este soluţia pentru ieşirea din
impas. Astăzi, în decembrie 2012,
nimic nu s-a schimbat, situaţia
politică a rămas aceeaşi. Monopol
ul puterii continuă să fie deţinut de

exponenţii fostei nomenclaturi şi
ai fostei securităţi care controlează
şi viaţa economică.
Sinistrul personaj Silviu Bru
can afirmase, curînd după eve
nimentele din decembrie ’89, că
FSN trebuie să se împartă pentru
a juca atît rolul de putere, cît şi
cel de opoziţie. Astfel, simulînd

Alexandru HERLEA
(continuare în pag. 10)

Comentarii critice: O poveste adevărată
Zborul spre Statele Unite urma
să aibă loc în 21 iunie 2012. Un
drum lung şi obositor, pînă pe
Coasta de Vest, în oraşul îngerilor.
Cu biletul de avion în buzunar,
cum se spune, mă adîncisem
deja cu gîndul în ideea de tihnită
vacanţă californiană. Cînd, aşa,
deodată, telefonul, care avea să
schimbe cursul aşteptării mele şi a
evenimentelor, cu iz de aventură,
trăită mai întîi la Cluj, apoi la

New York, alături de comunitatea
românească din marea metropolă
americană. Ce se întîmplase? În
10 iunie, din îndepărtata Canadă,
părintele Dumitru Ichim, poetul
îmbrăţişărilor de umbre şi al
cuvintelor de laudă îndurera
tă îşi făcea drum, cu sufletul
bolnav, în chilia tăcerii mele.

Aurel SASU
(continuare în pag. 4)

In memoriam: Alexandru George
Scriitorul exponent al lumii de dinaintea dezastrului comunist
S-a despărţit de noi la sfîrşitul
lui septembrie anul curent Alexandru
George, unul dintre cei mai plini
de relief, mai fascinanţi, dar şi
controversaţi scriitori din ultimii
patruzeci şi cinci de ani, un ins de un
individualism extrem, de genul celui
al lui Mateiu Caragiale sau al lui
Camil Petrescu, spirite cu care fără
doar şi poate se înrudea. Neclintit
în convingerile formate şi verificate
într-o viaţă destul de lungă (19302012), el preţuia, pe de altă parte,
confruntarea şi schimbul de păreri
din care îşi va fi extras nu o dată
referinţe oportune, motiv pentru care
de multe ori l-am putut vedea, făcînd

risipă de vervă, în varii discuţii cu
inşi de cele mai diverse profesii şi
extracţii sociale, comilitoni rasaţi
ori bravi diletanţi pasageri, simpli
martori complet necunoscuţi, cum
se întîmpla nu o dată. Dacă ar fi
trăit într-o lume normală (în acea
lume, desigur, a sa, de dinainte de
război, pe care comunismul, după
1947, a izolat-o şi distrus-o cu
metodă), cu siguranţă, generozitatea
lui veritabilă şi flerul nedezminţit cu
care depista dintr-o ochire talentul

Ştefan Ion GHILIMESCU
(continuare în pag. 14)
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Idei, oameni, fapte
Triumful Scriitoarei*
Cartea de debut a Biancăi Burţa-Cernat
Fotografie de grup cu scriitoare uitate.
Proza feminină interbelică este o carte
polemică, fără a avea şi excesele polemicii
sau îngustimile acesteia. Autoarea îşi
propune moderaţia – a tonului şi a ideii
– părerile sînt însă ferme, verdictele
exacte şi fără ezitări. Moderaţia vine din
faptul că nu vrea ca – prin interpretarea
prozei feminine interbelice – să demoleze
„canonul”literar românesc şi nici să
abordeze subiectul dintr-o perspectivă de
gen, la modă în ultimii ani în comentarea
literaturii. Perspectiva din care priveşte
Bianca Burţa-Cernat această literatură este
cea estetică, deci a criticului. Analizînd
însă din punct de vedere estetic producţiile

timpului, autoarea contextualizează me
reu, circumscrie evenimentele şi fenome
nul literar, astfel încît ceea ce rezultă nu e
numai o radiografie a esteticului, ci a unei
întregi epoci, cînd scriitoarele au început
să se afirme în peisajul cultural autohton
dominat de prezenţa masculină.
Bianca Burţa-Cernat nu şi-a ales în
tîmplător perioada interbelică şi nici proza
pentru a scrie despre literatura feminină,
fiindcă anii ’20-’30 sînt cei mai înfloritori
ani ai literaturii feminine în domeniul
prozei, vremea în care scriitoarele au
căpătat conştiinţa actului literar şi au făcut
un pas important către profesionalizare.
„Dincolo de un discurs adesea decla
rat misogin, societatea românească din
anii ’20-’30 a permis, ca pe o consecinţă
firească a modernizării, emanciparea
femeii – fapt dovedit între altele, de
avîntul pe care îl ia literatura scrisă
de femei.”
Cînd afirmă aceste idei, autoarea cărţii
este în deplină cunoştinţă de cauză, la
capătul multor ani de studiu şi după
parcurgerea unui număr impresionant de
volume de proză feminină a perioadei
interbelice. Parcă nici o epocă nu a fost
mai bogată în apariţii editoriale semnate
de femei. Sunt scriitoare care au publicat
atunci şi cîte douăzeci de cărţi! Sigur că
valoarea lor este inegală, dar „desantul”
e redutabil.
Fotografie de grup cu scriitoare uitate
îşi propune să acopere un gol al criticii,
care, spune Bianca Burţa-Cernat, a
decupat „orwellian” din tabloul epo
cii interbelice multe prezenţe feminine
not ab il e. În deceniile comunismului,
comentatorii literaturii au preluat din
interbelic doar prejudecăţile faţă de scrisul
femeilor, uitînd bunăvoinţa, înţelegerea
şi deschiderea reală a intelectualilor
importanţi pentru o prezenţă modernă în
cîmpul literelor româneşti.
Reaşezarea în istoria literară a scrii
toarelor din anii ’20-’30 presupune şi o
reevaluare a lor şi fixarea în nişte formule
ale prozei acelei vremi, un demers pe
care Bianca Burţa-Cernat şi-l asumă pe
tot parcursul cercetării sale.
Poate că precauţiile enunţate la început
faţă de posibila receptare neîngăduitoare
a cărţii în ceea ce priveşte canonul şi
pulverizarea acestuia, apoi în privinţa
„feminismului diferenţei”, de care se
delimitează fără echivoc, sînt inut i
le, fiindcă distanţările de prejudecăţile
mai vechi sau mai noi, polemica une
ori explicită cu punctele de vedere
considerate perimate, greşite sau înguste,
militantismul său pentru cauza literaturii
feminine marginalizate, indicarea erorilor
de valorizare se văd atît de bine şi
sînt atît de detaliat argumentate, încît
dorinţa de a nu deranja nu mai contează,
diagnosticele în sine dacă au pe cine
să deranjeze, o fac oricum. Apasă pe
ideea că ierarhiile trebuie păstrate sau că
multe dintre scriitoare sînt mediocre sau
submediocre, dar analizele sale de critic
şi istoric literar documentat şi atent la
nuanţe infirmă, de fapt, ierarhiile vechi
şi resping „ghetoizarea” scriitoarelor
interbelice, mai ales că în epocă, deşi
contestată, ironizată sau minimalizată,
literatura feminină era perfect integrată
în viaţa literară, acceptată pînă la urmă
şi încurajată.
* Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza
feminină interbelică, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 2011, 336p.

„Anii ’30 marchează triumful Scriitoa
rei (descris de contestatari ca o conse
cinţă a feminizării literaturii/ culturii
române a momentului) sau, pentru a nu
folosi cuvinte mari, legitimarea prezenţei
Scriitoarei (ca personaj generic) în spaţiul
literar/cultural românesc. Sînt anii de vîrf
ai literaturii feminine. Nici un alt deceniu,
nici o altă epocă ulterioară din istoria
literaturii române nu o va mai avea ca
figură privilegiată (deşi contestată uneori
virulent) pe femeia-scriitoare.”
Pornind de la o asemenea premisă,
foarte generoasă pentru cercetare, Bianca
Burţa-Cernat propune opt studii de caz.
Opt personaje – Ticu Archip, Sanda

Movilă, Henriette Yvonne Stahl, Lucia
Demetrius, Anişoara Odeanu, Cella Ser
ghi, Ioana Postelnicu, Sorana Gurian –
ordonate în jurul figurii centrale a prozei
feminine interbelice, Hortensia PapadatBengescu, validată de canonul literar
aproape de la început şi fără mari opoziţii.
Interesant este faptul că, deşi prozatoarele
se afirmă cu putere în epocă, au succes şi
sînt sprijinite, mai ales de Camil Petrescu
sau E. Lovinescu, pe parcurs ele eşuează,
drumul lor literar se opreşte, cel puţin aşa
receptează autoarea studiului evoluţia lor
artistică şi aşa explică şi marginalizarea
sau cvasi-ignorarea lor ulterioară. „Bio
grafii ale unor eşecuri exemplare”,
micromonografiile dedicate celor opt
scriitoare încearcă să explice cauzele
ratării şi ale marginalizării. Mai mult decît
excluderea pe criterii de gen, descoperă
autoarea, au contribuit la ratare tipul de
personalitate a prozatoarelor, „insuficienta
lor determinare”, inconsecvenţa, inerţiile
interioare, iar după 1946, instaurarea
totalitarismului, cu toate inconvenientele
sale (în privinţa libertăţii şi emancipării
femeilor, aparent privilegiate, dar, de fapt,
inhibate, ca şi restul societăţii), inclusiv
cu înregimentarea în noua ideologie a
unora dintre aceste scriitoare.
După ’90 au fost încercări de recupe
rare a scriitoarelor interbelice, prin
reeditări, evocări, interviuri cu acelea
care încă trăiau, dar valul revizuirilor s-a
dus repede, iar mult dorita recuperare şi
reaşezarea în tablou şi în canon nu s-au
produs, dar s-a întîmplat acelaşi lucru şi
cu alţi scriitori interbelici, recuperaţi şi
ei pe jumătate şi uitaţi imediat, neasi
milaţi cu adevărat nici de critică, nici
de cititori.
Bianca Burţa-Cernat le plasează pe
prozatoarele micromonografiate printre
autenticişti de tipul şi de valoarea lui
Anton Holban, Mihail Sebastian, M.
Blecher, O. Şuluţiu, C. Fântâneru sau
Pericle Martinescu, Ion Biberi, Dan
Petraşincu, mai „marginali, dar mai
vizibili” decît „fetele”.
Prozatoarele anilor ’30 scriu o literatură
în general citadină, modernă, nelirică,
centrată pe eul feminin şi manifestările
acestuia în relaţie cu mediul. Unele nu
trec de interior, altele sînt tentate de viaţa
de dincolo de fereastră, cîteva reuşesc
să deschidă fereastra şi să-şi asume
ieşirea în lume. Nu se poate spune că
scriitoarele sînt străine de inovaţie sau
conştiinţă estetică, cum susţineau unii
critici ai vremii, iar Bianca Burţa-Cernat
demonstrează amplu, cu argumente din
textele lor şi din dialogurile cu prietenii

literari pe care îi aveau (Camil Petrescu,
Anton Holban, Mihail Sebastian, Mircea
Eliade etc.) existenţa unei reale preocupări
pentru tehnica romanescă, pentru direcţia
estetică îmbrăţişată, pentru situarea
valorică. Este semnificativă în acest
sens o mărturisire a Anişoarei Odeanu,
făcută într-o scrisoare către Cella Serghi,
unde se ghiceşte o exigenţă aproape
automutilantă faţă de scrisul de valoare,
capabil să însemne ceva: „Nu mai scriu.
Sînt aproape de sfîrşit. Scriu dezolant –
nu sînt mulţumită deloc, cred că am să
termin romanul pînă plec, dar am să-l las
să-l refac cînd mă întorc, ca să-mi dau
mai bine seama de el cînd îl recitesc. (…)
Nu găsesc interesant nimic din tot ce s-a
petrecut pînă acum cu mine, a scris-o mult
mai bine Mircea Eliade în Întoarcerea
din rai (Pavel Anicet) şi Sebastian în De
două mii de ani. Iscălesc toate părerile
lui Camil Petrescu, în rest. Ce mai pot
să spun eu în afară de asta?...”
Preocuparea excesivă, subliniază Bian
ca Burţa-Cernat, faţă de posibila lipsă de
importanţă a scrisului propriu, mai ales
în cazul Anişoarei Odeanu, a contribuit
la oprirea la jumătate a carierei literare
a „fetelor”. Chiar atît cît e, activitatea
scriitoricească a acestor creatoare e vie,
alertă, plină de avînt şi de promisiuni,
iar felul în care autoarea Fotografiei de
grup…pune în pagină biografii, confesi
uni, cronici de întîmpinare, opinii, textele
propriu-zise, polemicile (e savuroasă
aceea dintre Lucia Demetrius şi Eugen
Ionescu), maliţiozităţile creează un con
text al epocii foarte veridic şi necesar
pentru o bună înţelegere a fenomenului
literar al acelor ani. De fapt, cum se
apropie autoarea de literatura interbelică
scrisă de femei?
Porneşte de la margini, temporale şi
valorice, circumscrie momentele prime de
manifestare în scris a femeii, identifică
pilonii de susţinere şi de afirmare a
acesteia în cetatea literelor (vezi etapa de
la Viaţa românească şi rolul lui Ibrăileanu,
apoi experienţa decisivă de la Sburătorul
şi mentoratul acestuia Lovinescu) şi
ajunge la descrierea evoluţiei fiecăreia
dintre cele opt prozatoare, neuitînd-o nici
pe Hortensia Papadat-Bengescu, ba chiar
avansînd cîteva idei critice noi despre
aceasta, reevaluînd puţin şi în cazul
ei trăsăturile operei şi delimitînd u-se
de unele puncte de vedere întemeiate
pe vechi prejudecăţi, vehiculate şi în
interbelic şi în anii totalitarismului.
Bianca Burţa-Cernat nu se mulţumeş
te să observe, să descrie, să analizeze
contextul istoric, climatul literar, cărţi
le în discuţie, biografiile accidentate
ale prozatoarelor, ci face o adevărată
detectivistică pentru a fi cît mai aproape
de adevăr şi în ceea ce priveşte valoarea
reală a acestor opt scriitoare, şi în
privinţa judecăţilor critice esenţiale pentru
cercetarea istorico-literară întreprinsă.
În afară de solida documentare pe
toate direcţiile demersului său, Bianca
Burţa-Cernat este în Fotografie de grup
cu scriitoare uitate autoarea unui roman
pasionant al receptării şi al manifestării
literaturii feminine în perioada interbelică
prin expresivitatea scrisului, prin punerea
inspirată în scenă a unor personaje memo
rabile, care devin imediat simpatice pentru
cititor, graţie vizibilei participări a exegetei
la toate izbînzile şi eşecurile lor.
Cartea începe cu explicarea mar
ginalităţii şi a marginalizării, trece printr-o
analiză amănunţită a literaturii propuse
studiului şi se încheie cu invitaţia de a
ieşi din marginalitate şi din marginalizare
– invitaţia este adresată, evident, criticii
literare – printr-o lectură fără prejudecăţi
de gen a textelor literare, urmînd un singur
criteriu: cel estetic, unicul valabil cînd e
vorba despre o operă artistică.
Cu toate precauţiile autoarei, despre
care am vorbit la început, ierarhiile
nu rămîn neclintite în această carte,
reevaluarea are loc subtil şi tenace,
argumentat la fiecare pas, iar delimitarea
de excesele feminismului nu exclude
prezenţa militantismului de tip feminist,
în doze rezonabile şi justificate de istoria
receptării de multe ori deformate a
literaturii scrise de femei.
Bianca Burţa-Cernat reuşeşte să reaşe
ze în tablou toate personajele importante
ale epocii interbelice, redînd coerenţa
pierdută a peisajului literar întreg.
Georgeta DRĂGHICI

Dacă Platon, cîndva, ar
fi frecventat... „Cireşica”,
atunci, desigur, cei care astăzi discern
asupra valorilor UE-ului n-ar mai fi
feştelit-o! În fine şi definitiv. Căci, încă
o dată, observaţia lui Iulia Maniu de
după alegerile furate de KGB, în numele
şi la dispoziţia lui Stalin, cu aprobarea
anglo-americanilor în noiembrie 1946
s-a adeverit. Se tot adevereşte, de altfel,
fără a atinge prin ceva conştiinţa falsei
noastre contemporaneităţi aflată într-o
ciudată şi îndărătnică pledoarie pen
tru fenomenul „federalizării” europene,
pe care, noi românii, îl negăm mereu
prin ideea naţională. Remarca atunci
Maniu faptul că aşa-zisa criză nu are
nimic de a face cu economia reală a
lumii, chiar şi după un război mondial,
ci numai şi numai cu dolarii, eventual,
ce astăzi nu mai reuşesc să doboare
definitiv euroii. Criza reală, profundă,
tragică, mîrşavă şi adînc revoltătoare
este ceea a conştiinţelor, a moralei care
se scufundă, a credinţei desconsiderată
şi călcată în picioare. Nu criza burţilor
şi a buzunarelor, ci criza inutililor, a
profitorilor, a decăzuţilor, a iresponsabililor
care au mai produs în istoria lor dementă
două războaie mondiale în numele unui
aşa-zis „umanism” şi a stagnării posibilită
ţii de coabitare universală a naţiunilor şi
nu prin sclavizare şi impunerea stăpînilor
ca în epoca lui Platon, cel ce a văzut tiranii
şi le-a înţeles fără dubii sensul căzăturii.
În viaţa românească actuală, comunis
mul ceauşist şi acela la fel de criminal ce l-a
pus la zid venit din dispoziţiile Moscovei,
în înţelegeri malteze cu americanii, au
stabilit o condiţie europeană a existenţei
„democratice” prin negarea adevărului
istoric şi prin promovarea unui spaţiu
încătuşat preluat dintr-o stîngă eşuată şi
dus spre o dreaptă la fel de perversă şi
la fel de... „federalistă”.
Nu îmi place să privesc în faţă proba
bilităţile „apocaliptice” ale viitorului,
atunci cînd prezentul, aşa cum poa
te constata oricine în normalitate, nu
este altceva decît expresia degradată a
„trecutului”. Ca tradiţie, prin urmare,
Europa ne aparţine în aceeaşi măsură
ca şi tuturor celorlalţi latini, înjosiţi,
desconsideraţi, manipulaţi în această
epocă prin viziune anglo-saxonică şi prin
tot atîtea elemente de „substrat” slavogermanice. Nu mă întreb, nu am de ce şi
nici nu mă interesează de unde vine d-na
Merkel, dar mă îngrozesc cum văd ce a
putut să producă Portugalia prin omul cu
un nume de poreclă, foarte semnificativ în
trăsăturile lui fizice, dl. Barroso. Dacă tot
apelăm la „istorie”, să o spunem răspicat,
pentru ca să înţeleagă şi alţii care au venit
atît de tîrziu pe acest continent, fără ca noi
cei retraşi în păduri, cultivînd o civilizaţie
a lemnului, să fi protestat prin ceva în faţa
nenumăratelor lor invazi. Umanismul, cum
atrăgea atenţia „necunoscutul” european
G. Călinescu, s-a manifestat o singură
dată plenar în Evul Mediu şi, dincolo
de el, prin Renaştere, ne-am tot renăscut
în barbarie, în insuficienţă intelectuală,
în groaznice nemulţumiri ale popoarelor
mici, terorizate de cele mereu ascunse, nu
sub cavalerism, ci sub epopeica putere a
distrugerii celorlalţi.
Suntem mai vechi, D-nelor şi D-lor,
decît vechii pe care Europa actuală îi
recunoaşte prin domniile voastre. Vintilă
Horia, scriitor român exilat din cauza
comunismului rusofil, era în măsură
astfel să constate, chiar într-un text
publicat în Franţa, atunci cînd domniile
voastre copilăreaţi în Ucraina sau în
Portugalia, pentru o juvenilă înţelegere
al falsului democratism şi a socializării
comuniste: „Cred că suntem un popor
nevinovat. Singur în lume, un fel de
Iov personificat colectiv. Cu toate
păcatele noastre, cu toate greşalele
şi imperfecţiunile, noi nu am visat
niciodată la cuceriri, iar ţăranul de la
noi numeşte rumân sau creştin pe orice
om cu bunăvoinţă aparţinînd oricărei
alte naţiuni, rase sau religii, pentru că
are simţul umanităţii în vine.”
Pentru o astfel de credinţă, Lucian
Blaga, Mircea Eliade cît şi, bineînţeles,
Vintilă Horia, au fost privaţi la rînd, în anii
diferiţi, din cea de-a doua parte a secolului
ARISTARC
(continuare în pag. 11)
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Cronica literară: Orlando şi Alfonz anticomunişti
1. După ce a publicat mai multe
fragmente din ea în revista Discobolul,
sub numele lui Cornel Nistea a apărut
acum şi cartea Întîlnirile mele cu Orlando.
Cine este Orlando? Este un alter-ego
estetic al autorului, cu care întreţine lungi
discuţii despre artă, dar şi personajul
care dă impuls desfăşurării narative, este
şi un personaj-resonneur şi un factor
al povestirii (numele italienesc vrea să
arate neaderenţa lui la presiunile oficiale
ale vremii). Dar nu despre această pre
zenţă dublă a lui Orlando vreau să scriu
acum, ci despre atitudinea anticomunistă
a autorului trădată de această prezenţă
simbolică.
Naratorul este, el însuşi, un scriitor,
din opera căruia se citiseră cîteva frag
mente la Europa Liberă, expresie a
unui curaj idiot „în timpul dictaturii
comuniste”, făcînd ca oamenii să se
împartă în două categorii: unii, nu mulţi,
îi admiră curajul, alţii, cei mai mulţi,
îl evită, ascunzîndu-se, ca să nu fie
suspectaţi de colaborare cu un posibil
duşman al poporului; toată lumea se
aştepta la o ticăloşie: să fie reţinut de
Securitate.
În privinţa artei, prozatorul preferă
arta ca act trăit, ca formă superioară
a vieţii, dar mai interesante ni se par
paginile apropierii lui de idealul feminin
decît discuţiile cam abstracte pe care
le întreţine cu pictorul Orlando. Pentru
el, fericirea este mai importantă decît
lămuririle teoretice. Iar la acest aspect,
elevat şi concret, al vieţii, vine să arate
schimonoselile provocate de comunism.
Aspiraţia lui la desăvîrşirea artei îi
relevă nu numai incompatibilităţile, ci
şi ducerea acestora la limita contondentă
a răfuielii, de unde se vede că „boala
mediocrităţii, a ignoranţei şi imposturii” a
trecut, victorioasă pentru unii, nimicitoare
pentru cei cu bun-simţ, şi în viaţă,
încurajînd agresivitatea „unor egoişti
inconştienţi de distrugerile ce le provoacă
în societatea românească prin ignoranţa
şi indiferenţa lor”. De unde se vede
încă o dată că limitările teoretizate
propagandistic de către comunism au
înflorit pe limitele obiective ale vieţii,
cultivîndu-le, încurajîndu-le, pînă le-a
impus ca norme obligatorii de succes, de
supravieţuire. Antidotul este simbolizat de
Orlando: simţul real al propriei valori,
care depăşeşte îndoiala.
Competitorul estetic al lui Orlando,
naratorul-scriitor dezvoltă atitudini te
oret ice ajutătoare despre nepăsarea şi
trîndăvia socială, despre ignoranţă şi
consecinţele ei, despre guvernanţii co
rupţi, despre oamenii cinstiţi şi indiferenţi,
despre presa partizană, aducînd astfel
în imediata actualitate sindromurile
cangrenei comuniste, dezvoltată la noi o
jumătate de veac. Cum spunea Orlando la
un moment dat, dacă „nu te înregimentezi
ideologic, nu le ridici osanale, faci o
glumă la adresa lor, devii duşman al
poporului”, în timpul unui „ospăţ regesc
în vremurile astea cu cozi interminabile
la alimente”, cînd susţinuse că „adevărul
trebuie spus pînă la capăt, indiferent de
consecinţe”.
Cei de la municipiul de partid cereau
mereu relaţii despre ce s-a petrecut în ate
lierul pictorului Orlando, pentru că prea
luaseră amploare discuţiile. Dar discuţiile
se poartă la un nivel de idei („chiar n-ai
observat cît de vehemenţi au devenit cei
care combat estetismul, etichetîndu-l
ca formă a decadenţei, a influenţelor
burgheze?”), pictorul susţinînd că „marea
artă nu-i pentru vulg, ci pentru cei
sensibili şi instruiţi, capabili să trăiască
sentimentul şi nu atît să-l înţeleagă, idee
valabilă şi în cazul literaturii. Ai auzit
de vreun mare scriitor care să scrie
pentru imbecili?”. Orice expoziţie de
artă, pentru a fi deschisă, trebuia aproba
tă de municipiul de partid, cerîndu-se
„muncă de lămurire”, pentru a se ajunge
la „Marele Dascăl al Naţiunii”. După
indicaţii, clasei muncitoare trebuie să-i fie
dedicată arta, clasă „care muncea din greu
şi sta la cozi interminabile la magazinele
de alimente să prindă cîteva tacîmuri de
pui sau vreo bucată de altceva”. Astfel,
cultura pentru mase devenise „un fel de
prostituţie”, la care oamenii vin ca să
omagieze o singură persoană, căreia i

se dedică „toate rezultatele eroice ale
muncitorimii creatoare de valori şi-ale
ţărănimii noastre colectiviste”. La un
vernisaj, se strigă lozinci care n-au nici
o legătură cu arta, de felul: „Trăiască
secretarul nostru general, preşedintele
ţării!”.

Întîlnirile cu Orlando sunt prilejuri de
confesiuni estetice în care se atinge şi te
ma extrovertirii conjuncturale a artistului.
În perioada comunistă, aceasta, manevrată
insistent, urmărită cu suspiciune, a devenit
un mijloc brutal al confesiunii şi al
dirijării consecinţelor, fiindcă „cei mai
mulţi şefi care au făcut cursurile astea
de «perfecţiune» la Ştefan Gheorghiu sunt
convinşi că singura cale e cea a partidului
comunist şi toate marile iniţiative de
dezvoltare economică şi socială vin din
partea secretarului său general”. Colegii
ceilalţi, în schimb, „nu puteau înjura
partidul cu socialismul lui multilateral
dezvoltat din cauza urechilor securităţii”.
Academia îşi decapitase academicienii,
iar exteriorul nu mai putea fi minţit
(„toate studiile sociologice internaţionale
confirmă că Ceauşescu joacă cea mai
parşivă carte a unei democraţii liberale”).
În Cehoslovacia fiind, i se relevă faptul că
„Ceauşescu este un paranoia, domnule!”
şi, retrăindu-şi coşmarurile din ţară,
izbucneşte: „Fac ceva pe cultura şi
literatura lor socialistă!”.
Întors în ţară, aspiraţiile sale scrii
toriceşti se lovesc de zidul laşităţilor,
încît se întreabă dacă va putea crea
„personaje suficient de plauzibile pentru
a exprima realităţile istoriei noastre
contemporane. Mi-e atît de silă de ce
văd că se întîmplă în jurul meu!”. Se
consideră amîndoi, Orlando şi scriitorul,
victime ale sistemului („constatam că,
dincolo de creaţie, victimizarea era
cel mai puternic liant care ne unea”).
Toate personajele sunt supuse „ideologiei
marxiste, care propovăduieşte prostimii
instalarea fericirii pe pămînt”, cu con
cluzia evidentă că „toate sunt marcate
de virusul ideologic al marxismului, de
minciună şi laşitate”.
În paginile din urmă ale cărţii sunt
date, ca exemple de cumplită degradare,
fragmente de poezii ale lui Păunescu, de
conţinutul cărora autorul se îndepărtează,
cu oroare.
*
2. Ca şi în cazul lui Cornel Nistea şi al
alter-ego-ul lui Orlando, şi la Virgil Raţiu
convieţuirea cu Alfonz este de mai lungă
durată, pînă la forma definitivă de-acum,
romanul Cărţile cu Alfonz (Ed. Paralela
45). Prima formă a fost publicată în 1988,
la editura Dacia, autorul căzînd într-un con
de umbră al disponibilităţii criticii pentru
noutate, dar şi datorat regimului comunist
de austeritate, materializat în efectele
cenzurii. Aşadar, este vorba despre a carte
reconstituită, prin introducerea capitolelor
scoase de cenzură, deci care respiră aerul
libertăţii de exprimare dobîndit prin
„revoluţia” din 1989. Tenacitatea obsesiei
lui Alfonz se vede şi din faptul că volumul

din 2005, de la editura Limes, intitulat
Cartea persoanelor, poartă subtitlul
Cărţile cu Alfonz.
Cartea de faţă canalizează verva pa
rodică a autorului spre o anecdotică
obiectivă, consemnată printr-un limbaj
ce conţine verva şi comentariul satiric
la ea. Autorul se situează chiar deasupra
regulilor tradiţionale de numerotare
şi asamblare a capitolelor, tratînd cu
flexibilitate şi destul de lax întîmplările
şi personajele, prin aceasta dînd un semn
clar despre imprevizibilul obiectiv. Deci,
cum precizează autorul, romanul a fost
recompus aşa cum a fost scris, adău
gînd acum capitolele scoase de cenzură,
plus altele, dîndu-ne astfel forma finală
intenţionată la început, dincolo de toate
poticnelile editoriale desfiguratoare.
Derizoriul este relevat de comparaţiile
utilizate şi de referinţele la fel de rizibile:
un prieten este devotat „ca o ciupercă unei
alge”, lumea este preocupată de „ticsirea
sacoşelor cu produse agro-alimentare”,
agitată şi aţîţată mai mult decît pe timpul
celui de al doilea război mondial, memoria
ajută la debitarea unor „noutăţi, şmecherii
savante, prin uzul cărora să dovedească
oricui că nu este fitecine”, ea deschide
o cale „preponderent ascensională” către
„cercurile spilcuite, cu locuri în scheme”,
Harap Alb este folosit în brigăzile artisti
ce, despre „apucături putrede, capitaliste
adică” s-a auzit etc. Un regal descriptiv
este cap. II, Maşinăria cu rotiţă, în care
atenţia distributivă a autorului recompune
lumea unui tîrg de vechituri, simbolizînd
prin ea exasperarea vieţii fără nici un
orizont, fără nici o posibilitate de ieşire,
redusă la ea înseşi. Fauna satului se
diversifică („Seara la casa de cultură
repetiţiile au fost amînate, deşi poetul
satului, un ţăran sănătos şi lat în spate,
cu bucile obrazului ca două porodici
proaspete, a scris o baladă pe vreo cîteva
pagini, pe versurile căreia doi tineri
interpreţi urmau să compună o melodie
după ureche, intenţionînd să prezinte
bucata aceea la nu ştiu ce concurs sau
festival de amploare”), mişcările sunt
fără motiv, doar imitate şi sentimentale
(„Cetăţenii într-adevăr se comportau
ciudat, unii au împrumutat gesturi pe care
pînă atunci nu le-au avut niciodată”).
O filipică împotriva degradării diurne a
limbajului citim în Servus, o naraţiune
a tîmpirii formulei salutului în folosirea

agramată a străzii. Sunt parafrazate ironic
clişee lingvistice dragi epocii – „în ultimul
cincinal, procentul de vandabilitate a
cărţii s-a dublat, cinciplat”, „se află în
plină dezlănţuire o dezbatere lărgită pe
tema de profil” etc. Parodierea setei de
lectură duce la o îmbulzeală care forma,
înainte, cozile.
Se trece uşor în relatarea fantastică,
luată în arenda imaginaţiei auctoriale,
semn că între realitate şi imaginar graniţa
este laxă, iar autorul poate da măsura
virtuozităţii sale (v. povestirea Incendiu
la librăria Minerva). Mireasma iubirii
se compune din detalieri cu aplomb, cu
progresii în mic dar tenace, amănuntelor
nesemnificative li se acordă o importanţă
excesivă: o defulare de scriitor mai
degrabă decît o cerinţă narativă.
Sala de aşteptare a unei autogări se află
„în ultimul grad de neorînduială”, un ins
în aşteptarea şefului se întreabă „dacă a

aflat despre afacerea cu butelia”, „despre
covoarele alea în plus”, lui Cecil Primus
„i-a dus carnea”, oamenii s-au dezvăţat
să gîndească – „fenomen dominant în
rîndul locuitorilor”, alţii s-au dezvăţat
de a mînca (în Oază, un fel de zonă
virgilraţiană), în ultima vreme „ţînţarii
au căpătat o tot mai mare răspîndire în
localităţile urbane”, planurile de viitor
sunt, cu toate acestea, „inestimabile”,
casele sunt fără personalitate, „ca mai
toate clădirile veacului contemporan”,
trecătorii erau „rari, striviţi de griji şi
presaţi de timp”, lumea a rămas interzisă
„ca la alegerile din ‘46”, poştaşii fac
lectura cărţilor poştale, reclamaţiile se fac
după principiul anonimatului comunist:
„un grup de locatari binevoitori”, sunt
observate diverse categorii de oameni
„care mai de care revoluţionară” etc.
Aspectul deplorabil asupra căruia
autorul se apleacă este direct semnalizat
prin onomastica folosită: Nolle Bromură,
„cetăţean cu mari perspective de realizare
socială”, Liţi Papacioni nu face nici un
rabat „de la propriul program diurn”,
Duhnel Cincila, în cercurile căruia se
învîrt superiorii lui, Eleonora V. Pandiş
pan, „vecină şi doamnă în acelaşi timp”,
Alfonz Carbit, a cărui prezenţă a devenit
o „stupidă absenţă”, Anton Cecil Primus,
sub încălţările căruia apa „bolborosea”,
Eleonora Pandişpan era „cea mai grasă
femeie din Europa”, tovarăşul Tilincă
este un „inspector cu renume”, Moş
Gerilă comunist este desfiinţat de Moş
Crăciun, Eleonor Ciuriuc nu şi-a susţinut
examenele, Domila Raveca apare într-o
povestire în care ritmul inimii urmează
ritmurile revistei Lupta CFR, „tovul
Flighorn” nu reuşeşte să mănînce peştele
care-l obseda, familia Lampă nu are vilă,
ci o casă cît un hangar etc.
Scriitorul dezvoltă campania antico
munistă prin inserţii de atitudine şi nu prin
demonstraţii ideologice. El procedează ca
un rafinat prozator, sugerînd o atitudine şi
nu demonstrînd-o, prin variate iluminări
şi nu prin rezoluţii ferme. Acestea se
concentrează în jurul personajelor, în a
căror caracterizare autorul pune multe
vize la derizoriul născut sau încurajat în
timpul comunismului.
Cărţile cu Alfonz este un serial de
nuvele dat ca roman; în ambele direcţii
se justifică încadrarea: fiecare are o
autonomie narativă, o decupare fermă
în limitele faptului povestit, în acelaşi
timp tratamentul este unitar, reieşit din
felul parodic şi insinuant al raportării
autorului la cazurile narate. El este atent
la psihologia maselor, pe care o urmăreşte
cu un ochi expert, surprinzînd mişcările
care se produc la vorbe fără importanţă,
rolul stimulilor infinitezimali la degajarea
unor atitudini care se generalizează repede
şi fără o justificare mai adîncă. Este
un maestru al psihologiei maselor, al
mişcărilor care se iscă fără aparent vreun
motiv („din păcate, cetăţenii prinseră să
se suspecteze unul pe altul fără ca vreunul
să îşi poată motiva această atitudine. Se
urmăreau pas cu pas. Dădea unul colţul,
dădea şi următorul colţul, cobora te miri
care din jos de pod, la pîrîu, cel cu ochii
pe el îl imita din sus de pod”). Tonalitatea
relatării se păstrează, semn că face parte
din marca scriitorului. Tentaţia parodică
de tip caragialian este prezentă, ca şi
absurdul urmuzian („ori de cîte ori este
nevoie într-o zi, Alfonz duce la container
găleata cu reziduurile menajere. Nimeni
nu trebuie să îl îndemne. Are iniţiative:
singur, dintr-un propriu imbold, ia gălea
ta, coboară la parter, o deşartă, urcă apoi
pînă la etajul trei şi o aşează a locul
ei. O cară la golit chiar şi atunci cînd
e aproape goală. Numai seara această
sarcină nu îl mai interesează. Seara
se preocupă de propriile-i probleme.
Alfonz scrie poezii.”). Personajele re
cur ente înnoadă firul narativ; la fel,
unele ţinte ale zeflemelei auctoriale, ca
„avortonii lingvistici”, aflaţi la mare
interes investigativ ardelenesc. Nimic mai
simplu pe lume decît să dai indicaţii şi
ordine, „să te afli important în treabă”,
cum se spune în altă parte.
Titu POPESCU
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Comentarii critice: O poveste adevărată
Avea vocea tristă, resemnată, înfăşată
într-o durere de lacrimă uscată. Dorea,
fără vreo introducere, să-şi ia rămas bun
pentru ora întoarcerii în veşnicie. Plecase
înaintea lui, în urmă cu doi ani, Florica,
poetă şi ea, după aproape două decenii de
rugăciune la porţile disperării, ca să poată
vedea, de dincolo, începutul de speranţă
a celor rămaşi să împlinească, prin jertfa
iubirii şi a credinţei, rostul căderii lor
în lume. Fiindcă, ce altceva era biserica
ortodoxă, ridicată din temelii la Kitchiner,
lîngă Toronto, decît bucuria de a celebra
singurătatea, cînd toate în jur păreau să se
cearnă, arghezian, ca o cenuşă a ţărînii.
Pe scurt, părintele se afla în faţa morţii.
O vedea, îi simţea respiraţia, îi auzea
foşnetul de întuneric. De la mine dorea
doar să mă gîndesc cu dragoste la el. Au
urmat clipe, cărora îmi este imposibil,
acum, să le măsor pustietatea. Le-am trăit
atunci ca pe un imens deşert al minţii. Ce
să spun, cui să vorbesc? Cum poţi fi, în
astfel de momente, slujitorul disperării
celuilalt şi cum poţi dărui celuilalt din
ceea ce îţi lipseşte ţie însuţi? Nefireasca
tăcere a fost un lung priveghi al inimii.
Şi mi-am dat seama, pentru întîia oară, ce
înseamnă să fii fericit cu Duhul, cu lumina
din tine, cu umilinţa tulburării tale. Era ca
o ispită: să-i spun că Dumnezeul în care
crede nu este al morţilor, ci al viilor şi
că adormirea din întristare este ea însăşi
un păcat? Prin urmare, părinte, i-am zis,
pregăteşte-te de biruinţă, nu de înfrîngere,
gîndeşte la veşmintele puterii de sus, nu la
iarba cîmpului de jos. „Bucuraţi-vă” este
cuvîntul Învierii, şi cine şi-ar permite să
intre cuprins de spaimă în acest templu al
făgăduinţei? Părinte, am încheiat, eşti poet,
luptă împotriva resemnării, ia de pe cuvinte
fîşiile de pînză, scoate-le din peştera
tăcerii şi trimite-le să vorbească lumii
despre bucuria preamăririi prin durere. Ca
o neînţeleasă răzvrătire a suspinelor lui
Iov. Ai nevoie de ajutor? Te voi sprijini
să-ţi faci cunoscută pricina împovărării
sufletului într-un volum de versuri. Iar
promisiunea să fie aceasta: dacă voi avea
mîine manuscrisul, vei primi, în zece zile,
cartea tipărită. Lasă moartea să-şi îngroape
morţii ei. Cum spuneam, era 10 iunie.

(urmare din pag. 1)

Uitasem că în 21, a aceleiaşi luni, urma să
traversez două continente şi un Ocean, cu
o destinaţie în care, dintru început, poeziei
nu-i rezervasem nici un loc.
A doua zi am primit manuscrisul
unui excepţional volum intitulat Psalti
rea apocrifă a dreptului Iov. Puteam să
nu-mi joc rolul bunului samarinean pînă
la capăt? Cu sau fără doi dinari, ideea
cărţii luase chipul harului de vindecare
şi odihnă. În taină, se-mplinesc feluritele
slujiri! Ce era să fac? Duc vestea poetului
Vasile G. Dâncu, directorul Editurii
Eikon, şi-i prezint întîmplarea ca pe o
mare descoperire a puterii sufletului viu
şi a împăcării cu noi înşine prin neştiuta
taină a cuvîntului. Îi explic, pe îndelete,
mica dificultate în care mă aflu şi-l rog,
împreună, să găsim soluţii pentru această
fericită strîmtorare a unui rar prisos de
laudă în slăbiciuni. A fost înţelegător,
generos şi sincer. Cele cîteva zile de lucru
la carte nu mi s-au părut mai lungi decît
o plimbare îngîndurată prin anotimpul
plin de îndoieli al propriei mele vieţi.
În 19 iunie, volumul era tipărit, într-o
formulă grafică de excepţie. Expediez
autorului primele treizeci de exemplare,
în 20 iunie, pentru o ipotetică lansare a
lor la „Săptămîna culturii româneşti”, de
la Hamilton (Canada). Celelalte vor fi
expediate, în absenţa mea, prin bunăvoinţa
editurii. Cît de elementară şi, totuşi, cît
de sublimă această poveste. Acest popas
al morţii, în care un poet îşi odihneşte
inima în plinătatea de lumină a propriei
sale poezii. Ca un Iov îmbrăcat în trufia
nefericirii lui. În trufia neputinţei de a
înţelege, blagian, nu atît drama noastră,
cît „singurătatea ascunsă” a lui Dumnezeu
în noi. Există în volum, ca şi în textul
biblic, o cutremurătoare nedezlegare a
lui Dumnezeu de om, aşa cum există şi o
înfricoşătoare nedezlegare a lui Hristos de
suferinţă (agonia în versiunea lui Pascal).
O scenă memorabilă din carte! Hristos
coboară de pe cruce şi se adresează lui
Iov, celui din gunoi: „nu de apă, ci de
tine mi-a fost sete”. De vaietele tale vrea
să spună versul! Fiindcă, trec spre înviere
prin pustia rănilor tale şi beau, la Cina
cea de taină, paharul făcut din lutul tău.

Mihail Villara, Pavel Chihaia
şi romanele uitate ale anilor 1946-1947
Istoria romanelor nescrise ale lui Pavel
Chihaia şi Mihail Villara m-a adus la ideea
de a încerca o paralelă între destinele literare
ale celor doi scriitori. Amîndoi aparţin
aşa-numitei „generaţii pierdute” şi deşi îi
desparte o diferenţă de vîrstă de 15 ani,
ei s-au întîlnit pe planul creaţiei literare
în dramatica perioadă a anilor 1946-1947,
iar apropierea spirituală şi morală dintre ei
este uimitoare.
În acei ani de efervescenţă creatoare şi
speranţă care au urmat lui 23 august 1944 au
publicat amîndoi romanul important al vieţii
lor: Mihail Villara (pseudonimul lui Mihail
Fărcăşanu) Frunzele nu mai sunt aceleaşi
în 1946 la Editura Cultura Naţională, acesta
rămînînd unicul său roman publicat, iar Pavel
Chihaia, în 1947 la aceeaşi editură, romanul
său Blocada. Gîndit să fie primul dintr-o
trilogie dobrogeană, el a fost urmat de un
scurt roman, Hotarul de nisip, rămas „în
sertar“ timp de 50 de ani pînă la apariţia sa
editorială. Se poate spune, astfel, că Blocada
a fost unicul său roman publicat în epocă.
Romanul Frunzele nu mai sunt aceleaşi
este salutat de critică prin cîteva contribuţii
elogioase, printre care cronica lui Pompiliu
Constantinescu, citită la 4 mai 1946 la
radio, cea a lui Ovidiu Constantinescu din
Revista Fundaţiilor Regale, sau articolul lui
Virgil Ierunca din Lumea, intitulat Un mare
scriitor: Mihail Villara. În acest moment,
însă, romanul, deşi scris sub pseudonim,
era deja opera unui proscris şi în noiembrie
1946 va fi interzis.
Romanul Blocada, apărut în noiembrie
1947, scurt timp înainte de abdicarea
Regelui, salutat de Petre Comarnescu
drept un mare eveniment, vestind un destin
literar neobişnuit, atacat de cîţiva noi critici
marxişti, va fi scos din circulaţie şi interzis
la începutul anului 1948. Ambele cărţi
vor cădea victimă epurării de tip sovietic.
Retrase din librării, indexate şi distruse, vor
*) Comunicare la sesiunea ştiinţifică a Insti
tutului Român (Biblioteca Română) din Freiburg,
12-13 oct. 2012.

rămîne timp de aproape 50 de ani pe lista
publicaţiilor interzise. Ele au fost smulse
din contextul lor istoric şi literar şi li s-a
răpit libertatea de a fi citite, comentate,
apreciate şi criticate de contemporani. Nu
au avut şansa unei căi spre o receptare
normală după apariţie, spre legătura cu
cititorii acelui moment. Le-au fost tăiate
aripile înainte de a-şi lua zborul. Abia
după anul 1990 au avut amîndouă parte de
reapariţii editoriale. Frunzele nu mai sunt
aceleaşi de Mihail Villara a apărut în 1997
şi 2002, iar Blocada lui Pavel Chihaia în
1991, 2005 şi de curînd în ediţia completă
a scrierilor sale, „Opera Omnia”.
Din partea criticii literare contemporane
vine încercarea meritorie de restituire
şi de revizuire a locului lor în literatura
epocii, deci de stabilire a unei dreptăţi
literare. Frunzele nu mai sunt aceleaşi este
considerat de critica actuală un „Bildungs
roman” al „generaţiei pierdute“, aşezat în
descendenţa lui Mateiu Caragiale şi Mircea
Eliade, apreciat pozitiv de critici ca Gabriel
Dimisianu, Valeriu Râpeanu, Marius Chivu,
I. Negoiţescu, Z. Ornea, Adrian Anghelescu.
Romanul Blocada s-a bucurat de cronici şi
comentarii elogioase din partea unor critici
ca I. Negoiţescu, Gabriel Dimisianu, Gelu
Ionescu, Gh. Grigurcu, Tudorel Urian,
aceştia situîndu-l pe Pavel Chihaia printre
prozatorii români de prim rang de după cel
de al doilea război mondial.
Rămîne încă deschisă perspectiva ca
aceste două cărţi să-şi cucerească definitiv
locul meritat în proza literară românească,
acum după ce adevărata lor apariţie a avut
loc tîrziu, într-un timp care nu mai era al lor,
cu un imens handicap istoric, în vîrtejul unor
ameţitoare transformări politice şi sociale.
Soarta celor două romane a fost la fel de
dramatică precum şi cea a autorilor lor.
Mihail Villara, sub pseudonimul literar al
lui Mihail Fărcăşanu, preşedintele tineretului
liberal, directorul ziarului Viitorul între
1944-1945, a intrat în colimatorul noului
regim din cauza curajoaselor sale luări de
poziţie în favoarea libertăţii şi democraţiei.

Să mărturisim, i-am spus, într-un final,
părintelui Dumitru Ichim, trufia desăvîrşirii
acestui lut. Pe care se află urma sărutului
de două mii de ani al lui Hristos.
Se schimbase ceva în viaţa, în „moar
tea” părintelui? Cu siguranţă. Trecuse o
lună de la apariţia volumului. La sfîrşitul
lui iulie, în drumul spre casă, fac un
popas strategic la New York. Scopul: să-l
aduc în State, la „Întîlnirile de vineri”,
ale Cenaclului „Mihai Eminescu”. Şi, iată,
minunea: acolo unde demersurile prietenilor
eşuaseră, izbuteşte recunoştinţa (toate sunt
ale lui Dumnezeu!). A fost o seară de vis
la „Romanian Garden”. Doamne, cum se
frîngeau euharistic cuvintele şi cum, în
negrul veşmintelor, se cuibărea lumina
cea neînserată. Cum se desena poezia în
hieroglifa trupului duhovnicesc şi cum se
sculpta vocea, cu de la sine bucurie, într-o
fericită lepădare de sine. Poetul vorbea
din adîncul inimii lui Iov. Căuta „limanul
ultim din cuvînt” şi ne arăta nouă, celor
mulţi, cum să nu ne scădem lui Dumnezeu
prin umilinţă. Cîndva, omul a purtat, spre
Golgota, crucea lui Hristos. Acum, acolo, în
acele clipe de tîlhărire a cerului, Hristos, cu
siguranţă, purta crucea părintelui Dumitru
şi-i încuraja „gustul de a fi”. Ce mulţumire
mai mare puteam avea? Ne-am despărţit
spre ora miezului de noapte. Îi rodise pe
faţă un zîmbet de pustnic pentru care viaţa
începea din nou să fie un tot al stărilor de
vis. Se întorcea în Canada, pus ca un Iov,
în starea lui de început.
Duminica, la Biserica „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”, a părintelui Theodor
Damian, are loc, în sala socială, obişnuita
liturghie de după liturghie. Sunt orele
de socializare, de cunoaştere, de trăire
spirituală şi de vindecare sufletească unii
prin alţii. Cele de-acum sunt dedicate
lecturii din Psaltirea apocrifă. Mi-am
amintit un mai vechi dialog cu părintele
Dumitru Ichim. De cîteva luni, îi ple
case, în „eternitatea preexistentă” (D.
Stăniloae), soţia Florica Baţu, sensibila
poetă a „înaltelor strigări de albastru” şi
a luminilor înfăşurate-n vînt. Îl întrebasem
pe părinte, de ce se pleacă argilei spicul,
de ce-şi pleacă „genunchiul de lumină”
înaintea secerişului! E ultimul gest de
reverenţă pentru ceea ce va fi, a fost
răspunsul. Pentru ceea ce, ca „schimbare
la faţă”, va fi pîinea euharistică. Bobul

de grîu devenit biserică, vedere care
vorbeşte şi şoaptă care tace. Naşterea de
lumină, de la capătul naşterii din lut. La
ineditul recital de poezie, am hotărît, prin
urmare, să citesc Hieroglifa spicului şi
La frîngerea pîinii. Prima: „Nu lacrima,/
ci steaua unghiului mă toarce:/ «Pămînt
eşti/ şi în pămînt te vei întoarce...»/ Taci,
cugete –/ pustiului splendoare de ciulină
–/ chiar şi din aur buchea de ţi-ar fi,/ să
nu-ndrăzneşti să-mi spui/ că-n lut am fost
şi-n lut am să reviu,/ că inima‑mi/ mai
bine eu mi-o ştiu;/ tot timpul după chipul
Lui –/ în străvezimi – Lumina/ mi-am
limpezit-o strecurînd pămîntul,/ iar de-a
rămas din el vreun pic,/ e că m-asemăn
cu Cuvîntul/ ce L-a semnat pe Dumnezeu/
chiar şi pe porţile de iad/ cu hieroglifa
aplecată-n spic.” A doua (fragmente): „...
dar nu de greutate,/ la amiază,/ spicul de
grîu/ se apleacă argilei/ şi nici de povara
de rază/ a minutarului./ Nimeni nu i-a
zămislit/ cunoaşterii/ clipa ce şi-o clipeşte
cîntarului/ cînd către tină îşi coboară/
genele de fecioară./ Ce face atunci – se
închină?/ Au e răpită în note înalte de
cleştar/ naşterii de lumină?/ «... poate
fi, poate fi...»/ peste umăr şopteşte duhul
din glie/ zvîrlind pînă la cer,/ din crengile
singuraticului păr –/ o ciocîrlie/ .../
«Spicul îşi pleacă într-o parte capul/ să
audă nevăzute stele în amiaz/ vibrîndu-şi
lacrima-n amar ca roua.»/ Era la ora a
noua,/ dar vorba e ascunsă de norod,/ că
nu e sunet, ci frămînt luminii/ ce-a mai
rămas de la potirul Cinii/ cînd spicul de
grîu/ îi slujea cu al inimii rod./ Numai în
clopotniţa paiului/ mai pîlpîiau grelele/
pe care le desferică/ stelele,/ nopţilor
noastre zicu-le./ Spicule,/ cînd bobului dai
formă/ şi-l faci biserică,/ Mirelui care te
aduce/ să‑i aminteşti că ne-am cunoscut/
la frîngerea Pîinii/ pe cruce.”
Am fost oprit de sunetul strident al
unui telefon. Suna, tocmai din Canada,
părintele Dumitru Ichim! Întîmplare,
coincidenţă? Nu ştiuse nimic nici despre
improvizatul nostru salon de poezie,
nici despre minunata-mi pescuire lirică.
„Fericită petrecere în sfinţenia bobului
de grîu” au fost, totuşi, cuvintele lui de
despărţire. Şi mi-am zis: cît de frumos ştie
înflori, uneori, necunoscutul dintre noi!

Urmărit de Siguranţă ca „duşman al po
porului”, este implicat în procesul aşanumitelor organizaţii subversive-teroriste
din noiembrie 1946 şi condamnat la muncă
silnică pe viaţă. În perioada procesului
reuşeşte în cursul unei acţiuni periculoase
să fugă în Vest. Ajuns aici se va dedica cu
totul luptei pentru cauza României, devenind
una din personalităţile conducătoare ale
exilului românesc.
Mai tînărul Pavel Chihaia, cu speranţele
spulberate după ce romanul său fusese retras
din librării şi topit, a trăit cea mai sumbră
perioadă a vieţii, care a însemnat o pură
supravieţuire existenţială şi morală. Abia la
sfîrşitul anilor 50 este primit la Institutul de
Istoria Artei şi devine un strălucit specialist
în artă medievală, publicînd o serie de cărţi
în acest domeniu. Reuşeşte să emigreze în
Germania în 1978, unde a fost angajat la un
liceu francez, a colaborat la Radio „Europa
Liberă” şi a continuat să scrie studii de artă
medievală. A avut satisfacţia după 1990
să revină pe scena literară românească,
publicînd volume de memorii şi eseuri.
Asemănarea dintre aceste două perso
nalităţi constă în aceea că s-au îndepărtat
amîndouă de prima lor vocaţie: Pavel
Chihaia a rezistat terorii comuniste cu
sacrificiul activităţii literare, iar Mihail
Fărcăşanu s-a aruncat în vîltoarea luptei
pentru eliberarea României de sub teroarea
comunistă, sacrificînd pentru aceasta acti
vitatea literară.
Revin acum la romanele nescrise ale
celor doi autori, romane care m-au îndemnat
să fac această paralelă.
Am văzut că Pavel Chihaia în cei peste
40 de ani petrecuţi după 1947 în ţară şi în
exil nu a mai publicat nici un roman. Cu
toate acestea, proiectul exista. Este vorba
de un şantier părăsit înainte de începerea
construcţiei, este vorba de un roman doar
gîndit, dar care a existat tot timpul în
preocupările adînci şi neexteriorizate ale
autorului. „Ovidiu la Tomis“ trebuia să fie
cel de al treilea roman al trilogiei pontice.
El trebuia să ne transpună în anii lungi ai
exilului marelui poet antic, care străbătea
zilnic ţărmul aceluiaşi oraş ce a jucat rolul
principal în Blocada, în aşteptarea corăbiilor
romane şi a mult doritei iertări. „Am regretat
toată viaţa” spune Pavel Chihaia, „că

destinul nu mi-a permis să desăvîrşesc şi
să public decît Blocada”.
Mihail Fărcăşanu, sosit la Paris după
peripeţiile fugii din ţară, a avut dorinţa să-şi
reia activitatea literară. În numărul 1 (Anul
1) din noiembrie 1948 al revistei Luceafărul,
editată de Mircea Eliade, el publică un
fragment de roman „Vîntul şi pulberea”,
utilizînd acelaşi pseudonim, Mihail Villara,
sub care apăruse romanul Frunzele nu mai
sunt aceleaşi. Acest fapt dovedeşte clar că
dorea să continue cu scrisul şi să separe
activitatea literară de cea politică. Dar
intrat în vîrtejul luptei exilului, a abandonat
literatura, dedicîndu-se cu totul activităţii
politice şi jurnalistice. Din proiectul de roman
nu s-a păstrat nimic, nici un fragment, nici o
schiţă, nici o pagină, nici o trimitere.
Într-un eseu publicat în revista Cuvîntul
în exil, Virgil Ierunca îl citează pe scriitorul
francez Georges Bernanos, care spune:
„Nimeni nu va putea lua scriitorilor cel
puţin libertatea de a tăcea“. Într-adevăr, se
poate afirma atît despre Pavel Chihaia, cît şi
despre Mihail Villara că şi-au luat această
libertate a tăcerii, fiecare în contextul
drumului său. Talentul lor literar de excepţie
s-a scufundat în tăcere.
Ajuns în lumea liberă în anul 1978, Pavel
Chihaia ar fi putut relua scrisul literar, ceea
ce a şi dorit să facă după cum mărturiseşte
el însuşi. Dar romanul proiectat nu a fost
finalizat pînă azi.
Retras total din activitatea politică în anul
1966, Mihail Fărcăşanu ar fi putut continua
romanul proiectat în perioada de început a
exilului. Dar, aproape incredibil, nu a mai
luat condeiul în mînă. Tăcerea literară a
rămas definitivă.
Presupun că amîndurora le-au lipsit forţa
şi resursele psihice atît de necesare condiţiei
lor de exilaţi. Ceea ce au păstrat, însă, toată
viaţa au fost imperativele etice: vocaţia
libertăţii, dragostea pentru adevăr, cultul
valorilor. Iar noi, azi, nu putem decît să
evocăm aceste „încercări părăsite înainte de
a fi încheiate, dar şi pe cele numai gîndite,
fantasmele operelor păstrate, mai viu sau
mai palid, doar în mintea scriitorului”,
aşa cum spune în mod emoţionant Pavel
Chihaia însuşi.

Aurel SASU

Pia BADER FĂRCĂŞANU
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Vintilă Horia: Caţavencu-Farfuridi
(figuri din exil)

Am întîlnit pe cei doi venerabili, onorabili, stimabili reprezentanţi ai emigranţei
politice române într-o cafenea... undeva în Occident. Aplecaţi deasupra unei carafe
de vin, ca deasupra unui foc, complotau şoşotind şi aruncau din cînd în cînd priviri
suspicioase în jur, de teamă să nu fie auziţi de spionii legaţiei sau de vreunul
din miile de români care ameninţă, prin însăşi prezenţa lor în exil, comoda d-lor
existenţă. Alianţa Caţavencu-Farfuridi pare surprinzătoare, însă o mai adîncă cercetare
a problemei m-a făcut să înţeleg că cei doi oameni de stat se află de cînd lumea
pe aceeaşi linie ideologică şi că tragedia exilului i-a [determinat] să uite definitiv
vechile şi măruntele divergenţe din Ţară, unindu-i în cuget şi simţiri. Cum e vorba
de doi ideologi în plină actualitate, m-am hotărît să le pun cîteva întrebări cu privire
la marile probleme care frămîntă emigranţa, cu scopul de a curma confuzia ce stăruie
în opinia publică şi pentru a pune capăt deşănţării unei anumite prese la care nu se
mai poate deosebi greşita informaţie de reaua credinţă, aşa cum just se exprimă o
publicaţie pribeagă care a avut şansa de a se fi înfruptat înaintea noastră cu ideile
conducătorilor spirituali, morali şi politici ai tristelor noastre destine. M-am apropiat
deci de masa lor şi m-am prezentat.
Au sărit ca arşi.
- D-ta eşti ăla cu Rică Ortodoxu’, îmi zise Farfuridi?
- Eu sunt!
- Trădare, trădare, de trei ori trădare! Cum ai putut, stimabile, să ataci credinţa
strămoşească?
- Cum?! adaugă Caţavencu, roşu de mînie.
- Să am pardon, zisei, eu nu am atacat credinţa strămoşească, ci pe acei care
confundă biserica cu Partidul sau cu Statul, conform concepţiei despre biserică a
Moscovei. Dacă admiteţi că strămoşii noştri sunt grecii, bulgarii şi ruşii, atunci retrag
portretul lui Rică din circulaţie şi-l transform în icoană.
- Stimabile, zise Caţavencu, avem cestiuni arzătoare la ordinea zilei şi d-ta vii
cu machiaverlîcuri. Astea sunt lucruri pe care le poţi discuta cu cei de la Îndreptar.
Nu cu noi. Avem cestiuni arzătoare.
- Tocmai, zisei, să trecem direct la ele. D-ta ai deschis discuţia. Nu e vina mea. Vă
voi pune deci trei întrebări, la care vă rog să răspundeţi cu claritatea şi corectitudinea
ce vă caracterizează.
- Depandă... începu Farfuridi.
- Depandă de întrebări, completă Caţavencu, oarecum neliniştit.
- Aş vrea să-mi explicaţi întîi cum stă chestia aia cu armistiţiul.
Farfuridi, ca mişcat de un resort, îşi începu fără ezitare peroraţia:
- Cînd zicem 23 august, zicem armistiţiu; cînd zicem armistiţiu zicem 23 august.
Ştim, oricine dintre noi ştie, ce este 23 august; să vedem ce este armistiţiul... (Cu
tărie începînd fraza.) Armistiţiul!...
- Aici nu e vorbă de armistiţiu, zise Caţavencu.
- Daţi-mi voie, răspunse Farfuridi asudînd copios; (discutînd cu Caţavencu) mi
se pare că atunci cînd zicem 23 august... (cu energică convingere) şi să nu căutaţi
măcar a mă combate; vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele îşi au un
23 august al lor...
- Daţi-mi voie, întrerupse din nou Caţavencu, nu e vorba de 23 august.
Îmi dădeam seama că venerabilul Caţavencu nu voia să răspundă la prima întrebare
şi că peroraţia lui Farfuridi, deşi inocentă, nu-i convenea.
- Daţi-mi voie, continuă Farfuridi încăpăţînat. Domnule scriitor...
- Stimabile, onorabile, zisei către Caţavencu, faceţi tăcere. Avem cestiuni
arzătoare...
- Cum, domnule scriitor, spuse Caţavencu? De unde şi pînă unde 23 august cestie
arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înşel suntem în ziua de graţie 23 aprilie...
Ce are a face?...
Văzui că nu e nimica de făcut şi că venerabilul Caţavencu avea totuşi un oarecare

Pe urmele lui I.L. Caragiale (II)
Cel de-al treilea text caragialian din
preocupările mărturisite ale lui Vintilă Horia
intitulat Caţavencu-Farfuridi, personaje
transpuse în „Figuri din exil”, rubrică pe
care poetul, prozatorul şi eseistul refugiat în
Argentina o abandonează ulterior, se pare,
după conflictul declanşat în Vatra dar, pe
care, în corespondenţa sa mai ales, avea să
o amintească nu de puţine ori cu aceeaşi
fină şi dureroasă ironie, preia de această dată
personaje dintr-o altă condiţie existenţială,
chiar din O scrisoare pierdută şi, într-o notă
de la sfîrşitul textului apărut în Îndreptar (an
III, nr. 6, mai 1953), autorul îşi îndeamnă
cititorii să recurgă la recitirea „actului III”
din respectiva „Scrisoare”.
Momentul înlocuieşte acum şi aici schiţa,
fiindcă determinarea „cazului” în sine se
tranşează direct prin replici, într-o cafenea
sau berărie, specifică universului atît de
familiar al lui „Nenea Iancu”, fără a aduce
nici o modificare în determinarea caracterelor
personajelor respective ca şi în introducerea
naratorului în universul lor specific, cu o
singură completare a situaţiei drămuite de
Vintilă Horia: „prietenia” posibilă dintre
Caţavencu şi Farfuridi, întrezărită de fapt
în finalul politic al piesei iniţiale, cea a lui
Caragiale. Stilul este astfel mai apropiat de
valenţele dramatice ale expunerii decît în
dezbaterile anterioare, gîndite de scriitorul
refugiat faţă de conaţionalii săi, evident
„extremişti”, şi nu împiedică prin nimic
lipsa de motivare a cauzei atîta vreme cît
menţine atmosfera, parodiind cu subtilitate
cadrul şi psihologia implicative. În acelaşi
timp, problema ridicată continuă pamfletul
din Rică Ortodoxu’ repartizat în spatele
inacceptabilului autor care îşi acuză „con
fraţ ii”, fără să realizeze cît de acute sînt
„chestiunile” actualităţii politice în menţinerea
prezentului şi a viitorului acestora.
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Spre a ilustra cît mai exact această dimen
siune dramaturgică, preluată din Caragiale, îi
solicit cititorului să reproducă textul pe care
îl analizăm, la lectură, sub o formă specifică
teatrului.
Tendinţa de a folosi tipologia personajelor
caragialiene conform comediei O scrisoare
pierdută se repercutează în întreg demersul
dramaturgic al lui Vintilă Horia. Şi, parcă,
părăsirea descripţiei şi recursul la dialog, chiar
la replică teatrală, conferă o mai pregnantă
autenticitate paginii literare astfel concepută.
Ceea ce se inoportunează aici şi acum este
chiar ideea oportunistă care ascunde într-un
mod lamentabil atitudinea unora dintre „şefii”
exilului românesc anticomunist de a-şi însuşi
fondul naţional şi, totodată, de a simula
aspectul falit al existenţei lor discutabile
politic într-un cadru care justifică totul prin
comunism, pierzînd din vedere, ca de obicei,
ideea naţională şi respectul pentru ţara şi
poporul părăsite.
Analiza pe care Vintilă Horia o consideră
obligatorie în reluarea mesajului, impus prin
opera sa de I.L. Caragiale, marchează astfel
nu numai o întoarcere în timp la specularea
unei epoci a demagogiei şi a îmburghezirii
elementelor declasate, specifice contradicţiilor
comunismului marxizant chiar şi pînă în
vremurile noastre, ci şi o degradare totală a
valorilor naţionale sub teroarea rusificantă a
ocupaţiei sovietice asupra căreia, în perioada
amintită, atrăgea atenţia şi Mircea Eliade în
intervenţiile lui publicistice din presa exilului
românesc anticomunist.
Astfel, scriind despre Tradiţii universaliste
în cultura românească şi reluînd într-o viziune
sintetică mai vechi consideraţii, autorul
Mitului eternei reîntoarceri sublinia faptul că
în măsura în care „în cultura românească,
Mihai Eminescu şi-a dobîndit un loc unic”,
ceea ce ne îndreptăţeşte să constatăm că,
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ascendent asupra lui Farfuridi. Trecui deci la a doua cestiune, încercînd mai întîi o
revenire tactică:
- Farfuridi are dreptate. Armistiţiul, adică 23 august e o cestiune arzătoare. Istoria
însăşi ne învaţă...
Caţavencu mă întrerupse, surîzînd cu superioritate:
- Voi, scriitorii, sunteţi băieţi buni, dar aveţi un cusur mare: cum vă vorbeşte
cineva de istorie s-a isprăvit, are dreptate. (Cu putere) Ce istorie? Apoi dacă e vorba
de istorie, apoi ce ne învaţă istoria, mai întîi şi întîi?
- Că România de la Traian... (încearcă să se bage Farfuridi).
- Nu-i aşa!...
- Că adică străbunul nostru...
- Ce străbun! Ce nostru! se înfurie Caţavencu. Vezi că nu ştiţi? (Cu tonul retoric)
Or, mai întîi şi întîi, istoria ne învaţă anume că un popor care nu merge înainte stă
pe loc, ba chiar dă înapoi, că legea progresului este aşa că cu cît mergi mai iute,
cu atît ajungi mai departe.
- Am înţeles, zisei învins. Care va să zică 23 august a fost un eveniment major
impus de legea progresului. Căci dacă nu mergeam înainte stăteam pe loc.
- Exact stimabile!
- Foarte bine. Să trecem la a doua cestiune: cestiunea Fondului. Emigranţa noastră,
după cîte ştiţi, e pasionată de problema Fondului...
- Emigranţa noastră, zise Caţavencu, e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar
lipseşte cu desăvîrşire. Problema este, din punct de vedere economic şi politic,
covîrşitoare. În Washington, de exemplu – permiteţi-mi această digresiune, este tristă
dar adevărată – în Washington n-avem nici un emigrant român.
- A! exclamă Farfuridi, mişcat pînă la lacrimi.
- Şi cu toate acestea toţi faliţii erau americani. Explicaţi-vă acest fenomen, acest
mister, dacă mă pot explica astfel! Ei bine! Ce zice emigranţa noastră? Ce zicem noi?
Iată ce zicem: această stare de lucruri era intolerabilă! Pînă cînd să n-avem şi noi
faliţii noştri la Washington?... Franţa îşi are faliţii săi. Anglia îşi are faliţii săi, pînă
chiar şi Rusia sovietică îşi are faliţii săi. Numai noi să n-avem faliţii noştri? Cum
zic, această stare de lucruri era intolerabilă, ea nu mai putea dura. Şi atunci, pentru
a repara ireparabilul, noi cei din exil am făcut un pas din politică în economie, şi,
ca să zic aşa, din economie în politică, şi ne-am luat asupră-ne răspunderea tocmai
acolo unde trebuia să avem şi noi...
- ...faliţii noştri.
- Exact stimabile! Şi dădu pe gît paharul cu vin ca pe o socratică cupă cu
venin.
- Bine, zisei, înţeleg sacrificiul pe altarul naţiei făcut ca şi la Washington să se
găsească faliţi români, în număr reprezentativ, ceea ce este admirabil şi util, aşa cum
bine spuneaţi, atît din punct de vedere economic cît şi politic. Considerînd problema
ca şi lămurită, voi trece la a treia întrebare.
- Daţi-i înainte stimabile!
- O anumită presă susţine că s-au dat Fondului întrebuinţări personale sau partizane.
Nu aţi putea explica felul patriotic în care s-a cheltuit acest Fond?
- Onorabile, astea sunt lucruri cu care se ocupă foiţe de şantaj, pe care eu refuz
să le citesc. Mie cînd mi se face o imputare sunt mîndru de ea. O primesc!... Mă
onorez a zice că o merit!...
Şi, ridicîndu-se demn, trînti pe masă o bancnotă (din buzunarul de la Fond) şi făcu
semn lui Farfuridi să-l urmeze. Cînd acesta trecu pe lîngă mine, oarecum plictisit de
întreruperea intempestivă a lui Caţavencu, îmi şopti în chip de scuză:
- Avem cestiuni arzătoare...
Ieşiră pe uşă, aşa cum intraseră în istorie, sprijinindu-se politicos şi ipocrit, ca
Talleyrand şi Fouché. Imaginea această spontană îmi aduse aminte cumplita şi celebra
comparaţie a lui Châteaubriand, însă, indignat de asemănare, încercai să o şterg din
minte. Afară cădea seara ca o inutilă invitaţie la uitare.
P.S. Pentru o mai exactă înţelegere, rugăm pe cititor să recitească actul III din
„Scrisoarea pierdută”.
totuşi, „opera lui nu poate re
prez enta fenomenul spiritual
românesc în întregimea lui”,
se cuvine ca „alături de Mihai
Eminescu trebuie să amintim pe
Caragiale”.
Menţinîndu-se însă doar ca
îndrumător al spiritului românesc
exilat, într-o epocă tragică de
profundă subminare a conştiinţei
naţionale, Mircea Eliade evită de
obicei tonalităţile strict polemice
sau coborîrea într-un registru
pamfletar în raport cu excesele
sau erorile concetăţenilor săi,
trăind pe alte meridiane decît cele
ce definesc spaţiul particular al lui acasă. În
ceea ce-l priveşte, Vintilă Horia nu e dispus
să generalizeze observaţiile şi obiecţiile lui
acide în funcţie de întîmplările zilei, indiferent
de „cazul” pe care îl înregistrează fără
menajamente, fiindcă, în înţelesul său, exilul
nu e altceva decît o probă sacră, severă şi unică
de moralitate, o şansă dramatică a salvării din
apocalipsă, o redobîndire a unei patrii lipsite
de păcate şi de compromisuri, purificată în
esenţa ei mistică prin însăşi ideea sacrificiului
suprem. Totul s-a plătit cu sînge şi viaţă şi
iese de sub preceptele omenescului, dialogul
restabilindu-se, în consideraţiile sale, cu
judecata celestă a lui Dumnezeu. Se trece astfel
într-un alt plan al trăirii şi al responsabilizării
destinului uman prin ceea ce însuşi Mircea
Eliade definea adesea în conceptul românesc
al creştinismului cosmic de esenţă mioritică.
De aceea, Vintilă Horia are capacitatea de a
sesiza, alături de sensul comic al lucrurilor şi
întîmplărilor nefireşti ale existenţei adoptate, şi
nota tragică alimentată de confruntarea silită
a împrejurărilor, nuanţa devenind expresiv
caragialiană tocmai din îmbinarea contrastelor,
observată magistral de G. Călinescu, dar
neglijată sistematic de o întreagă critică
literară pro-comunistă, ce a desconsiderat
într-o viziune sociologică politicianistă ceea
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ce „gîndiristul” Toma Vlădescu
propunea în anii ’30 ai secolului
trecut prin receptarea imaginii
unui Caragiale tragicul.
Unui prieten mai vîrstnic,
apropiat de convingerile lui li
terare şi, de asemenea, politice,
chiar în perioada pribegiei ar
gentiniene, Vintilă Horia îi în
făţişa într-o epistolă particulară,
expediată de la Madrid, în 16
mai ’54, o revelatoare combinaţie
de-a rîsu-plînsu în surprinderea
caracteristicilor tipologice ale
exilului nostru anticomunist,
căzut în desuetudinea intereselor
individuale mărunte şi penibile, mult îndepăr
tate de realităţile tragice din Ţara ocupată şi
jefuită de sovietici. Pagina constituie, prin
claritatea descripţiei, una dintre cele mai
dureroase mărturii asupra compromisurilor
acceptate, fără nici o demnitate a protestului,
de un „comitet naţional”, jalnic dispus în exil
să îşi amintească îndatoririle patriotice de
multă vreme amorţite în uitare.
„Păcat că n-aţi fost la Madrid în zilele
acestea ca să asistaţi la o reprezentare
generală a teatrului lui Caragiale, interpretat
de colonia română1. A fost un spectacol plin
de cuceritoare graţie valahă, la care şi-au
dat concursul toate culorile politice şi toate
nuanţele intrigăriei, ale mahalagismului
şi ale unui camelionism minor, care ar fi
apreciabil pe o scenă adevărată, însă e penibil
şi dezgustător cînd se exilează pe scena
vieţii. Congresul Uniunii Latine a provocat
toate aceste bogate manifestări ale geniului
dâmboviţean. N-am luat parte la acest
congres. Am fost propus de diverse grupări
de aici pentru a face parte din comisia
românească, însă cînd am văzut că această
comisie figurează ca delegaţie a Comitetului
(continuare în pag. 13)
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6 Jurnalul literar

Dreptul la opinie
Despre mediocritate
Marian Popa (în Istoria literaturii
române de azi pe mîine) face o deosebire
clară între eseistica politică produsă
oficial în ţară şi eseistica din exil;
trebuie făcută delimitarea şi între eseistica
dinainte de 1990 şi cea de după, ca şi
felul comportamentului urban dat de
schimbările intervenite după revoluţia
din decembrie 1989. În mediul intern
dinainte, ultrapolitizat, eseul politic nu
putea să beneficieze de deschiderea
tematică şi problematică necesară, nu
putea propune rezolvări pentru situaţiile
reale. Eseistul era nevoit să reproducă
citate din cuvîntările lui N. Ceauşescu,
cu referinţe „exclusiv reverenţioase”.
Asimilările bibliografice erau folosite
doar pentru combaterea calomniatorilor
occidentali ai marxism-leninismului.
Se mai arată în vasta sinteză a lui
Marian Popa că au devenit eseişti politici
comandaţi activişti superiori ai partidului,
cu funcţii propagandistice şi culturalartistice, conducătorii de publicaţii şi de
edituri, universitarii cu sarcini didactice în
domeniile filosofiei şi economiei politice,
scriitori cu ambiţii carieristice. Tuturor
acestora le lipsea atît urbanitatea, cît şi
eleganţa unui moralist clasic, alături de
nefuncţionarea bunului-simţ.
Era, deci, oficial încurajată medio
critatea, prin impunerea respectării dru
mului neabătut al partidului spre unitatea
lui monolitică, spre extremismul politic
marxist-leninist. Dezagreată în declaraţii,
mediocritatea era încurajată în fond.
Mediocritatea cochetăriei cu cenzura era
drapată în spatele unei producţii care
se exprimă public despre orice, prin
orice gen sau specie, multilateralitatea
formală semnalizînd direct mediocritatea.
Mediocrul atent alineat politic era tolerat
ca exprimare individuală, el „e relativ
bine situat social şi politic, are bune
şanse să-şi transforme scrisul în text
tipărit, nu trăieşte dramele performerilor
marginalizaţi şi respinşi editorial”.
De pildă – se dau în carte – exemple
de mediocrităţi: poemul prozaic agitatoric,
de afirmare patetică, incoerent-entuziastă,
scris de Mihnea Gheorghiu, cărţile conven
ţionale de propagandă scrise de Dumitru
Trancă, cele care sunt reprezentări ale
realităţilor standardizate, de Constatin
Mateescu, dramele şi comediile eclectice
de Leonida Teodorescu, cărţile de o
artificialitate fadă ale lui Nicolae Neagu,
ale grafomanului Ion Lotreanu, mimetismul
de atmosferă cultivat de Adrian Beldeanu,
„monografistul populist-turistic” Florentin
Popescu, „intrigantul cultural-artistic”
George Radu Chirovici, estomparea
conflictelor politice şi economice din anii
50, la Petre Anghel, autorul de versuri
patriotice Traian Reu etc.
Democraţia populară a adus cu sine
exclusivizarea literaturii socialiste.
Pentru un critic era suficient „să posede o
relaţie politică, economică, redacţională,
editorială, familială sau erotică ca să
parvină la titlul de critic literar”. Z.Ornea
„s-a concentrat asupra fenomenului
ideologic, politic şi în subsidiar estetic
din ultima sută de ani, pe care l-a
examinat cu mijloacele sociologului,
politologului şi economistului marxistleninist”, iar Valeriu Râpeanu a semnat
şi „proză specifică voiajorului cultural
cu regim oficial”.
Această etapă – se precizează mai
departe în carte – s-a desfăşurat în
condiţiile luptei de clasă şi ale războiului
rece, cînd ideologia a exclus critica
neangajată şi a omologat exclusiv critici
de front, ceea ce i-a diminuat drastic
acuitatea judecăţilor şi a încurajat func
ţionari de partid carierişti. Aceştia tre
buiau să-şi onoreze poziţiile cîştigate
şi mandatele primite. Era validat doar
omul-mercenar, cu funcţie partizană
clară. Este dat exemplul lui I.D. Bălan,
care „a asezonat obedienţa politică şi
naţionalismul ceauşescian: servilism faţă
de superiori, aroganţa unui intransigent
şi emfaza banalităţii cu voce răguşită
faţă de inferiori şi solicitanţi”, încît
actul cultural era văzut îngust ca simplă
semnificaţie politică, se practicau aluziile
generalizatoare caracteristice stilului
activistului de partid.

Mediocritatea se ilustrează prin aro
ganţa care semnalizează social starea de
suficienţă caracteristică a omului care
se pricepe la orice, dar la nimic serios.
Aroganţa dă o măsură vizibilă precarităţii
instruirii şi întinselor lacune instalate din
acest motiv. Omul mediocru nu se poate
manifesta în mediul urban decît prin
agresivitatea aroganţei şi a lipsei de bunsimţ în relaţiile lui cu ceilalţi, prin fudulia
chemată să-i ascundă carenţele.
Regimul de viaţă al mediocrului este
cultivarea unei stări saltimbance: şi-a
construit un repertoriu ludic pentru
a avea răspunsuri la îndemînă care
să-i dea un aer de falsă onorabilitate.
În discuţie, se dovedeşte un maestru
al eschivelor, dincolo de care nu mai
apare nimic – „cînd nimic nu e de
scos”, cum scrie Eminescu; aflîndu-se
în imposibilitate de a găsi cuvîntul „ce
exprimă adevărul”, deci cînd „nimic nu
au de spus”. Să dăm un exemplu de ieşire
din mediocritate prin asumarea decisă a
imperativelor vieţii – cel al lui Oliviu
Beldeanu, liderul grupei care a ocupat,
în 1955, legaţia română de la Berna, ca
să o deconspire ca oficină de spionaj
comunistă, condusă din umbră de către
serviciile de spionaj sovietice. În schimb,
toţi cei care au scris în presa vremii,
urmînd obedient indicaţiile de partid, nu
şi-au pus problema dacă acestea reflectă
adevărul sau nu, ci s-au înregimentat
într-un cor de detractori comandaţi de
sus, preluînd formulări gata confecţionate,
lansînd injurii nediferenţiate, fără a-şi face
un scrupul din adevărul acestora. Poetul
Cicerone Theodorescu scria indignat
despre „Elveţia cea neutrală/ Cuib de
teroare şi-asasini”, Mihai Beniuc era
mai inventiv în a-i identifica („cîrdul
sîngeroşilor din Berna face parte din
rîndul otrepelor legionare”), baladistul
intransigent Nicolae Tăutu a compus
Balada comunistului (securistului) Şeţu
(Petrescu) observînd fenomenul natural
că „Nu-s dumbrăvi şi nu-s poiene/ După
voi să nu blesteme”, în Scînteia înfiera
pe „agresorii fascişti” şi compozitorul Ion
Vasilescu, sculptorul Ion Jalea, România
liberă titra „atacul fascist” cu o dezinvol
tură standardizată, Scînteia tineretului
îi denunţă ca membri ai Gărzii de Fier,
Munca nu se lasă mai prejos numindu-i
„fugarii ucigaşi”. Scînteia dă tonul şi la
consecvenţă informîndu-şi cititorii că
„bandele fasciste” sunt specializate în
săvîrşirea unor acte banditeşti, precum
„incendierea şoproanelor ţărăneşti sau
atacul împotriva legaţiei de la Berna”
(!). România liberă, într-un comentariu de
pe pagina externă, dezvăluie cititorilor că
atacul face parte din „planul mai mare de
asasinate în masă, de distrugeri la scară
uriaşă care se proiectează la Washington”,
aşa încît ocuparea legaţiei române nu e
decît „o verigă din lanţul acţiunilor iniţiate
de cercurile reacţionare din S.U.A.” de
distrugere a cuceririlor comuniste.
Într-un interviu pe care-l făcusem
la München cu René A. de Flers, fost
colaborator la „Europa Liberă”, întrebîn
du-l cum erau resimţite aceste „ecouri” în
Occident, dînsul mi-a confirmat că „erau
resimţite ca penibile slugărnicii faţă de
puterea politică”, continuînd: „Nu-mi vine
să cred că vreunul dintre ei, nici chiar
Beniuc, ar fi exprimat vreo convingere
proprie. Un om de cultură nu poate fi
de o atît de mare naivitate politică”
(publicat în cartea Memorial anticomunist
din închisoare de Oliviu Beldeanu, Buc.,
Ed. Jurnalul literar, 1999). Arătasem tot
acolo, în cuvîntul introductiv, că „tăria
convingerilor lui se trage din contactul
cu realităţile bolşevismului ce se instaura
în România, din înţelegerea caracterului
profund antiromânesc al acestei doctrine
a urii, dar şi dintr-un fond ancestral de
dragoste şi ataşament pentru neamul
din care face parte”. Faptele lui, cu
un imens ecou în întrega emigraţie
anticomunistă, îl îndreptăţesc la ceea ce
nu are parte nici astăzi: să-şi afle locul de
onoare în galeria eroilor noştri naţionali.
Numai această recunoaştere poate înfăptui
acel act de dreptate postumă care nu
înseamnă altceva decît recunoaşterea
cinstită a adevărului. Ne revine nouă să
o facem, reconsiderîndu-i la întreaga lui
măreţie destinul înălţător şi tragic al celui
neantizat în gaura neagră a Gulagului
românesc.
În decembrie 1990, I.P. Culianu re
cunoştea: „Unul din lucrurile pe care

le-am înţeles de fapt foarte tîrziu –
probabil la 10 ani de la plecare – a
fost legat de impresia de normalitate şi
obiectivitate pe care o aveam cînd trăiam
în România. Nu-mi dădeam seama atunci
cît de mult erau manipulate mijloacele de
comunicare, toate revistele”.
Aşadar, dincolo de înzestrările naturale
precare ale omului, de limitarea lor
drastică, mediocritatea ţine şi de caracter,
de morala sincerităţii fiecărui individ,
de decizia de a-şi asuma şi proclama
adevărul. Pentru firile slabe, mediocritatea
se dobîndeşte. Devenind agresivă, este cea
mai indecentă formă de convieţuire.
După cum scria Octavian Paler, în
cartea sa Un muzeu în labirint, „meritul a
fost întotdeauna al celor care s-au opus,
cît au putut, infernului şi au creat”. De
cel mai tenace dintre aceste infernuri, noi
nu demult ne-am despărţit.
Duplicitatea scriitorilor faţă de pro
gramarea oficială a literaturii naşte
corupţia, care favorizează oportunismul,
pe de altă parte, ingeniozitatea conotativă
a coexistat cu aservirea formală la puterea
politică. Acceptarea oficială a stilisticii
duplicităţii şi interzicerea realului de
zagreabil politic au păstrat libertatea în
limitele ideologicului. Mediocritatea nu
se mai confundă cu simplismul, ci este
mai complicată prin acest joc duplicitar
(„accentul pus pe tehnica discursului
poetic n-a favorizat mai evident confuzia
autenticităţii şi imposturii, a talentului
şi aplicării a ceea ce talentul a produs
de-a lungul timpului, a operei finite
şi a ciornei”, scrie Marian Popa). Dar
ambiguitatea se dovedeşte, pe termen
lung, fructuoasă: „va avea orgoliul de fi
continuat cele mai multe experienţe de
totalizare doctrinară cu efecte literare
în secolul 20, prin motivaţii locale, ca
în cazul legionarismului, prin modelări
externe forţate datorate sovietizării şi
prin combaterea celor două posibilităţi în
cadrul naţionalizării comunismului”.
Aurea mediocritas nu mai este astăzi
un concept care reglementează estetica
urbană, ci o formă desuetă de cantonare
în pretenţii minime. Se autoiluzionează
cine mai crede că se poate strecura pe
această cale, ignorînd adevăratele pretenţii
ale vremii, cele de specializare, de largă
informare, de implicare în decizii, de
practicare salutară a normelor bunei
convieţuiri. Mediocritatea a eşuat în
propria-i suficienţă, a sucombat din lipsă
de orizont.
Demnitatea este opusul mediocrităţii,
onoarea este la antipodul tranzacţiomaniei,
în schimb insolenţa răutăcioasă creşte pe
mediocritate, ca şi violenţa opacă, orgoliul
neruşinat, insolent, insultător. Afirmarea
solidarităţii umane înseamnă ieşirea din
mediocritate, fiindcă exigenţele morale
impun asumarea responsabilităţilor, tră
irea spectacolului libertăţii, aşa cum
ritmica libertăţii celebrează depăşirea
totalitarismului (un stat totalitar este cel
„în care tot ceea ce nu este interzis este
obligatoriu”, scria Curzio Malaparte).
Mediocritatea (fr. homme d’une grande
mediocrité – om cu totul neînsemnat)
este dispusă la tranzacţii oneroase –
clevetirea, bîrfirea, vorbirea de rău – care
o afundă tot mai puternic în noroiul
căruia îi aparţine prin definiţie, acela de
uniformizare reprimantă. Dintre cei trei
monştrii sacri ai exilului anticomunist
român – Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugen Ionescu –, cel mai vehement
combatant împotriva mediocrităţii şi
submediocrităţii în gîndire şi limbaj,
denunţînd inclement incomunicabilitatea
de fond, a fost Eugen Ionescu. Stereotipii
le de limbaj, neascultarea preopinentului,
urmărirea obstinată a modului confuz de
gîndire, irealizarea dialogului au fost puse
în pagini memorabile de teatru absurd, de
către marele dramaturg. El se ridică la
categoria mediocrităţii, urmărindu-i felul
de manifestare dincolo de conjunctura
situării individului, adică mediocritatea
lipsită de cusur – un păcat universal.
Titu POPESCU

Pagini de proză
Ultima întîlnire
Deşteptătorul sună prelung. Ion tresări.
Sunetul strident, răsfrînt de pereţii goi
ai camerei lovea fără îndurare timpanele
bărbatului care dormea neliniştit. De sub
plapumă roasă ieşi un braţ gol, păros.
Degetele osoase se răschirară şi rămaseră
înţepenite ţinînd parcă la distanţă un duşman
nevăzut. Deşteptătorul ţîrîia în continuare.
„Nuuuu!”, urlă cu voce sugrumată Ion.
Ţîrîitul încetă. Urletul se pierdu prin cori
dorul întunecat alăturat. Braţul întins se
înmuie şi căzu. Ion clipi buimac. În cele din
urmă reuşi să deschidă ochii. Mari şi negri,
voalaţi de visul urît avut, priveau cu teamă
undeva departe. Prin fereastră îngheţată
pătrundea lumina alburie a tubului de neon
atîrnat deasupra străzii chiar la înălţimea
ferestrei. Pe tavanul coşcovit apăreau mereu
alte contururi, alte forme, după cum se mişca
tubul în bătaia vîntului sau după cum oscila
intensitatea luminii. Umbrele, luminile şi
multiplele linii atraseră în cele din urmă în
jocul lor privirea lui Ion. Ca şi altă dată se
lăsă prins de acest joc care îl făcea cel mai
adesea să uite ceva neplăcut sau să-i alunge
neliniştea. În acele cazuri de destindere se
simţea copil fără griji, bucurîndu-se din plin
de tot ce viaţa, destul de zgîrcită cu el de
altfel, îi oferea. Ca şi atunci în copilărie, cînd
urmărea plin de emoţii dansul bucăţelelor de
hîrtie colorată din capătul umflat al tubului
miraculos confecţionat chiar de el, reuşea
uneori, bărbat în toată firea, să se transpună
în starea fermecată de odinioară urmărind
jocul luminilor de pe tavan, privind apariţiile
de o clipă, care mai de care mai curioase, sau
urmărind scenetele răsărite parcă din nimic.
Uita în acele momente de mizeria camerei,
de situaţia sa apăsătoare şi dezonorantă, de
viaţa grea şi visurile spulberate. Şi totuşi,
de data asta parcă totul era altfel. Privirea
lui avea străfulgerări disperate. Ea nu mai
alerga pe tavan, ca în alte dăţi, spre a afla
cîteva clipe de uitare, de care nu mai avea
parte nici măcar în somn. Dimpotrivă: ea
parcă cerşea apariţiilor salvarea de un rău
care le întrecea pe toate.
Linii şi linii apărură, se amestecară şi
dintr-odată luară forma unui monstru.
Ion îşi muşcă buzele. Privi fix, înciudat.
Un fior de gheaţă îl străbătu de-a lungul
şirei spinării. Închise ochii. Îi deschise.
Monstrul nu voia să dispară. Închise din
nou ochii. În creier îi străfulgerară într-un
tam-tam asurzitor cuvintele răstite de o voce
de metal cu cîteva zile mai înainte: „Dacă
într-o oră nu te hotărăşti să colaborezi, o
să-ţi plîngi de milă!” Şi iară văzu pendula
„aceea” pe peretele alb şi gol şi minutarul
lung, subţire, albastru-cenuşiu mişcîndu-se
imperturbabil spre ora fatală. Ticăitul
acela era aievea ticăitului deşteptătorului
de pe măsuţa de lîngă pat. Strînse nervos
pleoapele căzute. Ceasornicul era tot acolo.
Ca şi atunci se simţea singur şi neputincios,
alunecînd tot mai ameţitor spre o prăpastie
largă şi întunecată. Deschise ochii. Privirea
îi căzu iarăşi pe măsuţă. Lîngă deşteptător,
un colţ de pîine, firimituri, un cuţit lung.
Un zîmbet îi îndulci trăsăturile crispate. „Şi
totuşi am fost mai tare decît El”, îşi zise nu
fără oarecare mîndrie. „Şi nu îmi pare rău că
încăpăţînarea m-a costat doi ani de viaţă plus
mizeria de acum. Numai imaginea clipelor de
spaimă trăite de-ar dispărea odată din capul
meu.” Se încruntă. „De nu mi-ar mai apare
în faţa ochilor!”. Gîndul dispăru. În locul
lui un gol imens, fără margini. Undeva, în
dosul pleoapelor, orizontul se îndepărta cu
iuţeală spre necuprins. Senzaţia pierderii
iremediabile, a dispariţiei oricărui punct fix
puse din nou stăpînire pe el. Şi deodată...
iată-l! Mic şi bondoc îl fixă cu privirea sa
de gheaţă, întreruptă din cînd în cînd de
licăriri de ură. Ion îşi muşcă buzele. Se
zvîrcoli în pat. Degeaba. Aceeaşi privire îl
fixa cu insistenţă. Deschise ochii. Monstrul
era tot acolo. „Nu mai e de trăit”, se gîndi
Ion. „Nici chiar acasă nu mai am linişte.
Trebuie să plec de aici. Să plec, să plec.
Dar unde?!” Gîndul se dovedi însă un gînd
pribeag, fără urmări, ca de altfel majoritatea
gîndurilor sale, căci continuă să stea lungit
în pat, acum cu totul crispat, în patul lui
îngust din colţul întunecat al camerei. Într-un
tîrziu reuşi să-şi desprindă ochii de pe
colţul unde apăruse arătarea. Întoarse capul.
Privirea i se opri pe uşa masivă. Într-un cui
atîrna o scurtă îmblănită. Pe stofa groasă
se zărea o pată mare, de culoare închisă.
Încercase de nenumărate ori să scoată pata,
dar zadarnic. Pata se încăpăţîna să rămînă
deşi dorea din tot sufletul să scape de ea.
Să scape de tot noianul de amintiri
care şi azi, după atît amar de timp
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îl mai înfiorau. Chiar acum privind-o
simţi cuibărindu-se, pînă în cele mai
ascunse unghere ale trupului, răceala
cimentului pe care stătuse uitat luni de zile
de-a rîndul. Ochii încruntaţi îi alergară acum
din nou la tavan. Monstrul era tot acolo. O
nouă mişcare a tubului de neon de afară şi
alte forme apărură. Monstrul se transformă
acum parcă într-un munte mare, prăpăstios
şi sterp. Muntele dispăru. Din nou arătarea.
Lîngă ea un copac bătrîn, mare şi desfrunzit.
Dar iată. O oaie şchioapă stătea pitită
lîngă trunchiul scorojit. „Sărmana oaie”, se
surprinse Ion şoptind, şi continuă apoi rece,
critic: „Dar parcă aduce cu mine”. Monstrul
apăru, se mişcă. Oaia căzu lovită la pămînt.
Copacul se frînse de la rădăcină. Pretutindeni
gropi, urme lăsate de pasul mătăhalei,
falii ca după cutremur, pustiu. În mijloc
trona dihania. Rînjea! „Înfiorător!”, zise
Ion cutremurîndu-se... „Dar, dar... rînjetul
ăsta unde l-am mai văzut?”, se întrebă el.
O nouă mişcare a luminii şi contururile
începură să se şteargă, se amestecară şi o
nouă formă apăru: o vietate. Părea chiar
om, cu adevărat! Şi totuşi. Avea corp, mîini,
picioare, gît. Ceva îi lipsea totuşi: capul. În
locul lui o cutie transparentă. Acolo unde
trebuiau să fie ochii erau fixate două role
cu bandă de magnetofon. Vietatea se mişcă,
se apropie. Ion simţi un junghi în dreptul
inimii. Din mijlocul rolelor îl fixau acum
doi ochi adevăraţi. Mai mult chiar. Cutia
aducea cu un cap cunoscut. Aceiaşi ochi
mici şi răi îl fixau ca atunci din mijlocul
aceluiaşi cap pătrat. Mii de furnici reci îi
invadară creierii. Închise ochii. Degeaba.
El rîdea batjocoritor. Strînse pleoapele. Pe
fundalul de smoală străluceau aceiaşi ochi.
Deschise ochii şi privi pe tavan. Şi de
acolo îl fixau din cutia transparentă ochii
plini de ură. Cu un rictus în jurul gurii Ion
se învîrti de colo în colo în pat. Privirea
îl urmărea tot mai insistent. Cu o mişcare
furioasă îşi îndesa pumnii în ochi. Nicio
schimbare; privirea tot mai răutăcioasă şi
batjocoritoare. Nu voia să dispară. Îşi luă
pumnii de pe ochi şi... în fotoliul jegos
de lîngă măsuţa de lîngă celălalt capăt al
camerei şedea „El”, picior peste picior în
carne şi oase. Lîngă fotoliu o servietă mare
şi umflată. La fel ca vietatea de pe tavan
avea capul băgat într-o cutie transparentă,
asemănătoare ca formă cu gluga de plastic
purtată de „Aleşi”. În dreptul frunţii erau
fixate două role. De pe rola plină o bandă
trecea pe rola goală. Dedesubt ochii. O clipă
se priviră în tăcere. În cele din urmă Ion
strînse cearceaful în pumni şi-şi descleştă cu
un mare efort fălcile. „Cum ai intrat aici?”,
zise aproape fără voce. El izbucni în rîs.
Rîdea cu atîta chef încît arcurile uzate ale
fotoliului îl acompaniau scîrţîind. Rîsul părea
lătrat. Ceea ce îl umaniza era batjocora care
o răsfrîngea. Faţa palidă a lui Ion se coloră
pe dată. Se ridică într-un cot şi cu voce
hotărîtă, energică, repetă întrebarea. Rîsul
încetă brusc. De sub rolele nemişcate ochii
„lui” îl priveau fix, nedumeriţi. Ion întrebă
din nou. „El” îl mai privi o clipă, apoi rolele
începură să se mişte şi o voce metalică
fără cea mai mică inflexiune se auzi: „Mă
uimeşti. Încă nu ştii că pot intra oriunde?”
Rolele se opriră, Gura i se deschise în
rînjet. Reîncepu să rîdă. Rîsul îi îngheţă
însă pe buze cînd Ion continuă: „Dar cine
ţi-a permis să intri?” Tăcere. O clipă numai.
Apoi rolele îşi reîncepură turaţia. Buzele lui
se strînseră într-un rictus cînd vocea metalică
răsună: „Eu am dreptul să intru oriunde mi
se porunceşte căci...”, şi vocea fu acoperită
de cuvintele lătrate care-i scăpară de pe
buze: „Cum? Ai curajul să pui întrebări?!
Vezi că te fac una cu pămîntul!” Mîna lui
dolofană, măslinie, cu păr aspru şi negru
strîngea braţul fotoliului. Cu această mînă
făcuse Ion de mult cunoştinţă. Îi cunoştea
pînă şi mirosul de săpun prost amestecat cu
sudoare. Îşi amintea perfect umiditatea ei,
moliciunea strîngerii şi greutatea pumnului
strîns care lovea fără cruţare. Mîna începu
să se agite. Degetele se înfipseră în braţul
fotoliului, strîngîndu-l convulsiv. Apoi îl
lăsă, apucă servieta şi scoase ceva.
Pentru Ion nu mai exista nimic altceva
acum decît mîna aceasta. Ea creştea clipă
de clipă, lua proporţii cosmice; sta la
pîndă, gata, gata să-l înşface în ghiare.
Din nou simţi mirosul de săpun amestecat
cu sudoare. Mîna se îndepărtă. Îşi reluă
dimensiunile normale. Un deget se fixă pe
un buton al aparatului scos mai înainte din
servietă, aparat ultima expresie a ştiinţei
şi tehnicii modelării sufletului. Aparatul
îi stătea acum pe genunchi. O apăsare pe
buton, un ţăcănit şi faţa lui Ion fu lovită
de un val înăbuşitor de căldură cu miros
insuportabil de praf ars. Valul de căldură se
rostogolea greu lipindu-i spatele şi capul cu
părul răvăşit de peretele din spate. Fu imo
bilizat. Nici măcar un deget nu mai putea

mişca. Dintr-odată o lumină sfredelitoare îi
pătrunse pînă în creier trecînd fără nici o
piedică prin pleoapele lăsate chiar în aceeaşi
clipă. Singur gîndul reuşi să se ascundă de
lumina necruţătoare emisă de ochiul mare de
sticlă ce vibra în mijlocul aparatului pătrat
şi negru, pe care „El” îl ţinea acum presat
de burta lui grasă. Gîndul lui Ion trecu
nebăgat în seamă de lumina scormonitoare,
se strecură din cameră şi alergă acum pe
străzile marIi capitale, nevăzut de „aleşi”,
de luminile iscoditoare. Ele, luminile, prin
ochi uriaşi în vibrare, controlau străzi, case,
locuinţe şi cele mai ascunse unghere locuite
de oameni. Pe Bulevardul Redeşteptării, cel
care odinioară se numise bulevardul Marilor
Magazine, acum închise şi transformate în
depozite, oamenii, bătuciţi de căldură şi
ameţiţi de atîta lumină, alergau somnambuli,
cu capetele aplecate şi ochii scurşi, în rînduri
strînse spre locurile stabilite de „Creierul
Unic”. Nu departe, în Palatul Filarmonicii,
transformată în „Scoală Specială de Înalte
Studii Sociale”, cursanţii stăteau nemişcaţi
în faţa unor cutii mari, cenuşii-albastre, care
emiteau printr-un ochi lumini de diferite
culori şi printr-o gură, drept difuzor, şopteau
uşor, încet dar insistent şi continuu singura
învăţătură admisă: Adevărata, Indispensabila
Învăţătură... Pe fiecare stradă se plimbau
oameni cu glugă purtînd pe burţile rotunde
aparatul-armă iar pretutindeni mişunau
într-o dezordine perfectă oameni fără cap,
cu un şirag de ochi în jurul gîtului. Aceştia
pătrundeau pretutindeni, inspectau casă cu
casă, cameră cu cameră, fiecare atelier,
fiecare uzină. Îi vedeai alipindu-se coloanelor
de oameni, pătrunzînd în dormitoarele
soţilor, la masa familiilor.
Gîndul lui Ion plana în continuare. Zborul
lui devenea însă tot mai greu. Amintirea
celor trăite, ultima întîlnire cu „El”, cu
cel în a cărui supraveghere fu dat, cele
văzute acum în marea capitală îl amorţeau.
Amintirea corpului cu toate slăbiciunile sale,
amintirea suferinţelor avute de-atîta amar de
timp deveniră tot mai acute. „De ce nu pot
uita? De ce?” se întrebă tot mai insistent
Ion. „Neputinţa asta! Ea e maladia mea.
De ea nu mai pot scăpa!” „Sau, continuă
el după un timp, de m-aş putea obişnui,
ca şi ceilalţi, cu noua viaţă”, îşi spuse Ion
şi gîndul îşi urmă tot mai anevoios zborul
deasupra capitalei conduse sigur de Creierul
Unic. Într-adevăr Ion nu putea accepta, nu
se putea obişnui. El era un inadaptabil. Era
un încăpăţînat, un criminal, cum zicea „El”,
cum spuneau supraveghetorii. „Nu mai pot”,
îşi spuse el doar şoptind iar gîndul trecea cu
fiece clipă tot mai greu mai departe. Totul
îi apăru de acum nud, dezgolit de tot ceea
ce ar fi putut avea un sens, de ceea ce ar fi
putut constitui un mister, o atracţie. Totul era
cunoscut, totul înregistrat, pînă şi intenţiile.
De altfel intenţiile dispăruseră; pustiul se
lăfăia în lume.
Gîndul ajunse în cele din urmă la mar
ginea oraşului. Într-o căsuţă dărăpănată, la
un război de ţesut vechi adus dintr-un muzeu
desfiinţat din „lipsă de raţiune de existenţă”
şedea o bătrînică gîrbovită şi numai piele
şi oase care, cu toată lumina prea plină de
abia reuşea să desluşească culorile firelor de
lînă necesare unui complicat model de covor,
foarte căutat pe alte meridiane. Din cînd în
cînd ducea la ochi, să vadă mai bine, un
deşteptător, ca apoi, nu fără să se fi uitat cu
frică la uşă şi fereastră, să-şi facă cruce şi să
şoptească: „Dă Doamne să termin bine şi la
timp.” „Sărmana”, rosti şoptind Ion.
Dintr-odată „El” sări ca ars. Auzise
cuvîntul. Ion se văzu iar în cameră. Presiunea
enormă ce-l ţintuise de perete dispăruse.
Ochii săi se îndreptară spre „El”. Îl văzu
sculat în picioare, cu priviri ameninţătoare
şi făcînd un pas spre el. Rolele de pe cutiaglugă stăteau nemişcate. Vocea lui răguşită
în schimb urla plină de furie: „Ai uitat că
asemenea cuvinte nu mai sînt permise?! Nu
vrei cu nici un preţ să te conformezi noii
direcţii?! Să ştii: cuvîntul criminal rostit a
fost înregistrat. Acum avem dovadă concretă.
Nimic nu te mai scapă. Închisoarea te
aşteaptă dacă...”, şi amuţi. Ceva neaşteptat
avuse loc: Ion se mişcase. Şedea acum pe
pat şi îşi mişca membrele amorţite. „El”
rămase pentru o clipă pironit locului. Nu
înţelegea cum Ion reuşise să se elibereze
de presiunea razelor emise. Privi întrebător
aparatul, se încruntă. Înţelese. Înfrigurat duse
mîinile la aparat, tremurînd încercă repede
să-l demonteze, sperînd să afle defectul. Fără
succes. Teama îl cuprinse. „Ăsta a descoperit
ceva nou. Şi e pornit. Vrea poate să se
răzbune. Mă priveşte ca o fiară”, îşi mai zise
„El”, tremurînd acum din tot corpul. Rolele
de pe glugă începură să se învîrtă iar vocea
metalică rostea fără inflexiuni: „Dispoziţiile
celor de sus trebuiesc îndeplinite. Fără
scrîşnire! Numai ordinea şi respectarea
legalităţii stabilită de noi aduc prosperitate.

Am venit la tine îndeplinind un ordin şi
avînd în vedere legalitatea. Chiar dacă ţi-am
violat domiciliul această nelegalitate devine
o acţiune pozitivă dacă ai în vedere scopul
deosebit urmărit: construirea unui viitor
măreţ pentru toţi. Lasă la o parte supărarea
şi ascultă...” Rolele continuau să se învîrtă
dar vocea aparatului fu acoperită total de
vocea „lui”. O voce congestionată, nesigură.
„Ce-i? De ce nu stai liniştit? Ce vrei să faci?”
Vocea „lui” deveni tot mai slabă, pînă la
urmă se stinse cu totul. Ultima întrebare de
abia se mai auzi. În acelaşi timp mîinile „lui”
deschiseră aparatul şi cotrobăiau înfrigurate şi
nervoase. Tremurau. Ceva nu era în regulă.
Textul difuzat nu corespundea situaţiei, iar
lumina rece şi paralizantă dispăruse.
Ion simţi cum furnicăturile cauzate de
nemişcarea forţată dispar treptat. Îşi mişcă
puţin braţele, le întinse de cîteva ori înainte
ca şi cum ar boxa, se ridică în picioare.
Slab şi lung, cu cămaşa de noapte veche
şi peticită, părea un spectru. Ochii mari
clipeau nervoşi, neobişnuiţi cu lumina
slabă rămasă după stingerea luminii emise
de aparat. Auzi un zdrăngănit. Ridică ochii

şi-l văzu pe „El” prăvălit în fotoliu. Faţa
fără expresie era îndreptată spre el. Ochii
„lui” nu mai aveau nicio lucire. „Ce dracu
l-a apucat?”, se întrebă Ion. „Iar joacă
teatru. Cine ştie ce mai pune la cale”, îşi
dădu el imediat răspunsul. „Bine că a oprit
spurcăciunea aia”, îşi zise încă în gînd şi
respiră de cîteva ori profund şi lung. „El”
încremeni. Mîinile cu degetele destinse
atîrnau moale în afara braţelor fotoliului.
„Dar... dar ce te-a apucat?”, reuşi „El” să
bolborosească din golul din care se simţea
aruncat... Cu o mişcare reflexă se trase
drept refugiu în fundul fotoliului. Ochii îi
urmăreau căscaţi fiecare mişcare a lui Ion.
Rolele îşi începură turaţia. Vocea metalică
reveni: „Trebuie să fii mîndru c-am venit aici
la tine. Prezenţa mea e dovada încrederii pe
care ai cîştigat-o în ochii Marelui Pur, şeful
Departamentului pentru Igiena Socială. Deşi
nu figurezi încă pe ştatele noastre totuşi
ţi se acordă marea cinste de a ne informa
despre gîndurile, părerile şi fiecare mişcare
a colegilor şi şefilor dumitale. Informaţiile
trebuie să fie însă precise, clare, detaliate,
neomiţînd nimic, oricît de neesenţial ar apare
la prima vedere. Vei căpăta pentru fiecare
persoană observată un chestionar-fişă tip cu
întrebări şi răspunsuri. În dreptul răspunsului
corespunzător vei perfora fişa. Totul va fi
cercetat de maşina electronică care va decide.
Vezi deci! Totul se face în cel mai înalt grad
de obiectivitate. Ţelul care se are în vedere
e numai şi numai stabilirea adevărului. Cît
despre fapte, gînduri, păreri, netrecute în
chestionar, ca şi pentru lucruri deosebite
vei primi un formular special. După cum îţi
poţi da seama această însărcinare oglindeşte
marea încredere şi preţuirea de care te
bucuri. Căci numai un tip cu mare spirit de
răspundere şi de observaţie, cu spirit critic
şi de discernămînt deosebit o poate duce la
îndeplinire. Felicitările mele pentru încrederea
cîştigată şi pentru importanta sarcină care ţi-a
fost încredinţată”. Rolele se opriră; vocea
amuţi. „Aş!” urlă Ion. „Iarăşi începeţi?!”
După o clipă cu disperare, pentru sine: „Vor
să mă bage în mormînt”. Îşi prinse capul în
mîini. În cap începură să toace ca o morişcă
stricată cuvintele: „De data asta nu mai scap.
Betonul îngheţat mă aşteaptă. Şi întuneric şi
lumină rece, orbitoare, şi iar întuneric şi iarăşi
lumină...” şi tot aşa la infinit.
La auzul vocii disperate „El” începu să
prindă curaj. Îşi aduse aminte că în spatele
persoanei sale stă cea mai puternică şi mai
înfricoşătoare organizaţie. Degetele sale
începură nervos să se agite pe butoanele
aparatului. Fără rezultat. Îşi spuse că trebuie
să se arate hotărît. Trebuie să-i spună răstit
ceva spre a-l ţintui pe loc. Cu greu reuşi
însă să scoată, mai mult bîlbîind, cuvintele:
„Stai locului!” Vru să mai spună ceva, mai
aspru, mai înfricoşător, dar teama îl cuprinse
din nou. „Dacă pune mîna pe cuţitul de pe
măsuţă”, îl săgetă în minte. Şi continuă într-o

străfulgerare: „Capul lui tare, pătimirile
lui, îl duc la crimă. Se răzbună acum pe
mine. De-ar porni odată drăcia asta! Ce-o
fi avînd? Niciodată nu m-a lăsat. Sînt la
voia duşmanului! Şi ăsta-i cel mai înrăit!
Nimic nu acceptă. Aştepta doar clipa pentru
a ucide! Ce... ce să mă fac?!” se îmbulzeau
gîndurile grele de teamă în capul „lui”. Ion
nu răspunse. O întrebare îl ţintui pentru o
clipă. „Dar dacă porneşte din nou aparatul?”
şi un fior îi săgetă inima. Pînă şi mintea
îşi întrerupse caierul ei încîlcit. Nu pentru
mult timp, căci îşi reveni pe dată. „Trebuie
să fac ceva, pînă nu-l porneşte”, gîndi el,
şi continuă, „altfel automatul ăsta de om
mă paralizează.” Ion făcu cîţiva paşi de-a
lungul patului. Întîi mici, pe furate. Apoi
ceva mai mari, mai hotărîţi. „Stai, stai!”,
şuieră „El” printre dinţi. „Numai să nu-l
aţîţ cu ceva”, îşi spuse în sine cu teamă
şi continuă: „şi doar, de n-ar simţi că
tremur de frică”. O fierbinţeală îi cuprinse
capul. Brusc rolele îşi reluară mersul iar
vocea metalică pronunţă clar, răspicat şi
ameninţător cuvintele: „Se pare că nu prea
eşti încîntat de încrederea acordată. Sau...
nu-ţi dai seama de importanţa şi valoarea
acţiunilor noastre?! Căci nu-mi pot imagina
să fii împotriva operei noastre măreţe
de reînnoire a sufletelor prin extirparea
radicală a cancerului care macină de milenii
societatea umană. Sau mă înşel?! Eşti oare
duşman înveterat al societăţii viitoare?!!!”.
Mişcarea rolelor încetă. Deja de la mijlocul
întrebărilor „El” începu să fie asaltat de
gînduri tot mai neliniştitoare. „Of,” îşi
zise, „banda asta îl înnebuneşte cu totul, îl
întărîtă. Îl duce la crimă. Ce să mă fac? Ce?
Ce?!!” Vocea metalică se făcu din nou auzită,
indiferentă la golul în care „El” căzuse. „Fii
atent! Cine este cu noi este de partea vieţii.
Ceilalţi, ei înşişi, se declară părtaşi ai morţii!
E ora doisprezece. Alege!” Tăcere. Ochii lui
Ion începură să clipească. „Hmm!”, îşi zise,
şi continuă pentru sine: „Acum veni vorba
şi de moarte... Ştiam de altfel. Cu ăştia nu
am altă şansă... Presimţeam... şi visul de
azi noapte, şi vedenia şi... toate, toate...
Iar „El”? Şade, ca o fetiţă cuminte. Dar...
umblă cu înfrigurare la aparat. Îl reglează...
pentru a mă ucide... Ce pot face?... Nimic,
nimic!... Şi totuşi... trebuie!”, apoi continuă
după cîteva clipe de cugetare: „Dacă e să
mor, măcar să mănînc ceva. În fond mi-e
foame. Dacă e aşa, fie şi moartea. Căci
gluga tot nu o iau”. Ochii lui Ion ardeau
ca jarul. Hotărît spuse aproape urlînd: „Ei!
Acum fac eu (accentuînd pe «eu») ce vreau!
Măcar pentru o clipă”, şi cu paşi apăsaţi
se îndreptă spre măsuţa. „Cuţitul” se înfioră
„El”. „Şi ochii, ochii lui mă ard... vrea să
mă omoare.” În afara celor două văpăi care
se apropiau rotindu-se tot mai vertiginos
dispăruse pentru „El” totul în cameră. Văpaia
fierbinte îi anihilă orice iniţiativă iar lama
de oţel a cuţitului, care luase dimensiuni
colosale, părea că îi pătrunde încet, chinuitor
de încet în minte şi i-o îngheaţă. O linişte
încărcată, de nesuportat, „îl” copleşi. Doar
zgomotul de tinichea a deşteptătorului marca
tot mai pregnant tăcerea. Ticăitul lui aducea
milimetru cu milimetru văpăile mai aproape.
Ele erau tot mai fierbinţi, tot mai sfredelitoare
şi... într-o străfulgerare „îi” apăru Ion cu
cuţitul în mînă. Valuri de sudoare „îi” apărură
pe frunte, de-a lungul şirei spinării. Văpăile
ardeau acum lîngă „El”, atît de aproape încît
le simţea jarul în fundul ochilor. Explozie!!!
Flăcări, numai flăcări. Cuţitul lung şi îngheţat
„îi” străpunse inima. „Chiar în inimă” îşi
mai putu spune „El” şi cu un horcăit căzu
pe braţul fotoliului.
Ion tresări. Se încruntă. Apoi cu o privire
disperată se repezi spre „El”. Îl scutură cu
toată puterea. Capul „îi” căzu pe spate.
Pupilele larg deschise îl fixau din mijlocul
unor ochi bulbucaţi de teroare. „E mort”,
îngînă în şoaptă Ion. Instinctiv făcu doi paşi
înapoi. Nu reuşea însă să-şi îndrepte corpul
şi nici să-şi dezlipească privirea de ochii lui
sticloşi. Iarăşi auzi ticăitul deşteptătorului.
Ba nu. Era un răpăit de tobe, semnal de
asalt. În ritmul lor îl asaltă gîndul: „Mai bine
muream eu. Mai bine mă omora, mă omora,
mă omora...” Într-un tîrziu un urlet prelung,
de lup prins în capcană, sfîşie liniştea. Ion
îşi astupă urechile, strînse capul în mîini
şi cu un salt se zvîrli pe pat. Un plîns
nervos, cu sughiţuri, fără lacrimi îi zgudui
trupul. „S-a terminat... s-a terminat... s-a
terminat...” se putea auzi printre sughiţuri
....................................................................
Se luminase de ziuă. Tuburile de neon
se stinseră tocmai cînd Ion ieşi pe uşa
casei. Ochii pierduţi şi fără viaţă erau fixaţi
undeva pe norii plumburii ce goneau fără
ţintă. Picioarele se îndreptau spre Palatul
Departamental al Igienei Sociale. Pe cap
purta glugă.

Alexandru BIDIAN
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Recuperări

(urmare din pag. 1)

se păstrează la Biblioteca Regenstein a
Universităţii din Chicago. Fotocopia acestei
opere fundamentale mi-a fost dăruită de
Mircea Eliade, cu speranţa că voi reuşi
să o public, odată şi odată integral, după
dispariţia regimului comunist.
Un alt exemplar se află în posesia celui
mai de seamă exeget al lui Mircea Eliade,
profesorul american Mac Linscott Ricketts.
Nicăieri nu există în scris interdicţia
tipăririi in extenso a acestei lucrări.
La 18 februarie 1984, cu doi ani înain
tea morţii, autorul îi scria prietenului
său, Constantin Noica: „La Biblioteca
Universităţii vor fi depuse manuscrisele,
corespondenţa (cu 2000 de români şi 3500
de străini) şi microfilmul Jurnalului. Toate
aceste materiale vor deveni accesibile
îndată ce vom schimba galaxia.” (Vezi:
Mircea Eliade, Europa, Asia, America,
Corespondenţă I-P, vol. II, Ed. Humanitas,
2001, 418p.)
Paginile inedite ale Jurnalului ne ofe
ră posibilitatea de a cunoaşte mai bine
personalitatea scriitorului şi pe cea a
istoricului religiilor. Spontaneitatea şi
sinceritatea însemnărilor – scurte notaţii
ţîşnind din emoţia momentului, mustind de
autenticitate, pline de vervă, nervoase sau
ironice – ne conving de arta comunicării
celui ce le-a zămislit.
Aflăm – necenzurate de nimeni – gînduri
le şi sentimentele, părerile despre propria sa
operă, crizele de megalomanie, precum şi
alte aspecte cu care nu putem fi întotdeauna
de acord. Sîntem fascinaţi de caracterul
documentar a ceea ce aflăm: confesiuni
asupra vieţii sale, întîlniri cu celebrităţi sau
anonimi, vise, impresii de lectură, judecăţi
de valoare. Scrisul a constituit pentru Mircea
Eliade o permanentă dăruire, o maximă
tensiune, o ardere mistuitoare.
În anul 2006, am publicat într-un volum
cîteva fişe de lectură şi glose pe marginea
acestei opere de excepţie. Cartea mea –
prima încercare de a selecta şi grupa tematic
însemnările autorului – a fost primită cu
bunăvoinţă de critica literară şi de cititori.
Am adus unele completări acestui volum
într-un articol (apărut în Apostrof, nr. 3,
martie 2010) în urma căruia am primit
numeroase semnalări privitoare la următorul
paragraf din textul meu: „De cîteva ori
Eliade consideră selecţia sa arbitrară,
regretînd că a lăsat la o parte elemente
strident autobiografice, aluziile politice,
referirile la realităţile româneşti...” M-am
hotărît să reproduc aici o altă serie de
pagini inedite, dar extrem de semnificative
din Jurnal, fără să le mai însoţesc de
comentariile mele.

Mircea HANDOCA

18 septembrie 1945
Azi noapte am discutat cu Emil. Îi
spun că încăpăţînarea Franţei de a
se citi numai pe ea însăşi, şi în plus
pe cîţiva romancieri englezi, va sfîrşi
prin a o scoate definitiv din circulaţie.
Compar publicul francez cu cel spaniol,
bunăoară, care are la îndemînă în
propria lui limbă, tot ce a produs
cultura europeană în ultimele genera
ţii, toată cultura germană, în primul
rînd. Lucrurile astea sunt inaccesibile
francezilor, care nu cunosc limbi străine
– adică totalităţii francezilor.

Nu mă interesează nimic în afară de
un lamentabil sex neistovit. Amestec
degradant de obsesii erotice, nihilism,
oboseală, vidare aproape totală.
Uneori, brusc, îmi revin. Am impre
sia că ies dintr-un labirint, că mă
reîntorc la lumină. În acel ceas cred,
din nou, în toate lucrurile mari şi mici,
în viaţă, în creaţie, în opera mea, în
eficienţa unei conversaţii, în fericirea
de a fi în Paris, de a mă plimba liber
în Cartierul Latin.

*
De păstrat, pentru amintirea mea,
scene povestite de Emil, în 1938. La 12
noaptea, editurile speciale, reproducînd
ultimul discurs al lui Hitler, erau
[asaltate de cititori, care] smulgeau din
mîna vînzătorilor şi, pentru că erau
prea puţine exemplare – posesorul se
oprea în dreptul unui felinar şi citea
cu glas tare, rînd cu rînd, grupului
care-l înconjura. Fiecare cuvînt era
ascultat cu respect şi admiraţie. Şi cîte
unul şoptea: „Le Führer n’est pas si
mal”. Povestită în 1945, scena aceasta
neverosimilă pare halucinantă.

30 septembrie 1945
Duminică. Două săptămîni de la
sosirea noastră – o întîmpinăm la gară
pe Mica, venită şi ea pentru o lună
de zile.
După amiază, la Lili Verea-Schneider,
cu încă doi prieteni şi Cioran. Pentru
întîia oară, datorită, fără îndoială,
atelierului de la etajul V, convorbirilor
responsabile, pictorilor, prezenţei aces
tor inşi care cred în om şi în artă,
simt că trăiesc viaţa mea, că nu sunt
inutil, că nu-mi pierd timpul, nici nu
mă trădez. Ce păcat că nu pot fi eu
însumi, în chip absolut, exprimîndumă atît de prost, într-o aproximativă
şi violent colorată franceză.

19 septembrie 1945
Scenele din metrou: americanii şi
cu franţuzoaicele. Cum se acostează:
facem zig-zag? Dacă nu, americanul nu
dă pachetul cu ţigări şi repetă întreba
rea alteia. Se pare că promiscuitatea,
la eliberare, a atins inimaginabilul.
Acuplări cu jeepuri. Părerea proastă
pe care o au soldaţii despre femeia
franceză!

15 octombrie 1945
În metrou am citit, peste umărul
vecinului, împuşcarea lui Pierre Laval,
cîteva ceasuri numai după ce fostul
preşedinte încercase să se sinucidă
înghiţind o fiolă de stricnină. I s-au
făcut spălături, a fost scos din comă,
dus în faţa plutonului de execuţie, legat
de par (Ar fi căzut oare jos altminteri?)
şi împuşcat.

27 septembrie 1945
Uneori mi-e teamă că am venit
prea tîrziu la Paris, că nu voi putea
nimic învăţa din convieţuirea cu fran
cezii. Sunt prea bătrîn ca să mă pot
reîntoarce la viaţa de student, la amo
rurile şi expedientele vîrstei de 20
de ani. Spiritul francez, claritatea,
echilibrul etc. nu mă atrag. Am aşteptat
de la alţii un mesaj, o revelaţie, iar nu o
tehnică şi o expresie. Nu mă interesează
perfecţiunea verbală care-l uimeşte pe
Cioran. Pentru mine, Parisul se reduce
la un mare oraş, cu muzee şi biblioteci,
unde se vorbeşte o limbă cu rezonanţe
universale, limbă pe care aş fi fericit
să o pot scrie. Atît!

21 decembrie 1945
M-am hotărît de azi să mă apuc
serios de greceşte, limbă pe care n-am
învăţat-o niciodată temeinic, pe care
mai mult o ghiceam. Mi-am cumpărat o
gramatică şi un manual şi am luat-o de
la ABC. Noroc că-mi aduceam aminte
declinările. Fac lucrul acesta atît pentru
plăcerea de a ceti pe tragici în original,
cît şi pentru a-mi reface memoria cu
exerciţii lexicale şi gramaticale. Iar
pentru a fi contemporan cu noile teorii
moderne, mă voi ocupa cît de curînd
de rusă şi de suedeză.

27-29 septembrie 1945
Teribila melancolie agravată de
accese de neurastenie şi disperare.

3 ianuarie 1946
Am reluat de cîteva zile cartea a IV-a
din Herodot, încercînd să urmăresc
cît pot textul grecesc. Este una din
cărţile pe care le-am cetit cu mai
mult interes în tinereţea mea, datorită
probabil faptului că se ocupă de sciţi
şi daci. Nu se compară ca frumuseţe
şi intensitate epică cu prima carte, la
care mă întorc întotdeauna cu cea mai
mare plăcere – dar pentru mine, autor
in spe, [aspectul] realizărilor comparate
din Dacia e nepreţuită.
Cum de mi-a scăpat pînă acum
această formidabilă frază de la început?
„Bogata înflorire a populaţiei masculine
în Asia şi abundenţa mijloacelor care
adunau în visterie, l-au făcut pe Darius
să conceapă dorinţa de a se răzbuna
pe sciţi.”
9 ianuarie 1946
Invitat de Coomaraswamy să scriu
un articol pentru omagiul de 70 de ani
pe care-l pregăteşte editorul Luzac şi
informat de Luzac să trimit manu
scrisul (cît pot mai scurt, pentru că
volumul e deja sub tipar) înainte de
sfîrşitul lunii, m-am apucat astăzi de
scris şi am terminat în cursul nopţii
un mic studiu Durohana et le rêve
éveillé (14 pagini mari), care cred că
va provoca oarecare scandal printre
orientalişti. Încep să-mi dau drumul!
Încep să scriu ce cred, şi ce cred despre
ipotezele oficiale.

Pagină inedită din jurnalul lui Mircea Eliade.

16 iunie 1946
De cînd învăţ rusa, recapăt maniile
din adolescenţă. Copiez cuvinte pe
foi vol ant e, încerc să le memorizez
pe drum sau în metrou, răsfoiesc
necontenit dicţionare etc.. Deşi ne
glijată, am continuat să ciupesc cîteva
ceasuri pe săptămînă pentru greacă.
Ambele limbi îmi plac şi simt cum mă
cuceresc cu încetul. Creşte şi interesul
meu pentru cultură, istorie, religie
slavă. În sanskrită, în greacă, în rusă
– cuvintele au o nobleţe faţă de care

mă simt tot mai sensibil. Concomitent
cu această sensibilitate (pe care n-aş
fi bănuit-o pînă mai acum un an),
via şi activa pasiune a mea filologică
– elemente de iraniană, de turcă, de
mongolă.
25 iulie 1946
Reflectez acum, scriind toate acestea
(şi le scriu ca să „salvez” fragmente
dintr-un timp concret a cărui curgere
mă istoveşte şi mă videază la toate
suferinţele [pe] care mi le-a adus drama
mea în Legiune).
Din toamna 1937 n-am mai avut
linişte. Mi-am văzut prieteni închişi,
apoi împuşcaţi. Am fost urmărit,
închis, apoi m-am îmbolnăvit, apoi a
murit Nae... Şi nu mă puteam rupe
de trecut; sufeream pentru suferin
ţele altora, adeseori sufeream pentru
prostia sau crimele lor. Şi ghinionul
care mă urmărea...
*
Scriu o lungă scrisoare lui Al. Rosetti,
în care, pentru prima dată, îmi las
liberă indignarea faţă de felul cum
s-au purtat şi se poartă „ai noştri” faţă
de mine. Zic „ai noştri” pentru că nu
ştiu pe cine să acuz: guvernul, amicii,
duşmanii, agenţii, comuniştii etc..
26 iulie 1946
Găsesc cu o vie satisfacţie multe
din argumentele mele împotriva ma
terialismului marxist în primele două
capitole ale cărţii lui Georges Izard,
L’homme est révolutionnaire. Încă din
facultate refuzam să accept o doctrină

Inedit: Mircea Eliade
Jurnal (I)
care pretindea că e validată de ştiinţă,
în timp ce tocmai ştiinţa, prin excelenţă,
fizica, se depărta de materialism. În
ultimii ani am ajuns la concluzia că
marxismul ortodox e reacţionar, în sen
sul că, constituindu-se într-un anumit
moment istoric, vrea să „absolutizeze”
acest moment, constituindu-l revelaţie,
întocmai ca o sectă oarecare. Dar, în
timp ce o sectă religioasă consideră
hierofania prin care ea a luat naştere
un moment paradoxal, mistic – marxis
mul se limitează la „filozofie” revelată
într-un anumit moment istoric (MarxEngels-Lenin). Încăpăţînarea cu care
încearcă să salveze, absolutizînd aceas
tă „filozofie” – împotriva tuturor
evidenţelor metafizice şi a progreselor
ştiinţifice care au urmat de atunci
– seamănă grozav cu lupta pentru
apărarea unor privilegii date. De aceea,
socotesc marxismul reacţionar: vrea
să apere permanentizînd interesele
unei anumite clase, care, făcînd o
dată efortul de a-şi asimila doctrina
marxistă, înţelege să profite (spiritual,
fireşte) după acest efort şi luptă prin
toate mijloacele să-şi impună ceea ce au
învăţat, ceea ce ştiu, ceea ce le convine
(ca indivizi, ca temperamente politice,
ca o clasă).
19 noiembrie 1946
De la H. Ch. Puech aflu astăzi
de moartea lui Ernesto Buonaiuti.
Profesorul A.P. Blanc îmi vorbise
astă-primăvară de atacul de inimă al
lui Buonaiuti, cînd doi iezuiţi aşteptau
toată noaptea, alături de camera lui,
sperînd că, odată căzut în comă, să
intre şi să obţină renegarea in extremis
a „modernismului” de care-l acuză, din
1926, Vaticanul. Probabil că Buonaiuti
a murit curînd după aceea.
Era omul pe care-l iubeam cel mai
mult în Italia. L-am văzut o singură
dată, în aprilie 1926, la Roma, cînd
am scris şi un foileton în Cuvântul.
Nu m-am dus să-l văd în 1928. Şi,
de-atunci, n-am mai revăzut Roma.
Dar am purtat cu el o lungă corespon
denţă. Mă iubea, mă ajuta. La plecare,
m-a condus pînă la poartă şi m-a
îmbrăţişat.
Puech îmi spune că s-a creat o
societate de istoria religiilor Ernesto
Buonaiuti, unde mă invită Pettazzoni să
ţin o conferinţă odată cu conferinţele
ce le voi ţine la Universitate. Dar nu
ştiu de ce amîn mereu răspunsul
la această invitaţie.
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28 noiembrie 1946
Decepţionat de lectura lui Le
rêve éveillé. E interesantă numai
tehnica, psihologia. Teoria subiacentă e
doar psihanaliză freudiană, puţin Jung
şi ceva filosofie după ureche.
În legătura cu Desville şi cartea lui,
ar fi trebuit să notez exerciţiile mele
de imaginaţie înainte de a mă culca, în
nopţile cînd mi-era teamă de insomnie.
Foarte adesea mă imaginam zburînd
sau făcînd descensiuni submarine. Altă
dată mă amuzam închipuindu-mă un
fals scamator, prezentîndu-mă la un
teatru varieteu, ca un prestidigitator şi
hipnotizator şi începînd să fac miracole,
să zbor pe deasupra spectatorilor, să
creez un bazin de sticlă, să-l umplu cu
apă cu un singur gest şi să-l populez
cu monştri marini. Apoi, aprinzîndu-mi
ţigara, să intru prin sticlă în bazin, fără
să-l sparg, şi să domesticesc monştrii.
Sau aduceam pe scenă o ladă şi apoi
invitam 20 de spectatori să intre în
ea (lada abia ar fi putut cuprinde doi
copii), chemam întreaga orchestră, o
băgam şi pe ea şi apoi luam lada în
braţe, o strîngeam, o făceam din ce în
ce mai mică, pînă cînd ajungea ca o
mărgea. O striveam în degete şi totul
dispărea. În clipa următoare, băteam
din palme şi toată lumea (cei 20 plus
orchestra) se găseau la locurile lor.
Reveriile astea mă odihneau şi mă
calmau. Adormeam foarte liniştit.
12 ianuarie 1947
Lucrez la sfîrşitul primului capitol
din Archetype et répétition. Este, desi
gur, opera mea teoretică cea mai im
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portantă, mai importantă chiar decît
Prolegomene, pentru că leagă între ele,
completează şi dă sens tuturor lucrărilor
mele ştiinţifice şi filosofice din ultimii
zece ani (adică tot ce am scris – nu pu
blicat – după apariţia Yogăi). Silit să fac
o carte scurtă, nu mă voi lăsa ispitit de
erudiţie (deşi primul capitol e plin de
referinţe; dar asta e necesar pentru a
putea avea toate libertăţile speculative
în ultimele capitole). Anumite probleme
filosofice, la care meditez de mulţi ani,
sunt pure şi rezolvate pentru întîia
oară. Este, în orice caz, o bună in
troducere în filosofia istoriei. Ar putea
avea chiar acest titlu.
13 aprilie 1947
Citesc studiul lui Nicolai Hartmann
despre Dialectica realului în filosofia lui
Hegel. Este curioasă apropierea mea
actuală de dialectică şi, îndeosebi, de
dialectica hegeliană. Pe acest filosof nu
l-am mai citit din anii studenţiei, cînd
descoperisem traducerile şi studiile lui
B. Croce şi Gentile. Dar nu-mi făcuse
atunci ceea ce se numeşte o „impresie
profundă”. Am mai frunzărit Logica şi
Fenomenologia spiritului în biblioteca
lui Dasgupta, căci cu el discutam
adesea despre destinul lui Hegel. Dar
abia anul acesta interesul meu începe
să capete semnificaţie filosofică. Deşi,
în text, n-am trecut de primul volum
al Fenomenologiei.
14 august 1947
Gicu îmi scrie că a încasat 4 milioane
de drepturi de autor de la Maitreyi,
Întoarcerea..., Şarpele, între 1 ian.-1
iulie 1947. Patru milioane, precizează
el, echivalează cu 2 kg zahăr, bursa
neagră. Dar mă bucur că în 6 luni s-au
vîndut 850 de exemplare din Maitreyi,
circa 5 volume pe zi.
13 februarie 1948
Trebuie să mă conving că numele
meu nu mai poate apărea pe altfel de
cărţi decît cele „ştiinţifice”. Va trebui
să semnez celelalte cărţi cu pseudonime.
Sper că această camuflare silită să-mi
redea deplina libertate. (Vezi însemnările
mele în legătură cu pseudonimele lui
Kierkegaard de la Cascaes, iarna 1944.)
Pentru literatură (roman şi dramă) voi
fi Gheorghe Eremia.
17 februarie 1948
Vine a doua oară să mă vadă Alex
andru Vona. Cîteva ceasuri de vorbă

mă conving cît de mult am uitat româ
neşte, cît de elementară a ajuns limba
pe care o vorbesc eu. Şi altceva: mi-e
teamă că gusturile mele literare nu se
mai potrivesc cu cele din ţară. Prin
reacţie faţă de „realismul popular”
impus de regimul comunism.

al grupului său de vîrstă, care nu mai
poate comunica totul cu nimeni şi se
mulţumeşte atunci să se închidă în
maniile lui, care cel puţin îi asigură
identitate şi îl apără totodată de za
darnice încercări de apropiere şi afec
ţiune din afară.

17 mai 1948
Îl găsesc pe H.Ch. Puech cu braţul
fracturat (căzuse pe o stradă la Lon
dra), dar entuziasmat de prima sută
de pagini din Technique du Yoga, pe
care tocmai le citise. Cartea i se pare
„excepţională”. Găseşte că aşa ceva –
adică dominînd materie, clar, accesibil
şi totuşi nefăcînd nici o concesie
vulgarizării – nu s-a scris nu numai
despre religiile şi filosofiile indiene, dar
nici despre, bunăoară, Platon.

3 decembrie 1948
Orgie între 30 nov. şi 2 dec..
Cu 3-4 crize de neurastenie pe zi,
cum aş mai mai putea îndrăzni să mă
gîndesc la un lucru serios?

21 mai 1948
În Technique du Yoga, André Bre
ton consideră că în acestă carte e cea
mai formidabilă anticipaţie a „supra
realismului”.
31 mai 1948
Tamars mā yotir jamaya! Versetul
acesta din Brihadaranyaka Upanishad ar
trebui să alcătuiască punctul central al
experienţelor mele spirituale imediate.
„De la întuneric du-mă la lumină!” Din
toate întunericirile – speranţă, pasiune,
pasivitate, somnolenţă, bestialitate, ură
– la toate luminile.
Simt cum Jurnalul îmi scapă din
mînă. Nu este, nu poate deveni ceea ce
simt că am nevoie să fie. Căci mă aflu
într-o nouă criză, care se va rezolva
pozitiv. Pentru întîia dată, de foarte
mulţi ani, am mai multe preocupări tot
atît de capitale: propria mea purgare
spirituală, propria mea construcţie,
eforturile de înţelegere ale istoriei
(cu atîtea cercetări erudite pe care le
implică) şi creaţia literară (nu scriu
încă, dar gîndesc la literatură). Simt
nevoia de a aduna laolaltă toate aceste
fluvii separate. Şi pentru această muncă
aş avea nevoie necontenită de un caiet
intim, care să mă reflecte. Voi inaugura
mîine un altul, cu o altă structură.
8 iulie 1948
De foarte mulţi ani adevărata mea
problemă a fost şi a rămas problema
timpului. De aceea Archetype et Rép
se va numi, cum era firesc, Le Mythe
de l’Éternel Retour. De aceea am scris
Aventura spirituală. De aceea visez
mereu la Tinereţe fără bătrîneţe, de
aceea sunt emoţionat pînă în rărunchi
de cîte ori recitesc The Waste Land al
lui T.S. Eliot (descoperită într-o dupăamiază din toamna 1940, la Oxford),
de aceea, de aceea, de aceea...
2 noiembrie 1948
Ora 11. Termin Le Mythe de l’Éternel
Retour. Îmi mai rămîne de scris prefaţa
– şi această carte începută în martie
1945 la Cascaes, repede abandonată şi
reluată în ianuarie 1946-1947, termina
tă în mai 1947, este definitiv încheiată.
O consider lucrarea mea cea mai
importantă, cu toate imperfecţiunile ei
şi cu toate aluziile (care nu vor satisface
pe nimeni) ale ultimului capitol.
6 noiembrie 1948
Desperarea de a şti că nu este nimeni,
nu poate fi nimeni căruia să-i relatezi
labirintele prin care ai trecut, căruia
să-i poţi vorbi de depărtările unde au
pătruns înţelegerile tale!...
Am uneori impresia că singurătatea
mea e de natură intelectuală, nu afec
tivă: nu mai pot comunica intelect cu
oamenii. Depărtarea pe care o simt în
tre orizonturile noastre mă paralizează
atît încît mă grăbesc să vorbesc fleacuri,
nu cumva să simt din nou singurătatea
aceea insuportabilă a omului care nu
mai izbuteşte să se facă înţeles.
Ce e mai greu, simt că prin scris nu
mai pot ajunge să exprim ce văd, ce
am descoperit. Nu ştiu cum să încep,
ce plan de expresie să aleg. Dacă aş fi
fost poet, poate aş fi izbutit...
Mă întreb uneori dacă „perspecti
vele” tot mai nesfîrşite care mi s-au
deschis în ultimul timp în faţa minţii
nu înseamnă pur şi simplu acest lucru:
că am îmbătrînit de timpuriu, că am
deja înţelepciunea secretă a bătrînului
de 80 de ani, singurul supravieţuitor

5 mai 1949
Primul revellion de cinci ani la
care „mă amuz”. Rămînem pînă la 8
dimineaţa. Doamnele în rochii de seară,
domnii în smoking. Cinci ani de cînd
n-am mai îmbrăcat smokingul. Dar
unde au să mă ducă toate acestea?
Sunt îndrăgostit. Dar mai departe? Am
pierdut absolut toate nopţile şi aproape
trei sferturi din zile.
10 iunie 1949
Aventura aceasta îmi dă sentimentul
unei reîntoarceri în epoca 1932. Mai
ales că, întocmai ca şi atunci S[orana],
Cristina mă imploră, după nu ştiu
a cîta îmbrăţişare, să o las să se
odihnească.
4 ianuarie 1951
Ca întotdeauna cînd sunt confiscat
de o „operă ştiinţifică”, suport o anu
mită imbecilizare. În afară de reve
rii şi scurte fulgerături, mintea mi-e
permanent solicitată de „subiect”. Şi,
iarăşi, după obiceiul meu, tot ce e mai
inteligent şi mai îndrăzneţ în legătură
cu „subiectul” îl consum în reverii. În
textul propriu-zis nu dau decît zgura
şi documentarea.
Îmi propusesem mai demult să mă
dezbar de erudiţie. Dar văd că nu a
venit încă timpul.
2 martie 1952
Cît am de cetit, cîte aş avea de făcut!
Dacă aş găsi timp şi linişte şi sănătate.
Dar, dacă n-aş trăi mereu sub obsesia
sărăciei, a ocupaţiei ruse, a lagărului
de concentrare siberian şi nu m-aş
grăbi „să dau” tot ce cred că poate fi
deja prezentat.
Citesc cîteva cărţi de Petronius
şi Pestalozzi asupra preistoriei me
diteraneene şi a lui Homer şi încep
să visez. Ce frumoasă Introducere în
istoria religiilor a Europei aş putea
scrie într-o zi, sistematizînd toate
aceste descoperiri, interpretîndu-le,
întregindu-le.
*
Din cînd în cînd, în reviste, citesc
studii despre suprarealism şi extrase
din André Breton. Mă înspăimînt cît
de aproape mă simt de poziţia lor
ideologică. (Parazitarea lumii, la Sim
bol, mai ales). Eu am ajuns aici prin
meditaţii îndelungi asupra spiritualităţii
arhaice şi a istoriei religiilor. Dar abia
în roman arăt plastic cum mi se pare
a fi Lumea. Suprarealiştii au ajuns,
cred, (zic cred – pentru că le cunosc
prea puţin operele), prin propriile
lor experienţe asupra imaginaţiei şi a
„hazardului obiectiv”.
*
Aseară la Mariana Parlier. Şi-a
adus aminte de societatea noastră din
liceu, „Muza” şi de conferinţele mele
despre Edouard Schuré. Îmi spune că
impresionam prin puterea mea oarecum
excentrică. Şedeam în fundul sălii şi
vorbeam foarte puţin. (Adevărul este că
aveam 13-14 ani şi eram extraordinar
de timid faţă de fete.) Multe din amă
nuntele pe care mi le spunea ea le
uitasem, deşi scrisesem despre Muza în
Romanul adolescentului miop.
7 iunie 1959
Invitat de Dr. Herny Hunwald, am
vorbit astăzi la Grande Loge de France
despre Rites et Symboles initiatiques.
Conferinţă publică, dar pe invitaţie văd
că stă tipărit: „Tenue blanche fermée”.
Asta înseamnă, îmi explică Henry, că
eu sunt singurul „neiniţiat” – restul
asistenţei sunt masoni...
Impresie oarecum penibilă. Vorbesc
prost, pentru că eram aşezat la o mă
suţă astfel situată încît sala era în stînga

Gustav Jung şi Mircea Eliade la Ascona.

mea şi nu vedeam publicul. Un sfert
de ceas am vorbit ca într-un vis, fără
să-mi dau bine seama unde mă aflu. Din
fericire, întrebările care au urmat miau permis să lămuresc anumite lucruri
pe care uitasem să le spun în conferinţă.
Aşteptînd înainte de a fi introdus în
sală în biroul Secretariatului, am fost
întrebat de ce nu mă fac mason (eu,
care cunosc atît de bine simbolismul
etc.) şi am răspuns vag, că nu mă simt
atras de masonerie.
Cînd am intrat în sală şi cînd am
ieşit, asistenţa s-a ridicat în picioare.
Multe sfeşnice cu lumînări aprinse. Nu
s-a aplaudat. Mi s-a explicat de ce: nu
e sală de conferinţe, ci un templu.
16 iunie 1959
L-am revăzut pe Eugen Ionescu întors
curînd de la Festivalul Internaţional
al Teatrului de la Helsinki. A vorbit
acolo despre libertatea în teatru şi a
doua zi i-au răspuns românii: Baranga
şi Tantzi Cocea. Pravda l-a atacat
ca fascist. Impresionat de vigoarea
bivolească, ternă, a blocului sovietic
şi de complexul de inferioritate al
occidentalilor. Răspundeau toţi cu frică,
cerîndu-şi parcă iertare că nu sunt de
acord cu sovieticii.
17 iunie 1959
Jurnalul acesta l-aş vrea în viitor ca
un şantier în care să încerc propria mea
„semnificare”. Aici aş vrea să fie prezenţi
şi omul de ştiinţă şi scriitorul şi omul
pur şi simplu, cu slăbiciunile, nostalgiile
şi reuşitele lui. Cît regret, bunăoară,
că în anii cînd îmi însemnasem visele
nu le-am însemnat în acest jurnal, în
loc să le povestesc în caiete de a căror
soartă nu mai ştiu astăzi nimic precis.
Sper, totuşi, că se află undeva în pivniţe
din Rue Duheseme sau în vreo ladă la
Chicago.
Ascona, 13 august 1959
La „Casa Tamaro”. În cîteva zile
vor sosi Stella şi Henry Corbin şi
Annie Hunwald. Lucrez cît pot, zi şi
noapte, la conferinţele Eranos. Prima
am încheiat-o la Fribourg şi am înaintat
destul în redactarea celei de-a doua –
dar trebuie să corectez şi să transcriu
aproape 60 de pagini. Visez la vacanţa
de vară fără acest „Eranos” pe care
încep să-l simt ca o greutate moartă
pe umeri.
25 august 1959
Sentimentul că se încheie un ciclu,
că iau parte pentru ultima oară la un
Eranos în Ascona.
11 ianuarie 1960
Din cînd în cînd izbucnesc împotriva
preţioasei uscăciuni mentale (aşa-zisa
„mentalitate ştiinţifică”) din discipline
care ar trebui să fie umaniste: istorie
a religiilor, sociologie, lingvistică.
Pretenţia „obiectivităţii” în lingvistică
mă exasperează. Aceşti mediocri savanţi
se socotesc „obiectivi” pentru că sunt
lipsiţi de inteligenţă şi imaginaţie. Le e
teamă să recunoască viaţa sufletească,
structura unui simbol sau prezenţa
unui mit – în timp ce adevăraţii savanţi
(„ştiinţifici”) au recunoscut că viaţa şi
chiar şi materia se comportă „mitic”.
(continuare în numărul viitor)
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La Maison Roumaine
Léontin-Jean Constantinesco –

actions et réflexions au service de l’unité européenne
Cette conférence n’a pas pour objet
de tracer le portrait d’un homme qui a
choisi l’exil pour être libre, selon le mot
de Nietzsche, mais simplement de mettre
l’accent sur l’une des dimensions fortes de
son existence, son engagement en faveur
de l’unité européenne, ce qui va conduire
à passer sous silence d’autres aspects de sa
vie, et notamment le rôle qu’il a pu jouer
dans l’exil roumain.
Après de fortes études de droit, à Bucarest puis à Paris où il obtient trois Diplômes
d’études supérieures avec mention, L-J. C
soutient le 1940, devant la Faculté de droit
de Paris, une thèse sous la direction de
René Cassin (le futur conseiller juridique
du général De Gaulle, le futur inspirateur
de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, le futur vice-Président du Conseil

d’Etat français) consacrée à un sujet de
droit comparé: «La résolution des contrats
synallagmatiques en droit allemand». Il est
envoyé, en 1941, au Portugal, en qualité de
Conseiller de presse près la Légation de
Roumanie à Lisbonne, où Mircea Eliade le
rejoindra quelques mois plus tard, comme
Conseiller culturel.
L’évolution de la situation politique de
son pays le conduit, avec sa famille, à
ne pas revenir en Roumanie. Commence
dès lors, dans des conditions matérielles
extrêmement difficiles, une quête pour la
survie des siens, mais aussi un engagement
en faveur de l’Europe.
Il prend part ainsi à le fameux Congrès
de La Haye (1948), qui rassemble toute l’intelligentzia européenne de
l’époque, et où sont jetées les bases de

⇒

Stéphan Lupasco

Du monde quantique au monde de l’art
Dans la décennie 1950-1960,
un nom fait son entrée fulgurante dans le monde de l’art:
Stéphane Lupasco (1900-1988).
Pourtant il venait de très loin
– du monde quantique, celui
de l’infiniment petit et l’infiniment bref. Comment peut-on
expliquer ce phénomène insolite ? La structure ternaire de
systématisations énergétiques
se traduit par la structuration
de trois types de matières, mais
qui ne sont pas isolées, séparées. La conclusion de Lupasco que toute
manifestation, tout système comportent un
triple aspect – macrophysique, biologique
et quantique (microphysique ou psychique)
- est certainement étonnante et riche de
multiples conséquences.
L’antagonisme énergétique est une vision
de l’unité du monde, unité dynamique,
unité d’enchaînement indéfini des contradictoires fondées sur une structure ternaire
universelle.

André Breton et Stéphane
Lupasco se sont connus, fréquentés et respectés. André
Breton fut parmi les premiers à
saisir l’importance de la philosophie de Lupasco pour la compréhension de l’art. En effet, le
livre préféré par André Breton
- Logique et contradiction est une étonnante méditation
sur l’affectivité, qui apparaît
comme un monde à part par
rapport au monde logique. Nous
expliquons ensuite pourquoi
Lupasco a qualifié l’art de Salvador Dali par
le vocable «subréalisme». La relation de Lupasco avec Georges Mathieu (le grand peintre
et ami récemment disparu), avec Benrath et
avec Appel sera également évoquée.

Basarab Nicolescu**
Bibliographie: Basarab Nicolescu, Qu’est-ce
que la Réalité? Réflexions autour de l’śuvre de
Stéphane Lupasco, Liber, Montréal, 2009.

**) Physicien théoricien (Chercheur Honoraire) au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Professeur à l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie). Membre
de l’Académie Roumaine. Président-fondateur du Centre International de Recherches et Études
Transdisciplinaires (CIRET). Directeur des collections: «Transdisciplinarité», Rocher (Monaco) «Les
Roumains de Paris», Piktos (Paris) et «Science et Religion» et «Science, Spiritualité, Société»,
Curtea Veche (Bucarest). Rédacteur-en-chef de la revue «Transdisciplinary Journal of Engineering
and Science» (Texas, USA). Auteur, entre autres, de Qu’est-ce que la réalité?, Liber, Montréal,
2009, Nous, la particule et le monde (Rocher, Monaco, 2002; ouvrage couronné par l’Académie
Française), L’homme et le sens de l’Univers - Essai sur Jakob Boehme (Philippe Lebaud, Paris,
1995, Benjamin Franklin Award for Best History Book, USA), Théorèmes poétiques (Rocher, Monaco, 1994), La transdisciplinarité, manifeste (Rocher, Monaco, 1996), Les racines de la liberté
(Accarias - L’Originel, Paris, 2001, en collaboration avec Michel Camus).

Ulpia Traiana Sarmizegetusa...
(urmare din pag. 1) dans le pays de Haţeg au croisement de deux

routes stratégiques qui liaient la Transylvanie
au Danube. La première vague de colonisés était recrutée en
premier lieu parmi les vétérans des légions qui avaient combattu les Daces. Parmi eux se trouvaient beaucoup d’Italiques,
qui ont mis leur empreinte sur la vie politique, religieuse et
culturelle de la ville.
Sarmizegetusa a accompli un rôle exceptionnel dans l’histoire
de Dacie. C’était la plus ancienne communauté de citoyens
Romains. De son territoire sont nées d’autres villes, comme
Apulum, Dierna et Tibiscum. C’est à Sarmizegetusa qu’on a
dédié le premier Capitole de la province. C’est toujours ici
que se trouvait le siège du procurateur financier de la Dacie
Supérieure et de la Dacie Apulensis. C’est à Sarmizegetusa que
se réunissait le concilium trium Daciarum, qui avait le rôle d’exprimer, au nom de la
province, la loyauté envers Rome et l’empereur. C’est par conséquent à juste titre que
la ville a reçu au IIIème siècle l’épithète de metropolis.
La ville occupe 32 ha dans l’intérieur des murs et plus de 100 ha à l’extérieur. On n’en
a recherché que 4-5%. Au nord de la muraille se trouve une grande area sacra, où l’on a
identifié plusieurs temples. Au coeur de la ville, au croisement des deux axes sacrées (le
cardo maximus et le decumanus maximus), on a construit deux forums: le forum vetus
avec la curia (le siège du sénat local) et le forum novum avec le Capitole.
Par son architecture, par son niveau culturel et par son importance politique, la Sarmizegetusa romaine peut être considérée une des métropoles de l’Empire Romain.
La conférence accordera une place privilégiée aux découvertes récentes, notamment
celles acquises suite aux fouilles des deux forums, qui ont enrichi d’une manière importante les connaissances de l’architecture et de l’histoire de l’Empire Romain.

Ioan PISO***
***) Licencié (1967) en histoire ancienne et archéologie à l’Université de Cluj, docteur (1983)
de cette même université il est de 1992 à 2012 professeur à la Chaire d’Archéologie et Histoire
Ancienne. À présent il est professeur émérite, directeur du Centre d’Études Romaines de l’Université
de Cluj. Entre 1997 et 2011 il a été également directeur général du Musée National d’Histoire de la
Transylvanie. Durant sa carrière il a bénéficié de bourses prestigieuses (Herder, Humboldt, CNRS)
et a été professeur associé dans plusieurs universités européennes, celles de: Vienne, Graz, Paris I,
Bordeaux III, EHESS, Léon. Le professeur Piso est membre correspondant de l’Institut Archéologique
Allemand, de l’Institut Archéologique Autrichien et de la Société Nationale des Antiquaires de France.
Il a publié 6 livres parus en France, Allemagne, Autriche, Roumanie et 142 articles.

l’organisation politique,
économique et juridique
du continent européen, et
il y fait entendre, avec d’autres,
la vois des «nations captives»,
qui se trouvent, contre leur volonté et par la collusion entre les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et
l’Union soviétique, sous le joug
de cette dernière puissance.
Dès cette époque, il rejoint
les rangs du Mouvement Fédéraliste Européen, qui milite en
faveur d’une Europe politique,
et qui ne se satisfait pas de la première
réalisation issue du Congrès de La Haye: le
Conseil de l’Europe. Il soutiendra la Déclaration Schuman (9 mai 1950), qui conduira
à la première Communauté européenne:
celle du Charbon et de l’Acier.
Ayant réussi à prendre pied, comme
simple assistant, dans l’université francoallemande de la Sarre, il va y poursuivre
une carrière universitaire, qui le conduira au professorat et à la direction de
l’Europa-Institut de l’université de la Sarre.
Commence là le second volet de son engagement européen. Il s’agit, parallèlement
aux réalisations que mettent en œuvre les
trois Communautés européennes en action
(CECA, CEE, CEEA), de construire, sur
le plan de la doctrine juridique, le droit
communautaire européen.
L’expérience communautaire, nouvelle et
sans précédents véritables, se distingue à la
fois du droit interne et du droit international
et retient, de ce fait, l’attention des juristes

les plus attentifs.
On peut dire que les travaux
scientifiques de L-J. C, et en
particulier ses deux ouvrages:
L’applicabilité directe dans
le droit de la CEE (1970),
et Das Recht der Europäis
chen Gemeinschaften, Band
I. Das institutionnelle Recht
(1977) constituent des œuvres
pionnières du droit européen, et
ont contribué à le constituer en
objet scientifique spécifique. La
vision explicative et synthétique
qui se dégage de ces travaux, leur caractère
structuré et didactique, la profondeur des
analyses et la richesse des références font
de ces livres des points de passage toujours actuels pour qui voudrait comprendre
les caractéristiques et les enjeux de cette
nouvelle branche du droit.
A ces publications, on doit ajouter les
trois volumes du Traité de droit comparé,
disponibles aujourd’hui en français, allemand, italien, portugais, espagnol et roumain. Par une compréhension rigoureuse des
caractéristiques majeures grands systèmes
juridiques, si différents les uns des autres,
L-J. C démontre leurs liens avec les cultures dont ils sont issus et qu’ils expriment.
Chaque système est irréductible aux autres,
ce qui n’interdit pas les tentatives de rapprochement et d’harmonisation, comme celles
que l’Union européenne encourage dans le
domaine du droit des obligations.
Vlad Constantinesco*

*) Agrégé de droit public et de sciences politiques (1974), aujourd’hui professeur émérite de
l’université de Strasbourg, Vlad Constantinesco a enseigné aux universités de Nancy, Beyrouth,
et Rabat, au Collège d’Europe à Bruges et Natolin, ainsi que dans de nombreuses universités
étrangères. Il est docteur honoris causa des universités de Cluj, Bucarest, Fribourg, Lisbonne. Ses
publications concernent le droit constitutionnel et le droit de l’Union européenne. Dernier livre
publié, avec le professeur Stéphane Pierré-Caps : Droit constitutionnel, Paris, PUF (collection
Thémis) 5e édition, 2011.

Sugestii politice: Despre utilitatea votului alb
în contextul actual al vieţii politice din România
democraţia, securiştii şi
nomenclaturiştii, care
acaparaseră conducerea Ţării, puteau să-şi
păstreze dominaţia. Asistăm astăzi, după
23 de ani de la prăbuşirea comunismului,
la perfecta transpunere în viaţă a acestei
strategii. Scindarea FSN din 1991 în PDSR
şi PD este un moment cheie; ea a permis
celor doi fraţi gemeni să fie cu schimbul
cînd la putere, cînd în opoziţie.
Manipularea opiniei publice prin varii
metode, începînd cu controlul riguros al
mass-mediei, a creat condiţiile alternării
la guvernare a celor două aripi ale FSN.
A apărut astfel un cerc vicios bazat pe
ideea că trebuie ales răul cel mai mic,
reprezentat cînd de una, cînd de cealaltă
ramură a FSN-ului. Alternanţa este însă
fictivă, întrucît atît PDL, cît şi PSD (numele
actuale ale celor două ramuri) au aceleaşi
origini, aceleaşi mentalităţi, acelaşi dispreţ
pentru cauza cetăţii şi aceeaşi atitudine
de promovare a interesului personal în
detrimentul celui public.
În mod normal partidele politice trebuie
să promoveze, în interesul poporului, valori,
idei şi programe; ori în cazul celor două
ramuri ale FSN nu este vorba decît de
interese personale şi de grup. În ultimul timp,
lupta între putere şi opoziţie a devenit din
ce în ce mai reală, deci mai credibilă, fapt
care facilitează manipularea opiniei publice.
Fiecare protagonist face totul şi utilizează
toate mijloacele ca să acapareze un număr
cît mai mare de privilegii şi bunuri. Acestea
fiind limitate, lupta se ascute.
Viaţa politică românească se desfăşoară,
cum am menţionat deja, într-un cerc vicios.
Opţiunea opiniei publice pentru ceea ce
este considerat ca fiind răul cel mai mic
determină perpetuarea adevăratului rău: cel
al perenizării puterii în mîinile mafiilor de
securişti şi nomenclaturişti.Aceasta este
adevărata cauză a degradării continue a
situaţiei politice din România, ajunsă astăzi
la un nivel pe care nimeni nu-l credea
posibil. Cercul vicios al falsei alternative,
preconizat de Brucan şi întreţinut ulterior
cu mult profesionalism, reprezintă o mare
victorie a celor ce deţin puterea din
decembrie ’89 şi pînă astăzi.
Pentru a ieşi din acest impas trebuie
create condiţiile necesare naşterii unei
adevărate alternative politice. Este un
proiect pe termen lung şi el nu poate avea,
din păcate, un impact imediat; trebuie însă
început cît se poate de repede.
O solidă alternativă politică se poate
realiza numai dacă ea este expresia voinţei
clar afirmate a unei părţi importante a
electoratului. Toţi cei care resping oferta
(urmare din pag. 1)

electorală, existentă astăzi în România,
trebuie să se exprime şi aceasta se poate
face prin votul alb (buletinul de vot pe care
nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea
votat). El exprimă, fără echivoc, refuzul
de a alege candidaţii înscrişi în buletinele
de vot.
Desigur, votul nul reprezintă şi el, în bu
nă măsură, această opţiune. Cauzele anulării
lui fiind însă diverse, mesajul transmis este
neclar, ca şi cel al neprezentării la vot.
Legea electorală din România (legea 35 din
2008) prevede, în mod explicit şi pertinent,
contabilizarea separată (distinctă de votul
nul) a votului alb. Este un aspect extrem
de pozitiv cu toate că votul alb nu este luat
în considerare (ca şi votul nul) în calculul
voturilor valabil exprimate, ceea ce i-ar fi
conferit o şi mai mare importanţă.
Dar pentru ca semnificaţia votului alb
să fie lipsită de ambiguitate şi să poată fi
utilizat cu toată eficacitatea este necesar
ca în buletinele de vot să figureze un
patrulater cu inscripţia VOT ALB, asemeni
patrulaterelor candidaţilor. Alegătorul
va avea astfel informaţia clară şi proba
mat erială a existenţei acestei opţiuni
(practic necunoscute) şi va putea s-o uti
lizeze fără teama unei eventuale fraude
(aplicarea ulterioară a ştampilei pe unul
din patrulaterele existente).
Pentru România votul alb şi utilizarea
lui este importantă. Cu cît numărul voturilor
albe va fi mai mare, cu atît condiţiile creării
unei formaţiuni politice care să servească
poporul român vor fi mai propice.
Cei care refuză să aleagă între variantele
electorale existente astăzi constituie baza
pe care se va construi structura politică
ce va reprezenta adevărata alternativă în
România viitoare.
Societatea civilă din România trebuie
să se mobilizeze pentru ca votul alb,
opţiune electorală practic necunoscută în
rîndul opiniei publice, să fie cît mai larg
popularizat şi semnificaţia lui cît mai clar
explicată, subliniindu-se diferenţa dintre
votul alb, cel nul şi neprezentarea la
scrutin (abţinerea).
Trebuie evident urmărită cu atenţie
aplicarea cu stricteţe a legii electorale
precum şi îmbunătăţirea ei, printre altele,
prin crearea unui buletin de vot adecvat şi
includerea votului alb în totalul sufragiilor
exprimate. Votul alb poate constitui o
cărămidă importantă pentru construcţia
României de mîine, fiind o speranţă pentru
ieşirea din impasul politic în care se găseşte
împotmolită Ţara.

Alexandru HERLEA
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Procesul comunismului
Cenzura comunistă versus
organele securităţii şi ale partidului unic (II)
Pe la mijlocul anilor ’60 implicarea orga
nelor represive în viaţa internă a cenzurii
a sporit. În România, organele securităţii
întocmeau liste cu cenzorii care aveau
acces la secretul de stat, făceau adevărate
„razii” de control, care nu se practicau în
primii ani de activitate ai instituţiei, fapt
ce demonstrează puterea tot mai redusă a
cenzurii după 1965 („În perioada 15-30
XII. 1966, la biroul Documente Secrete din
D.G.P.T. a fost efectuat un control pe linia
păstrării secretului de stat de către organele
Ministerului Afacerilor Interne”).
În general, cele mai multe documente
privind relaţia de colaborare a cenzurii 1
cu organele securităţii sînt, în majoritatea
cazurilor, cereri cu liste de autori, discuri,
referate, pe care cenzorii sînt rugaţi să le
studieze şi să se pronunţe asupra caracterului
lor (difuzabil sau nedifuzabil). „Cererea
KGB despre cărţile de istorie a evreilor şi
a Israelului în 1970”, de pildă, conţine o
listă de cărţi (cele mai multe publicate în
America), cu rugămintea de a fi restituite
după lectură, întrebînd dacă trebuie sau nu
trebuie epurate; o altă listă lungă cu cărţi e
însoţită de întrebarea „dacă sînt permise spre
difuzare, la ora actuală, pe teritoriul URSS
următoarele opere?” („Din corespondenţa
Glavlit URSS cu organele KGB”). Răspunsul
prompt al Glavlitului a fost că aceste opere
erau fie interzise pe teritoriul URSS, fie
destinate fondurilor speciale şi, mai rar,
erau pentru liberă circulaţie. De pildă, KGB
roagă Glavlitul să se pronunţe în legătură
cu două cărţi ale autorilor ruşi apărute în
străinătate (10.03.1975). Glavlitul răspunde
că acestea au un caracter antisovietic şi nu
urmează a fi difuzate în URSS, iar în cazul
în care vor intra în ţară prin filiere controlate
de Glavlit, vor fi confiscate (12.03.1975).
KGB trimitea la Glavlit nu doar liste cu
cărţi, dar şi cu persoane care au plecat din
URSS sau au înaintat cereri de emigrare,
din rîndul autorilor de literatură ştiinţifică
sau artistică, scriitori, jurnalişti, compozitori,
pictori, urmînd ca opera acestora să fie retrasă
din librării şi biblioteci. Menţionăm că liste
asemănătoare ajungeau la DGPT prin filiera
partidului, nu a securităţii.
Faptul că securitatea citea literatură artistică
la fel de intens ca şi cenzura, iar uneori cu
un spirit critic mai ascuţit (şi cu urmări mai
dramatice) se vede şi din următorul document,
pe care îl reproducem în întregime:
„În perioada colectivizării, familiile
deschiaburiţilor erau trimise în localităţi
speciale. Hotărîrea privind trimiterea în
aceste localităţi era luată de organele
administrative. În 1930, în cadrul comitetelor
regionale, raionale şi săteşti, au fost create
comisii însărcinate cu examinarea cererilor
şi a rugăminţilor de repatriere a deportaţilor
trimişi pe nedrept.
În romanul lui G. Holopov, Doker, toţi
aceşti locuitori speciali arată ca nişte victime
nevinovate. Probabil, ar fi mult mai corect
să fie arătaţi şi acei care au luptat activ
împotriva puterii sovietice. După părerea
noastră, autorul a creat o operă artistică în
care a îngroşat culorile întunecate, a reflectat
unilateral evenimentele acestei perioade.
Ar trebui să i se recomande lui G. Holopov
să prezinte mai obiectiv complexitatea acelei
perioade.”
Tot KGB furniza cenzurii literatură în
regim samizdat şi Glavlitul trebuia să hotă
rască dacă materialele în cauză au fost
vreodată publicate oficial sau nu şi dacă
textele trimise pot fi sau nu difuzate în
regim de liberă circulaţie. Cantitatea acestor
tipărituri nu era deloc neglijabilă (122 titluri,
1818 file într-o singură listă).
După părerea lui V. Volovnikov, de n-ar fi
fost cenzura, n-ar fi existat nici samizdatul.
Acest neologism, ajuns celebru, a fost creat
încă înainte de război de poetul Nikolai
Glazkov (1919-1979), care afirma într-un
poezie: „Samizdat – acest cuvînt eu l-am
creat/ Încă din anul patruzeci...” , iar în 1949
el a scris pe coperta culegerii de versuri:
„Samsebiaizdat” (singur m-am editat) care,
cu timpul a ajuns: „samizdat”. Publicaţiile

Dacă Platon... (urmare din pag. 2)
nu de mult încheiat, de decernarea unui
Premiu Nobel, pe care ei nu l-au solicitat,
dar care, fără îndoială, li s-ar fi cuvenit cu
prisosinţă în epoci în care, încă pînă astăzi,
Donul liniştit nu îşi identifică autorul
încununat cu aşa-zise şi consumate valori
politice ale premiului în cauză.
Iată motivul pentru care, în faţa unor
astfel de atitudini care încalcă pînă şi
dreptul la democraţie şi la recunoaşterea
valorilor libertăţii naţionale, Vintilă Horia

samizdat nu treceau prin sistemul sofisticat al
cenzurii, se publicau clandestin, ilegal deci şi
chiar dacă nu erau întotdeauna anticomuniste,
asemenea tipărituri erau confiscate şi inter
zise. Într-o notă secretă a KGB către Comi
tetul Central din 7 februarie 1969 despre
difuzarea „literaturii necenzurate” sau a
„samizdatului”, după ce face o caracteristică
a lucrărilor care circulă astfel, preşedintele
Comitetului Securităţii de stat, Andropov,
aduce la cunoştinţa partidului următoarele:
„Avînd în vedere că difuzarea literaturii
dăunătoare din punct de vedere politic aduce
un prejudiciu serios educaţiei cetăţenilor
sovietici, în special al intelectualităţii şi
tineretului, organele securităţii iau măsuri
îndreptate împotriva activităţii autorilor şi
a difuzării «samizdatului» şi a localizării
influenţei negative a operelor necenzurate
asupra oamenilor sovietici. În 1968 un număr
semnificativ al celor implicaţi în activitatea
samizdatului au fost supuşi profilacticii
sociale. Unii autori ostili şi distribuitori de
astfel de documente, corupători ai ordinii
sociale sovietice, au fost traşi la răspundere
penală.”
Prin lupta dusă împotriva publicării
neoficiale a tipăriturilor, securitatea contribuia
la întărirea Glavlitului. Publicaţiile samizdat
au circulat, mai ales după 1970, în URSS,
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria şi RDG.
Instituţia cenzurii a fost înfiinţată la
iniţiativa şi sub controlul permanent al
organelor de partid. La întrebarea „Cui i se
subordona Glavlitul?”, cenzorul Vladimir
Solodin răspunde: „Oficial Consiliului de
Miniştri, dar real, Glavlitul se subordona
direct Secţiei de Propagandă a CC PCUS,
care avea un om ce supraveghea Glavlitul,
de la el venind toate instrucţiunile. Acesta
se subordona secretarului pentru ideologie al
CC, de obicei erau doi asemenea secretari,
unul dintre ei se ocupa de problemele
Glavlitului. Sectorul Presei de la Propagandă
trimitea o mare parte a indicaţiilor. În afară
de secţia de Propagandă, mai era şi Secţia
de Cultură a CC, care se ocupa direct de
scriitori (îi învăţa pe scriitori viaţa).”
Mihail Zelenov, unul dintre cei mai
importanţi specialişti contemporani ai cen
zurii sovietice, face o analiză percutantă
şi captivantă despre rolul partidului în
activitatea Glavlitului în volumul dedicat
relaţiei dintre aparatul CC, cenzură şi istorio
grafie în anii 1920. Istoricul analizează
motivele de înfiinţare ale Glavlitului, dar
şi metodele CC de a-l coordona şi domina.
În istoria Glavlitului a existat o perioadă
cînd membrii colegiului acestei instituţii nu
erau doar cenzorii numiţi de partid, ci şi
responsabili din Comitetul Central. Aceştia
nu erau pregătiţi, în general, pentru activitatea
de cenzură, dar pentru partid conta faptul
că are oamenii săi acolo şi poate controla
(şi) mai bine situaţia. O primă concluzie
a lui Zelenov e că adevărata subordonare
a cenzurii de către partid s-a produs prin
politica de cadre. În afară de aceasta, Glavlit
edita pentru org anele partidului buletine
cu note privind literatura străină, apoi şi
cea rusă, în care se indica „titlul, tirajul,
editura, precum şi motivele interzicerii sau
intervenţiile Glavlitului”, ceea ce permitea
partidului să urmărească în detaliu activitatea
cenzurii. Relaţiile dintre partid şi cenzură au
fost determinate în mare parte de mişcările
din interiorul partidului şi cenzura a avut
deseori abilitatea să preia iniţiativa în unele
domenii. Un subcapitol din cartea lui M.
Zelenov, „1925-1928. Lupta între aparatul
CC şi Glavlit pentru distribuirea sferelor de
influenţă” se referă la reacţia dură a partidu
lui, cînd Glavlitul încerca să-şi lărgească
sfera de activitate în mod independent, pe
cont propriu. Alţi specialişti, precum G.
Jirkov sînt mai expeditivi şi mai categorici:
„Din 1928, Cenzura de Stat, acţionînd în
anumite limite legale, deşi sub presiunea
partidului, este înlocuită, de fapt, cu cenzura
şi controlul de partid, avînd caracter totalitar
şi sprijinindu-se pe hotărîrile conducerii PCU
(b) – PCUS”. Atribuţiile Glavlitului nu se
reduc, dimpotrivă, ajung tot mai cuprinzătoare

era îndreptăţit să afirme: „Noi suntem
poporul Rezistenţei, într-un sens care
nu ascunde în el nimic politic.” Şi, mai
departe, „Nu urăsc Istoria ca exilat, ci
ca român”.
Mă întreb, de altfel, şi astăzi şi probabil
că mă voi întreba mereu cum să eviţi
acest sentiment poate nu atît al urii, cît
al dispreţului pentru decăderea altora
ce îşi ascund neputinţa, analfabetismul,
grosolănia sub dobîndirea unui titlu, a
unui premiu, a unei penibilităţi mereu

cu trecerea timpului; intruziunea partidului
în activitatea instituţiei nu a mers pînă la
desfiinţarea acesteia, ca în alte ţări, partidul
urmărind întărirea sistemului cenzurii şi
coordonarea lui eficientă.
Divide et impera a fost un alt principiu de
dominare al partidului, căruia i-a plăcut să
joace mereu rolul de arbitru între diferite in
stituţii: „Coordonarea activităţii Glavlit-ului
şi GPU a constituit una din sarcinile cele mai
importante ale partidului. Ambele se ocupau
de cenzură şi, după apariţia Glavlitului,
trebuiau delimitate clar atribuţiile fiecăreia”
Sau: „Era un punct secret ca arbitru în
conflictele dintre Glavlit şi redacţii să fie
secţia de Propagandă şi Cultura a CC”.
Deşi a creat un sistem sofisticat al contro
lului total, partidul făcea abstracţie de toate
etapele cenzurii, dacă avea interes să publice
o anumită lucrare. În astfel de situaţii,
Glavlitul nu conta deloc. Alexandr Iakovlev,
secretar responsabil al Sectorului Ideologic al
CC, relatează cum a decurs publicarea unui
roman celebru care a făcut multă vîlvă în
perioada restructurării (anii ’80) din Uniunea
Sovietică. Redactorul-şef al unei reviste
l-a sunat pe Iakovlev, spunîndu-i că are
manuscrisul romanului Copiii din Arbat de
Anatoli Rîbakov. Iakovlev va citi manuscrisul
şi va avea o întîlnire cu autorul. „Dialogul
a continuat pînă nu i-am spus lui Rîbakov
că nu am nici cea mai mică intenţie de a
supune cartea cenzurii. Mai mult decît atît,
sînt gata să recomand instituţiei cenzurii să
aprobe cartea fără a o citi. [...] Cenzura nu
se va amesteca.” Şi cenzura, într-adevăr, nu
s-a amestecat.
Rolul partidului în formarea sistemului
cenzurii nu a fost diferit în România (faţă
de URSS), cu menţiunea că DGPT a fost
scutită de incertitudinile experimentale
prin care a trecut Glavlitul sovietic în anii
1920-1930. Şi în România cenzura a fost
subordonată Comitetului Central: „Leonte
Răutu mai are un rol foarte important,
deoarece controlează aproape în mod direct
cenzura. Iosif Ardeleanu îi raportează direct
lui Răutu; deci tot ce se petrece în domeniul
cenzurii merge direct la el.”
Vîrful piramidei în ierarhia cenzurii îi
aparţine conducătorului suprem, gensec-ului2,
de capriciul sau gustul căruia depindeau
operele scriitorilor, ale savanţilor, jurnaliştilor,
iar uneori şi viaţa acestora. În anii de dictatură
stalinistă, această formă de control a avut
consecinţe extreme: din nefericire, Stalin
se interesa foarte mult de literatură şi mulţi
autori nevinovaţi au plătit cu viaţa din cauza
cărţilor lor. S-au păstrat o serie de documente
despre „activitatea primului cenzor al ţării”:
mai întîi Lenin, apoi Stalin. G. V. Kostîrcenko,
în articolul Cenzura sovietică în anii 19411952, relatează un caz elocvent despre rolul
lui Stalin şi al instituţiilor din jurul lui: „Lui
Stalin i-a venit să scrie un articol în Pravda
cu litera ë3, care nu se mai folosea în limba
rusă. Începînd din 7 decembrie 1942, în toiul
luptei de la Stalingrad, structurile aparatului
de stat s-au apucat să prelucreze noua lege
despre «Reabilitarea literei ë» şi au început
să formeze comisii pentru pregătirea noilor
reguli ortografice. De fapt, mîna dreaptă
a lui Stalin în timpul războiului era A. S.
Şcerbakov, care, în afară de cîteva posturi
importante prin ministere şi diverse comisii,
mai era şi secretarul CC VKP 4 pentru
ideologie şi conducea direcţia Propagandă
şi Agitaţie, cu secţiile ei.”
În această structură ierarhică, cenzura
Glavlitului se afla deasupra cenzurii redac
torilor şi sub cenzura poliţiei politice şi a
partidului. Şi dacă Stalin a numit autorii
„ingineri ai sufletului uman”, Glavlitul era
„secţia controlului tehnic” (a sufletului uman)
responsabilă de calitatea „produsului” care
trebuia să corespundă tuturor cerinţelor şi
standardelor cerute (de partid).5

Liliana COROBCA
Note:

1. Vom folosi în continuare, din economie, acest
termen, avînd în vedere instituţia cenzurii (Glavlit
– pentru URSS, DGPT – pentru România).
2. Abreviere de la „secretarul general”.
3. Nu există în lb. română. Un echivalent
aproximativ: diftongul „io” – în cuvîntul iod.
4. Partidul Comunist Unional.
5. Fragment din Mecanismele cenzurii comu
niste, în curs de apariţie.

falsificată în ochii omenirii, într-o lume
a războiului şi a distrugerii mondiale:
Premiul Nobel pentru pace!
Şi-mi aduc aminte cum a reacţionat un
gînditor precum Vasile Băncilă la aflarea
veştii că Lucian Blaga nu îşi găsise locul
printre premianţi şi alţi martori tîmpi la
decernarea amintitului premiu: „Ce să
caute el, Blaga, rătăcit printre asemenea
ipochimeni?”
ARISTARC

HOMO JURIS (II)
A doua întemniţare: înscenările
Securităţii
După eliberarea sa din închisoare, în
august 1954, Alexandru Herlea lucrează
un an ca cioplitor de piatră, singurul post
pe care l-a putut ocupa. În toamna anului
1955 devine şeful oficiului juridic (post
nou creat) al GOSTAT-ului din regiunea
Braşov. Organizează acest oficiu pentru
care recrutează 17 avocaţi, profesionişti
de primă mînă, majoritatea foşti deţinuţi
politici. Pentru Ministerul Agriculturii
elaborează un studiu privind proprietatea
imobiliară a statului, adoptat de către
acesta ca bază teoretică de organizare a
teritoriului.
Profesorul Herlea este, după ieşirea
sa din puşcărie, urmărit îndeaproape.
Securitatea recurge la tot felul de metode
pentru a-l rearesta. Securitatea trebuia
să-şi justifice existenţa şi să menţină
atmosfera de teroare în ţară, mai ales
după revoluţia din Ungaria din toamna
anului 1956.
Prima încercare de reîntemniţare a
profesorului Alexandru Herlea are loc
în primăvara lui 1958 cînd Securitatea
propune unui funcţionar de la Banca
Agricolă (Mitan) să declare că a furat cei
peste 100.000 de lei (pe care îi delapidase
şi pentru care, conform legii, ar fi fost
condamnat la moarte) din ordinul lui
Herlea, care urmărea sabotarea economiei
naţionale. Înscenarea fiind prea cusută
cu aţă albă (prof. Barba, de la Institutul
Politehnic din Braşov, expert contabil,
refuză să semneze constatarea, găsind-o
absurdă), Securitatea imaginează un alt
scenariu.
Arestează mai multe persoane şi con
vinge pe preotul Ilie Piso din Zărneşti şi
pe doctorul Gogonea din Sibiu să declare
că Herlea a organizat o acţiune contrarevoluţionară de răsturnare a regimului.
Se constituie un lot de 18 persoane, cu
Herlea şef de lot, Eugen Lazăr sub-şef
al naţional-ţărăniştilor şi Măluşel sub-şef
al legionarilor. Ancheta este condusă de
ofiţerii de securitate Urzică şi Alexandrescu
care nu recurg numai la puneri în scenă
dar şi torturează fizic şi moral. Ambii,
ajunşi la gradul de general, au beneficiat
după decembrie 1989 de pensiile indecente,
atribuite ofiţerilor de securitate. Unul din
aceştia, care mai este şi astăzi în viaţă,
continuă să se bucure de toate privilegiile,
în timp ce foştilor deţinuţi politici şi
familiilor lor li se acordă compensaţii
derizorii pe motivul că statul nu are bani.
Are însă bani să plătească exorbitantele
pensii ale criminalilor.
Dar, să revenim la proces.
Asupra lui Herlea se fac presiuni
brutale pentru a-l determina să declare că
a acţionat din ordinul lui Mihai Popovici
(unul din importanţii vice-preşedinţi ai
PNŢ) şi a înscena astfel un mare proces
naţional. Profesorul Herlea nu cedează,
şi atunci, după doi ani de anchetă, se
deschide la Braşov procesul lotului
format din cele 18 persoane. Procurorul
cere condamnarea la moarte a lui Herlea.
Acesta păstrase însă un alibi hotărîtor
pe care nu-l va divulga decît în ziua
procesului, ştiind prea bine că Securitatea
putea oricînd să modifice orice. Dosarul
întocmit de Securitate afirma că şedinţa
de constituire a organizaţiei contrarevoluţionare a avut loc în vara lui
1954, de ziua onomastică (Sfîntul Ilie
– 20 iulie) a preotului Piso, în locuinţa
acestuia de la Zărneşti. Ori, Herlea a
fost eliberat de la Canal în august 1954,
aflîndu-se, deci, în ziua cu pricina în la
găr. Este condamnat totuşi la 20 de ani
de temniţă, în ciuda evidentei înscenări.
Ulterior, doctorul Gogonea care se afla
închis împreună cu Herlea (grav bolnav)
la Jilava revine asupra falsei mărturii,
informînd procuratura că în privinţa lui
Herlea a minţit. Părintele Piso refuză însă
să retracteze.
În acest proces mulţi inculpaţi au avut
o atitudine demnă şi morală. Avocatul
Măluşel şi economistul Lazăr, cei doi
sub-şefi de lot, în ciuda torturilor, nu s-au
pretat la declaraţii false şi nu au făcut
jocul Securităţii. Ei au fost condamnaţi
la cîte 18 ani fiecare. Cei care nu au
putut rezista torturilor fizice şi morale
Elena HELEREA
(continuare în pag. 12)
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De-aş fi Sancho Panza...
Nu ştiu să fi cunoscut pe cineva care să-şi
dorească a fi Don Quijote. Evident, de vină
este prejudecata, chiar teama fiecăruia de
a-şi recunoaşte lupta cotidiană, eminamente
banală, cu morile de vînt. Dar dacă ne-am
crede toţi Sancho Panza? Ne-am trezi cu
pierderea şi mai evidentă a sensului colectiv
al realităţii? Sau am deveni, măcar pentru o
vreme, realiştii care încearcă să menţină vie
esenţa unui echilibru perisabil între dorinţa,
chiar voluptatea, de a ataca cu lance şi vizieră
trasă semnul măreţiei lumeşti, indiferent dacă
e moară de vînt ori altceva, şi pe de altă
parte, inutilitatea unui asemenea atac? Totuşi,
cel puţin la o primă vedere, identificarea cu
scutierul celebrului cavaler îmi pare suficient
de atrăgătoare pentru a o cuteza pe un plan
al imaginaţiei lăsate iarăşi să îndrăznească
undeva, dincolo de evidenţa evenimentelor
obişnuite. Fiindcă, trebuie reamintit, evadarea
dintr-o realitate impusă şi greu de modificat
este o reţetă demnă de urmat, ne-a dovedit-o
însuşi Cervantes. Evident că sensul acestei
sustrageri din cotidian nu trebuie să devină
filosofia permanentă a vieţii, demersul ar fi
nociv şi distrugător. Mă gîndesc la imaginaţie
mai mult ca dar de la Dumnezeu. Şi ca
toate darurile sfinte, şi acesta ne-a fost dat
să-l folosim cu discernămînt şi spre folos
sufletesc. Atunci invitaţia de a-l întîlni în
gînd pe Sancho Panza devine o posibilă
chemare, nu doar spre evadare şi uitarea lu
crurilor care ne necăjesc, ci, mai ales, pentru
a înţelege mai bine care ar trebui să ne fie
menirea în calitate de făpturi care se bucură
de dragostea dumnezeiască. Este de presupus
că Cervantes s-a întîlnit de timpuriu cu Don
Quijote, chiar înainte ca primul să intuiască
destinul identic al amîndurora. Născut dintr-o
familie nobilă dar săracă, Cervantes părea
un tînăr care şi-a găsit un drum în viaţă.
Studiile excepţionale îi permiteau începutul
unei cariere de vis. Dar chiar în acest moment
l-a descoperit, ca simbol al schimbărilor pe
care viaţa le aduce cu sine fără vreo explicaţie
anume, pe Don Quijote. Singur cavalerul rupt
de realitate l-a îndemnat pe tînărul Cervantes
să accepte provocarea unui duel, ştiind bine
că dintr-o asemenea încercare nimeni nu
iese cu adevărat cîştigător. Cine pierde, îşi
pierde viaţa, cine cîştigă, îşi pierde liniştea.
Cum duelul era interzis şi aspru pedepsit,
lui Cervantes nu i-a mai rămas decît fuga.
Aşa că cel destinat unei cariere promiţătoare
devine soldat în armada lui Juan de Austria
care i-a zdrobit pe turci la Lepanto. Flota
creştinilor a obţinut acolo, la intrarea în
golful Patras, o victorie definitivă asupra
flotei otomane care nu şi-a mai revenit
niciodată din distrugătoarea înfrîngere. Cine
călătoreşte astăzi către Peloponez, este bine
sfătuit să se oprească o clipă la Nafpactos,
pentru a vizita portul construit de veneţieni
şi numit de aceştia Lepanto. Undeva printre
fortificaţiile medievale se găseşte statuia lui
Cervantes, rănit grav în teribila bătălie. După
ani şi încercări, cînd Cervantes a cutezat să
se reîntoarcă în Spania, a fost numit „eroul
de la Lepanto”, chiar dacă prima perioadă a
reîntoarcerii nu a fost prielnică. Cervantes
a ajuns la închisoare, dintr-un alt motiv, nu
cel al duelului, care se uitase între timp.
Constrîngerea de a supravieţui întunerecului
din carceră a împletit legătura dintre Cervan
tes şi Don Quijote în formă definitivă, eternă
şi folositoare pentru amîndoi. Eroul bătăliilor
trecute evada din realitatea sumbră a puşcăriei
datorită aventurilor pe care personajul său,
cavalerul rătăcitor, le trăia în libertatea însorită
a unei vieţi fără constrîngerile realităţii
imediate. Hoţi şi temniceri, bătăuşi şi derbedei,
se întîlneau seară de seară, schimbînd bizar

sensul obişnuit al vieţii de închisoare, uniţi
într-o linişte ireală, luînd aminte la tot
ceea ce se mai întîmplase cu Don Quijote.
Încă înainte ca Cervantes să fie eliberat, se
dovedise că fusese arestat pe nedrept, Don
Quijote scăpase de mult din temniţă, devenise
celebru, trecînd cu uşurinţă graniţele spaniole.
Autorului i-a revenit gloria şi recunoaşterea
contemporanilor. Marele inchizitor declară
public că este mîndru de a fi prietenul lui
Cervantes, chiar regele lua des cina cu celebrul
scriitor. Şi totuşi faima şi succesul nu au fost
nici de data aceasta prielnice. Cervantes a
murit sărac, la fel ca şi Don Quijote.
Indiferent de ceea ce Cervantes a trăit
şi de cum a trăit, el este un exemplu viu
şi consistent al vieţii care se împleteşte,
inevitabil, cu o altă latură a realităţii, nu
imediat vizibilă, dar care ne oferă deschiderea
spre celălalt univers, acolo unde evidentul îşi
modifică sensul, pentru ca noi să înţelegem
cele ce altfel ne-ar rămîne ascunse. Afirmăm
că în viaţă dorim, chiar tindem, să avem o
imagine precisă a ceea ce vrem să facem şi
să devenim. Nu din comoditate, mai mult din
strădania de a ne perfecţiona, de a avansa în
înţelegerea lucrurilor, atît în sens spiritual
cît şi existenţial. Există pericolul ca această
dorinţă să rămînă mai mult iluzie. Umberto
Eco scria că: „despre ceea ce nu poţi vorbi
din punct de vedere teoretic, trebuie să
povesteşti”. A fost soluţia lui Cervantes.
Şi i-a reuşit. Într-un anumit fel, axioma lui
Eco se potriveşte numai dacă ne străduim să
înţelegem ce ar putea fi un simbol.
Lipsiţi de imaginea precisă după
care năzuim, ne mulţumim şi cu
interpretarea, cît mai apropiată, a imaginii
care ne preocupă. Dar, acceptînd o asemenea
cale ocolitoare trebuie să avem grijă: mai ales
în sens duhovnicesc, interpretarea corectă a
simbolului este fundamentală. Greşeala ne
aduce multe neajunsuri.
Vorbim adesea despre simbolul iubirii,
realitate fundamentală a dialogului cu Dum
nezeu. Se poate vorbi despre „simbolul iubi
rii” cînd nu ştim ceea ce este un „simbol”?
Anton Dumitriu reuşeşte o primă apropiere
interesantă cînd ne învaţă că un simbol este:
„un semn, obiect, imagine etc. care reprezintă
sau evocă altceva decît ceea ce este în
realitate” (în Eseuri, 1986). Definiţia este
desigur corectă, dar insuficientă din punct de
vedere duhovnicesc. Teologia simte nevoie
unei precizări. Părintele Stăniloae analizează
interesanta interpretare a Sfîntului Maxim
Mărturisitorul: Simbolul nu defineşte doar
ceva ce ar fi o altă realitate, ci el poate, mai
ales, evoca o treaptă mai înaltă din punct
de vedere spiritual, fiind o descriere mai
bună, care-ţi permite, într-un mod deosebit,
dar întotdeauna revelat, să înţelegi cele
dumnezeieşti (Vezi Filocalia, volumul 2).
Să căutăm un exemplu concret: nu greşim
atunci cînd afirmăm că Sfîntul Apostol Ioan
este un adevărat „simbol” al iubirii. Avem
în gînd, ca o primă înţelegere a termenului,
persoana reală a Apostolului, dovedită istoric.
Cu ajutorul simbolului, persoana istorică
a Sfîntului Apostol Ioan primeşte o altă
dimensiune cognoscibilă, la fel de reală, dar
mult mai folositoare pe plan spiritual. Sfîntul
Apostol Ioan devine un simbol atît înalt cît
şi cucernic al iubirii în sensul creştin,ceea ce
ne ajută în demersul nostru sufletesc. Iubirea,
ca ideal de viaţă creştină, se personifică,
este posibilă şi evidentă. Ne simţim întăriţi
dacă încercăm să avansăm pe un asemenea
drum. Primim certitudinea că un sens afectiv
care adesea se epuizează prin interpretări
romanţioase sau prin sentimentalism exacer
bat, este, descifrat corect, poarta de aur spre
înţelegerea celor sfinte.
În acelaşi timp, cum am putea fi ajutaţi
să desluşim ceea ce altfel nu este uşor de

şi nu au revenit nici la
proces asupra falselor
declaraţii au fost şi ei răsplătiţi cu cîţiva
ani de temniţă.
În aceeaşi zi cu procesul Herlea s-a
judecat la tribunalul militar din Braşov un
alt proces politic, al cărui şef de lot era
profesorul Victor Jinga. Acesta, învinuit
de propagandă împotriva statului, a fost
condamnat la 10 ani închisoare.
Din fişa de penitenciar
Consemnăm mai jos Fişa de peniten
cia r a profesorului Alexandru Herlea,
extras ă de pe site-ul Institutului de
Investig ar e a Crimelor Comunismului
şi Memoria Exilului Românesc [www.
crime lecomunismului.ro/ro/fise_detinuti_
politici/].
Herlea Al. Alexandru, n. în 24 iunie
1907 la Vinerea, Alba, fiul lui Alexandru şi
Dora, dom. Orăştie, Hunedoara, contabil,

să ne rugăm neîncetat pentru ca această
aspiraţie firească să nu se transforme în
amăgire şi tristeţe. Ne naştem doar prin
Domnul şi înviem numai prin El. „Munţii
ca ceara s-au topit de faţa Domnului” spune
psalmistul (Ps. 96, 5). Munţii topiţi, ca
ceara... Un simbol al adevăratei credinţe în
Dumnezeu, care lucrează în noi. Să ne rugăm
pentru naşterea a doua, cea „de sus”, şi să
ne rugăm şi pentru toţi cei care, asemenea
lui Făt-Frumos, au cunoscut veninul unei
ispite amăgitoare. Suntem ca el. Tristeţea
şi plînsul lui, nevinovăţia şi victoria sa
paradoxală reprezentată prin reîntoarcerea
din iluzia unei vieţi pămînteşti veşnice,
înseamnă exemplul reuşitei omeneşti. El a
aflat de preţul iluziei tinereţii fără bătrîneţe,
care este singurătatea sfîşietoare. De care
avem motive să ne temem.
Fiindcă există o deosebire între a muri
sărac şi a muri singur. Nu ştiu precis
împrejurarea morţii lui Cervantes, dar înţeleg
grija scriitorului pentru cavalerul său. În
clipa morţii Don Quijote l-a avut pe Sancho
Panza alături. Şi prin această definitivă
dovadă a unei prietenii desăvîrşite, se pune
întrebarea dacă nu cumva şi el, Cervantes,
nu a trăit cu speranţa de-a fi vreodată Sancho
Panza. În faţa viziunilor, a încercărilor şi a
erorilor cavalerului rătăcitor stau clarviziunea,
credinţa şi prietenia fără umbre a scutierului.
Nimic din ce a crezut Don Quijote nu ar fi
ajuns legendă şi vrajă fără protecţia omului
adevărat, care acceptă sacrificiul de a apăra
visele celuilalt, nesocotindu-le pe ale sale.
Şi cine veghează asupra altuia, poate liniştit
să uite de sine. El este în grija Domnului.
Cum altfel se poate explica clipa sublimă
cînd Sancho, ajuns în culmea deznădejdii,
primeşte de la „buna Maritores” o coajă de
pîine şi o ulcică de vin. Oricît de modest ar
fi darul care abia astîmpără foamea şi setea,
e de luat în seamă, pentru că e tot ceea ce
avea Maritores. Şi cît de bogat poate fi
cineva care se îngrijeşte cu preţul puţinului
avut de nevoia celuilalt. În sufletul acestora
locuieşte îngerul, care le şterge faţa de praf
şi de lacrimi.
Şi ajung să mă întreb dacă nu cumva,
în aceste vremuri cînd am învăţat numai să
cerem, să avem drepturi, să facem afaceri
avantajoase pentru noi şi păgubitoare pentru
restul lumii, trebuie să ne identificăm cu cei
care aparent ar părea cei mai slabi şi mai
neînsemnaţi dintre muritori. Poate că aşa
ne-am mai gîndi odată înainte de a cere şi a
pretinde mai departe. Nu suntem noi cei care
cerem Bisericii să se schimbe, să se adapteze
la ceea ce noi credem că este ea, fără a
cunoaşte şi a înţelege sensul şi semnificaţia
legăturii nevăzute dintre Dumnezeu şi oameni,
păstrată şi apărată de Sfînta Biserică? Dacă
tot am învăţat să cerem, de ce să nu cerem
orice, ajungînd inevitabil departe de orice
sens al realităţii, chiar şi atunci cînd, făţarnici,
cerem schimbările aberante în numele unui
nou şi infailibil sens al realismului? Pecetea
modernităţii se exprimă, o credem, doar
prin exaltare neliniştită. Fără să înţelegem,
fără să cumpănim dacă modernitatea este
inevitabil pierderea a tot ceea ce experienţa
şi înţelepciunea înaintaşilor a considerat a fi
bun şi folositor.
Sfîntul Cuvios Visarion ne învăţa că dacă
vrem să ne ferim de ispitele lumii trebuie să
tăcem şi să nu ne comparăm cu alţii. Dar
chiar cu preţul de a nu urma cu totul sfatul,
mi-aş fi dorit să am puterea de a înţelege
şi de a mă mulţumi cu ceea ce Dumnezeu
a rînduit. Poate aş afla că nu e totul să fi
cavalerul, atunci cînd viaţa de scutier aduce
cu sine singura bună rînduială a lucrurilor.
De-aş fi Sancho Panza.

«Litera» trei plachete de poezii intitulate
La porţile gîndului, Pe puntea întrebărilor
şi Cronica neliniştii. Peste o mie de poezii
i-au fost confiscate de Securitate şi nu au
fost încă găsite. Cum i-au fost confiscate
la diferite perchiziţii alte manuscrise cu
caracter memorialistic sau ştiinţific care
nici ele nu au fost recuperate. Mai există
însă, din fericire, cîteva manuscrise,
memorii şi amintiri, pe care Alexandru
Herlea le-a redactat spre sfîrşitul vieţii şi
care se află în posesia fiului său.
În concluzie, doresc să subliniez
că profesorul Alexandru Herlea, demn
continuator al familiei sale, a fost la
rîndul său un cărturar deschizător de
drumuri, un exemplu de luptător pentru
identitatea naţională şi pentru marile
valori ale civilizaţiei europene. Probitatea
sa ştiinţifică şi umanismul său au marcat
profund pe cei care l-au cunoscut.

care mi-a pus la dispoziţie o bogată
documentaţie, mergînd de la publicaţii
la unele documente din dosarele CNSAS.
Ele mi-au permis să realizez această
comunicare. Doctor honoris causa a
Universităţii Transilvania din Braşov,
fost ministru al Integrării Europene,
Alexandru Herlea junior a jucat un rol
eminent în procesul de deschidere a
negocierilor de aderare a României la
Uniunea Europeană, prin care România,
depăşind vicisitudinile istoriei, a revenit
în marea familie europeană, pe care n-ar
fi trebuit s-o părăsească niciodată.
Mulţumesc, de asemenea, profesorului
Florentin Olteanu, preşedintele Fundaţiei
Culturale Negru Vodă din Făgăraş, care
mi-a furnizat numeroase informaţii despre
calvarul întemniţărilor şi deportărilor din
România.

Teolog

Procesul comunismului: HOMO JURIS (II)
(urmare din pag. 11)

precizat? În De penitentia, Tertulian vorbeşte
despre „simbolul morţii”. Ne-am putea
imagina un eveniment de la sfîrşitul acestei
vieţi pămînteşti, cînd şiragul de perle se
apropie de sfîrşit şi în mînă ne-au mai rămas
doar cîteva pietricele, ultima evidenţă a unei
existenţe trecătoare... Dar „simbolul morţii”
este la marele apologet botezul, reprezentînd
moartea omului vechi, cel dinainte de Iisus
Hristos. Botezul simbolizează dispariţia,
„moartea” unui om ajuns pasiv după alun
garea din rai a primilor oameni, şi apariţia
omului nou, omul speranţei, al Învierii prin
restaurare, omul acum activ, adică viu, care
se poate mîntui, dacă luptă pentru tot ce este
veşnic. Trecerea din moartea fără nădejde
către lumina unui început plin de sfinţenie
este posibilă. Dacă nu ne lăsăm amăgiţi de
speranţa deşartă a unei împliniri depline încă
din această viaţă şi această lume, în care ne
amăgim adesea prin evaluarea greşită a unor
realităţi, pe care singuri nu le înţelegem şi
doar cu ajutorul Domnului ajungem să le
percepem corect.
Mîntuitorul îi spune lui Nicodim: „Ce este
născut din trup, trup este; şi ce este născut din
Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: trebuie
să vă naşteţi de sus” (Ioan 3,6-7). Putem să
înţelegem, printr-un simbol, care este calea
către viaţa veşnică, pe care o căutăm cu
înfrigurare. Intuim, de asemenea, că viaţa
veşnică este doar o urmare a mîntuirii, odată
cu victoria definitivă asupra morţii,ce rămîne
simbol al păcatului strămoşesc. Noi, singuri,
fără Dumnezeu, fără a ne „naşte de
sus” nu avem cheia nemuririi. Într-un
basm foarte cunoscut, lui Făt-Frumos i
se promite tinereţea fără bătrîneţe şi viaţa fără
de moarte, cu condiţia respectării anumitor
norme foarte precise. Îndrăgostindu-se, clipă
inevitabilă de bucurie a tinereţii nevinovate,
nu va respecta interdicţiile puse. Deci,
tinereţea veşnică promisă era înşelăciune.
Intuitiv, tînărul din poveste înţelege că viaţa
eternă propusă aici este o altă moarte, altfel
formulată, dar moarte. Cine respiră fără a-şi
împlini menirea de fiinţă iubită de Dumnezeu
nu aspiră la viaţa adevărată. La fel s-a lăsat
amăgit Faust. A murit cu sufletul exact în
clipa slăbiciunii sale, cînd s-a lăsat ispitit,
chiar dacă a avut nevoie de timp pentru a
înţelege acest lucru. O viaţă veşnică fără
Judecata de Apoi, fără restaurarea omului prin
Iisus Hristos, este ispita supremă, amăgirea
cea mai dureroasă, înfrîngerea cea mai amară.
În mod greşit suntem tentanţi să considerăm
simbolul nemuririi ca fiind identic cu puterea
absolută pe acest pămînt. Se ştie, cu cît ne
credem mai puternici, cu atît suntem mai
vulnerabili, uneori chiar penibili în aspiraţia
către o formă de existenţă care nu ţine de
firea noastră creată şi de adevăratul nostru
destin. Mîntuirea este de la Domnul şi ne
mîntuim doar prin El. De aceea Iisus Hristos
ne cheamă să ne „naştem de sus”. Această
naştere, şi nici Nicodim nu a înţeles la început
acest lucru, se poate petrece oricînd în noi,
prin lucrarea Duhului. Dumnezeu ne cheamă
la mîntuire vrînd să reînnoiască puterea Lui
în noi, să ne facă vasele de aur pline cu
mirul Domnului, să devenim cei care putem,
prin rugăciune şi fapte bune, să răspundem
darului Său suprem, care este viaţa alături de
El, adevărata, singura viaţă veşnică.
Dumnezeu ne iubeşte. Această altă axiomă
implică realitatea faptului că s-ar putea să
avem curajul de a sări peste umbra noastră.
Atunci am uita cele trecătoare, care ne
preocupă excesiv şi am vedea lumina lină
a razei împărăteşti care ne aduce ceea ce
doream de mult.
Căutăm viaţa veşnică pentru că sîmburele
nemuririi este sădit de Dumnezeu în noi.
Putem să ne naştem din nou, pentru că
Mîntuitorul este în fiecare din noi. Şi trebuie

prof. univ., fără avere/dr. în Drept, căs.
Silvia 1 băiat, PNŢ, arestat în 15 VIII
1949, P. Or. Stalin (15 X 1949), cond.
de TM Stalin (541/50) la 5 ani cor. pt.
uneltire, Poarta Albă (20 II 1951), Valea
Neagră, Poarta Albă (6 V 1951), Valea
Neagră (13 V 1951), Poarta Albă (26 XI
1953), elib. în 13 VIII 1954. Cu. dom. la
Braşov, str. S. Pîrvulescu 7, jurisconsult
Trust GAS Braşov (prof. univ.), fără
avere, arestat în 16 III 1959, Codlea (22
III 1961), cond. de TM Reg. III Cluj
(68/1961), la 20 ani MS pt. uneltire,
Jilava (8 VIII 1961), Văcăreşti (21 VIII
1962), Jilava (27 X 1962), Văcăreşti (14
XI 1962), Jilava (29 XII 1962), elib. în
16 I 1963, graţiat D. 5/ 1963. [FJ].
Pro memoria
De o mare sensibilitate, Alexandru
Herlea a fost şi poet. Cu puţin înainte
de a muri a reuşit să scoată la Editura

Mulţumiri
Aduc mulţumiri fiului profesorului,
profesor dr. ing. Alexandru Herlea junior,

Dumitru Horia IONESCU

Elena HELEREA
(Prima parte a acestui comentariu a apărut
în Jurnalul literar, an XXIII, nr. 13-18, iul.sept. 2012, p. 6.)
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Reconsiderări: Nevoia de nuanţe la Panait Istrati
Francois Furet afirmă în Trecutul unei iluzii că scrierea lui Panait Istrati Spovedanie
pentru învinşi exprimă „drama afectivă a ruperii de comunism, aşa cum o trăieşte
autorul”1. Aşa să fie oare? Pornind de la considerentul că, din cînd în cînd, rezultatele
cercetărilor, mai ales cînd trezesc îndoieli, trebuie reexaminate, am procedat întocmai.
(Îndoiala – generatoare de cunoaştere filosofică.)
În abordarea raporturilor dintre Panait Istrati şi comunism, istoria şi critica literară
au conturat, chiar şi după 1989, o imagine sumară (de suprafaţă) şi lipsită de nuanţe.
Cauzele? Necunoaşterea aprofundată a faptelor istorice şi metodologia defectuoasă
ce acordă prioritate, aproape exclusivă, elementelor literare deşi faptele istorice şi-au
pus amprenta puternică asupra vieţii şi operei scriitorului. Ne propunem acum să
adîncim şi nuanţăm cunoaşterea poziţiei lui Panait Istrati faţă de comunism în general
şi faţă de regimul comunist (bolşevic) instalat în Rusia din 1917.
Aderenţa lui Panait Istrati la ideile socialiste şi mişcarea sindicală dinainte de
1917 nu mai trebuie demonstrate. Prin apartenenţa sa socială, experienţa de viaţă
şi structura temperamentală, Istrati era predestinat partizanatului ideilor socialdemocrate. Mai mult, el afirmă cu claritate că nedreptăţile sistemului capitalist au
generat bolşevismul şi că el este bolşevic.2 Dar un bolşevic lucid, care şi-a dat
seama că transpunerea în practică a ideilor comuniste în URSS, de către Stalin, nu
corespunde idealului teoretic formulat de Lenin. Aflat în Franţa el s-a familiarizat cu
(şi-a însuşit) această orientare datorită contactului cu Cristian Racovski (ambasadorul
URSS la Paris), Marcel Body şi Boris Souvarine susţinători ai „Opoziţiei de stînga”
din URSS. În seara dinaintea plecării sale din Paris în prima sa vizită în URSS,
Panait Istrati împreună cu Racovski s-au întîlnit cu Boris Souvarine. 3 Această grupare
a Opoziţiei fusese constituită de Troţki pentru a combate linia politică impusă de
Stalin la Congresul al XIII-lea al Partidului comunist (bolşevic) din URSS – mai
1924 (construirea socialismului într-o singură ţară şi continuarea n.e.p-ului). Troţki se
pronunţa pentru „revoluţia permanentă” (revoluţia bolşevică mondială), renunţarea la
n.e.p. şi industrializarea forţată. „Opoziţia de stînga” era o variantă a comunismului
şi a fost cunoscută mai mult sub numele de troţkism.
Panait Istrati nu a sesizat profunzimea deosebirilor teoretice dintre cele două
curente, stalinism şi troţkism, şi nici îndîrjirea cu care competitorii s-au implicat în
lupta pentru putere, cu scopul de a le impune. El considera că totul se reducea la
o simplă sciziune produsă de moartea lui Lenin (ambele tabere fiind preocupate să
aplice cu fidelitate ideile lui Lenin, nu să le „îmbogăţească”). 4
În Spovedanie pentru învinşi, Istrati relatează în extenso cum, în timpul primei sale
vizite în URSS (15 oct. – dec. 1927) nu a sesizat această discrepanţă dintre idealul
teoretic şi transpunerea sa în practică, fiind copleşit de festivismul afişat de gazde
(sărbătoreau 10 ani de la victoria revoluţiei bolşevice din octombrie 1917). Se justifica
astfel pentru faptul că nu trecuse încă din acel moment de partea troţkiştilor, deşi
staliniştii luau primele măsuri de reprimare împotriva acestora: Troţki a fost exclus
din P.C.(b) la 12 nov. 1927, iar liderii Opoziţiei de stînga (troţkiste) au fost excluşi
din Comitetul central al Partidului bolşevic, între ei aflîndu-se şi Cr. Racovski care
fusese rechemat din postul de ambasador al URSS la Paris în oct. 1927. În ianuarie
1928 liderii opoziţiei sunt trimişi în exil, Troţki la Alma Ata, Racovski la Astrahan
etc. În timp ce Stalin se răfuia cu opozanţii troţkişti, Istrati se afla în acţiune în
Grecia, ca agent de influenţă bolşevic.
În martie 1928, Istrati soseşte pentru a doua oară în URSS, din proprie iniţiativă,
scrie el, deşi avînd în vedere grupul parizian troţkist pe care îl frecventase şi competiţia
dintre troţkişti şi stalinişti din URSS, putem avea îndoieli asupra afirmaţiei.
A fost primit cu respectul cuvenit unei mari personalităţi culturale, simpatizante
a bolşevismului. Gazdele i-au oferit mijlocul de a-şi afirma talentul şi de a cîştiga
bani prin scrierea scenariului unui film, Domniţa din Snagov, în clima blîndă a
Crimeei, ţinîndu-l departe de Moscova îngheţată, dar şi de posibilitatea de a interveni
în fricţiunile dintre cele două grupări aflate în luptă pentru putere. Percepem, mai
degrabă, preocuparea staliniştilor de a-l neutraliza şi chiar atrage de partea lor.
Terminarea scrierii scenariului şi intenţia lui Istrati de a ajunge – unde nu voiau
gazdele – la Moscova, poate şi unele poziţii protroţkiste ale lui Istrati „înregistrate”
de gazde, au tensionat raporturile. Istrati călătoreşte spre Sankt Petersburg (Leningrad)
şi ia contact cu troţkistul Victor Serge. Lui Istrate nu i se pune scenariul Domniţa din
Snagov în producţie, deşi i se plăteşte. Iar el ajunge la Moscova la începutul lunii
mai 1928. Abia aici, pretinde el, a aflat măsurile represive luate de Stalin împotriva
troţkiştilor: unii erau cu domiciliu forţat (Troţki la Alma Ata, Rakovski la Astrahan),
alţii erau arestaţi (Victor Serge la Leningrad). Despre sine a aflat că „sunt considerat
(de către Opoziţie n.n.) un semi-oficial, iar la oficiali ca un semi-opozant”.5 Istrati
se transformă în factor activ al raporturilor dintre stalinişti şi troţkişti (îşi manifestă
pe faţă poziţia protroţkistă): scrie un articol în favoarea lui Victor Serge, dar nu i
se publică. Ca un oriental autentic, recurge la „pile” şi ia contact cu unul din şefii
GPU (Gherson, secretarul GPU?). Ameninţînd cu părăsirea URSS şi declanşarea
unui scandal în Franţa, pe tema lipsei de libertate a presei şi arestării opozanţilor,
pledează nevinovăţia lui Serge şi obţine eliberarea acestuia. Solicită şi i se acordă
un „bilet de liber parcurs” prin URSS cu intenţia de a cunoaşte personal „realităţile
din ţară” (după gîndul autorităţilor staliniste), situaţia troţkiştilor (după gîndul lui
Istrati). Ajunge la Murmansk, cu intenţia de a vizita lagărul cu deţinuţi politici de
pe insula Solovki, dar oficialii (sau vremea nefavorabilă?) îl împiedică; în RSS
Moldovenească se întîlneşte cu dr. Ecaterina Arbore, fostă ministru al sănătăţii în
RSSA Moldovenească, ajunsă în dizgraţia staliniştilor (fusese gazda din Bucureşti a
lui Troţki, în 1913!), iar la Astrahan, cu Rakovski. Se pare că voia să ajungă şi la
Alma Ata, unde se afla Troţki, dar s-a răzgîndit, din proprie iniţiativă ori sub presiunea
autorităţilor staliniste. Presupunem că şi-a dat seama că numai o intervenţie la nivel
înalt în apărarea troţkiştilor mai poate avea efect, deşi el pretinde că a renunţat la
călătoria spre Vladivostok (Alma Ata?) întrucît „consider pierdută cauza pe care

Pe urmele lui I.L. Caragiale (II)
Naţional, n-am răspuns inv itaţ ie i, pre
ferînd să rămîn mai departe în vechea mea
singurătate, decît să mă aşez sub umbrela
propagandistică a urmaşilor lui Caţavencu.
Îmi stă pe limbă un «Caţavencu la Congresul
Uniunii Latine», însă, dispărînd «Îndreptar»,
nu văd unde l-aş putea publica.
Bineînţeles, ca şi la Rio, Franţa şi Italia
s-au opus participării româneşti. Nu ştiu ce
hotărîri s-au luat în ultimele şedinţe, căci nu
am asistat la ele, însă ultima versiune era
ca România să facă parte din Uniune numai
ca observatoare sau invitată specială, ca nu
cumva să se creeze complicaţii diplomatice.
Important e faptul că, deşi abia toleraţi
în această combinaţie de interese politice,
România a fost reprezentată nu numai
de delegaţia ei, să zicem oficială, cea mai
numeroasă delegaţie a Congresului, ca să
fie împăcate cît mai multe din taberele care

(urmare din pag. 5)

prezentau în fiecare zi la Ministerul de
Externe de aici liste după liste de delegaţi,
în aşa măsură încît spaniolii se luau cu mîna
de cap şi nu mai ştiau pe cine să satisfacă.
Nu vă mai spun de intrigile din culise, de
manevrele lui Veniamin, care a vrut să
facă din această participare o victorie a
Comitetului, ci şi de «una nutrida delegación
extraoficial», compusă din membri coloniei
din Madrid însoţiţi de «sus dignus esposas».
Am fost şi eu la una din şedinţe, crezînd că
e cea de închidere a Congresului. Românii
erau pretutindeni. În sala de şedinţe, pe
culoarele Parlamentului, pe canapelele din
diversele saloane, luînd note, discutînd,
prezentîndu-se cu o nouă listă secretă, care
nu era cea oficială, ca să ia parte gratis la
excursia cu banchete şi păpică de la Sevilla,
gravi şi importanţi ca şi cum soarta Ţării s-ar
fi jucat acolo. Nu ştiu dacă această masivă

voiam s-o apăr”.6 Totuşi va interveni pentru apărarea acestei cauze pierdute!
Revenit la Moscova se adresează, din nou, „prietenului” din KGB, la 19 decembrie
1928 (a doua scrisoare către KGB, numită de Istrati angajament). El îşi afirmă
„încrederea în Putere” (în stalinişti): „Relele actuale ale regimului sovietic sunt,
în ochii mei, remediabile, cu condiţia să fie atacate.” Se arată rezervat faţă de
troţkişti: „Nu cred deloc că această redresare incumbă opoziţia, aşa cum gîndesc unii
opoziţionişti obtuzi. Dimpotrivă, lăsată de capul ei, opoziţia este capabilă de erori
şi mai grave.” Nerealist, Istrati se erija în arbitru al disputelor interne din Partidul
comunist (bolşevic), formulînd condiţii: „Nu văd decît un singur mijloc de ieşire din
impasul critic actual: a) să se înceteze combaterea opoziţiei prin teroare;” 2) dreptul
la critică în partidul bolşevic; 3) vot secret în alegerile din partid. Statuîndu-şi propria
poziţie, Istrati cerea „să-mi îngăduie să spun ceea ce-i rău”, în URSS, ameninţînd
că în caz contrar „mă simt obligat să părăsesc Rusia şi dincolo (în Franţa n.n.), va
trebui să vorbesc sau să înghit laudanum, cînd voi fi la Paris”.7
S-a ajuns astfel la un acord temporar, de suprafaţă, între stalinişti şi Istrati.
Acest intermezzo paşnic a durat pînă la începutul lunii februarie 1929, cînd
s-a declanşat afacerea Rusakov, în derularea căreia ambele părţi s-au acuzat de
încălcarea înţelegerii stabilite.
Socrul lui Victor Serge, Alexandru Ivanovici Rusakov, evreu, susţinător al lui
Troţki era demascat de un ziar din Leningrad ca „duşman al orînduirii proletare”.
Alertat de Victor Serge, Panait Istrati ia apărarea lui Rusakov (1-6 febr.) prin
articole publicate în presa sovietică (cenzurate), ceea ce se încadra în „convenţia”
sus amintită, dar şi în presa străină, ceea ce o încălca, ba chiar şi prin intervenţie
directă la şeful statului, preşedintele Mihail Ivanovici Kalinin. 8 Fiind pe picior de
plecare din URSS, Panait Istrati a lăsat lucrurile aparent rezolvate şi a ajuns la Paris
pe 15 februarie 1929.
Tensiunea mocneşte un timp, după care reizbucneşte cu putere şi ia amploare
internaţională. Autorităţile sovietice (staliniste), nemulţumite de reacţia excesivă a
lui Istrati, (continuată poate şi după ce a ajuns în Franţa), au admis publicarea în
Literaturnaia gazeta (29 aprilie 1929) a unui articol intitulat Istrati cu două feţe. Ziarul
central al PC bolşevic, Pravda (1 iunie 1929) menţine acuzaţia contra lui Rusakov ca
element antisocial. (Este arestat Victor Serge. Fiica lui Rusakov, Liuba, soţia lui V.
Serge, a recunoscut că soţul era implicat într-un complot antibolşevic, fapt pe care P.
Istrati îl trece sub tăcere n.n.). Panait Istrati scrie procurorului RSF Ruse că familia
Rusakov e nevinovată şi vrea să fie arestat împreună cu ea (1 iulie 1929). 9
Polemica stalinişti – troţkişti se manifestă şi între comuniştii francezi. H. Barbusse
îl blamează pe Panait Istrati. Acesta caută sprijinul lui Romain Rolland, însă acesta
îl sfătuieşte că URSS nu trebuie criticată şi să nu se mai amestece în politică pentru
că „nu eşti deloc făcut pentru ea”.10 Istrati se angajează hotărît alături de troţkişti. El
acceptă publicarea sub numele său, în oct. 1929, a cărţilor troţkiştilor Victor Serge şi
Boris Souvarine, alături de un text al său intitulat Spovedanie pentru învinşi, reunite
în volumul Spre altă flacără. Scopul mărturisit era „ca să le asigur difuzarea în
librării” a ideilor, „ca vocea prietenilor mei să fie auzită” şi de „a suscita dezbaterea
interzisă în Rusia şi în această Internaţională (a III-a, Comunistă n.n.) a cărei
salvare o dorim”.11 Istrati acţionează în baza convingerii că „singură Opoziţia şi
şeful ei Troţki ar fi în măsură să lumineze opinia maselor, dar pînă azi ei nu dispun
de mijloace care ar fi la înălţimea dezastrului”. Desigur că şi în rîndurile Opoziţiei
există elemente negative, dar numai ea poate îndrepta situaţia în care staliniştii au
adus ţara. „Troţki – bolşevic cu conştiinţa nealterată, credit intact, cel mai capabil
şi dintre toţi cel mai înzestrat, va trebui să dea atenţie la infirmierii de care se
va înconjura într-o zi cînd va trebui să panseze plăgile Revoluţiei, care-i plină de
plăgi. Preţuiesc destinul acestui om şi am încredere în dînsul. Este imposibil ca el
să nu ştie să profite de înspăimîntătoarea experienţă pe care o are sub ochi şi pe
care o cunoaşte ca nimeni altul”.12
Titlul Spovedanie pentru învinşi exprimă dezacordul lui Istrati şi a tuturor celor
nemulţumiţi de modul în care autorităţile sovietice (Stalin) au pus în practică ideile
comuniste formulate de Lenin. În URSS „nu mai suflă astăzi decît vîntul rece al
egoismului, care îngheaţă viaţa”. Flacăra revoluţiei din noiembrie 1917 s-a stins.
Volumul, reunind cele trei cărţi, se încheie cu îndemnul „Haideţi spre altă flacără!”.13
Această nouă flacără este reprezentată de „Opoziţia de stînga” condusă de Troţki.
Istrati se rupe de comunismul stalinist şi se alătură comunismului troţkist. E drept
că el avertizează că, dacă „opoziţia de stînga”, opozanţii, „vor să ne pregătească
o a doua versiune de bolşevism, ei vor găsi în mine un duşman implacabil”.14 Dar
această rupere de troţkism (comunismul de stînga) se va produce abia în 1933,
cînd Istrati s-a autodefinit ca „omul care nu aderă la nimic”. Şi nu este arătată în
Spovedanie pentru învinşi cum crede Furet, ci într-un articol de presă. Pentru ca în
1934, Istrati să se apropie de fasciştii lui Stelescu. Deci nerespectată. A murit ca
fascist15 (socialism naţional nu internaţionalist precum cel bolşevic).
Traian D. LAZĂR
Note:
1. Fr. Furet, Trecutul unei iluzii, Eseu despre ideea comunistă în secolul XX, Ed.
Humanitas, Buc. 1995.
2. Panait Istrati, Spovedanie pentru învinşi, în Opere, vol. II, Ed. Academiei,
Buc. 2003, p. 754.
3. Panait Istrati, op. cit., p. 754. Stelian Tănase, Clienţii lui tanti Varvara, ed.
Humanitas, 2005, p.99; 4. Ibidem, p. 772; 5. Ibidem, p. 816; 6. Ibidem, pp. 819,
822, 831, 842;
7. Ibidem, p. 845. Historia, nr. 128- aug. 2012, p. 56. (Vezi Caietele Istrati).
8. Panait Istrati, op. cit., pp. 847, 863, 871; 9. Ibidem, p. 872; 10. Ibidem, p.
773-774; vol. I, p. XV; 11. Ibidem, p.743; 12. Ibidem, p. 772; 13. Ibidem, p. 884;
14. Ibidem, p. 774.
15. Historia, nr.128-aug.2012, p. 56.
băgare pe fir e numai comică şi dacă nu
reprezintă cumva nuanţa Mitică a sufletului
românesc, atît de veselă în aparenţă şi atît de
încărcată de dureroase defecte. Păcat că nu
aţi fost aici ca să vă fixaţi într-un «Gâgă»
această balcaniadă intelectuală. Dacă veniţi
încoace veţi afla însă de toate acestea, veţi fi
tras în toate colţurile ca să vi se povestească
«adevărul» despre Congresul gintei, aşa cum
îl vede fiecare partid istoric în parte. BudaiDeleanu – Caragiale – Manzatti cred totuşi
că ar fi fost prea puţini ca să poată oglindi
cum trebuie acest microcosm al defectelor
româneşti supravieţuind în exil.
Ieri, Congresul a luat sfîrşit. Deciziile
şi moţiunea finală au fost cetite în toate
limbile latine, afară de cea română. Tragedia
noastră, deci, continuă, în Ţară ca şi în
«lumea liberă». Sunt dezgustat şi amărît
peste fire.”2
Compromiterea dezolantă a adevăru
lui istoric şi sistematica decădere morală
a imperialismelor, măcinate de jocur il e

politicianiste ale unor vremi mistificate de false
ideologii sociologice, aşa-zicînd „moderne”,
denunţă Vintilă Horia prin meditaţiile sale mai
mult sau mai puţin dramaturgice.
Ele sînt, de altfel, vizibil influenţate
într-o oarecare măsură de familiarizarea
cu expresionismul german, aprofundate de
scriitorul român în faza vieneză a existenţei
sale „diplomatice”.

Nicolae FLORESCU
Note:

1. Fragment dintr-o scrisoare inedită trimisă lui
I.N. Manzatti la Milano, astăzi aflată în „fondul
documentar” al Bibliotecii Române din Freiburg
im. Br..
2. Cîteva rînduri mai jos, între informarea asupra
unor aspecte personale ale existenţei sale cotidiene,
Vintilă Horia abordează o concluzie finală la întregul
demers epistolar de aici: „Noi, cu grijile de toate
zilele şi cu eterna durere de a vedea pe români
dezbinaţi, înrăiţi şi impotenţi”.

14 Jurnalul literar

In memoriam: Alexandru George
şi decela valorile, cum am avut posibilitatea
singur a mă convinge, l-ar fi pus în serviciul
noilor promoţii de aspiranţi la gloria literară,
o generaţie prezumată şi aşteptată ani în şir de
el cu răbdare, situată, măcar prin naştere (ţinea
să sublinieze) dincolo de duhorile exalate de
gunoaiele comuniste. Reputat, cum recunoştea,
ca un tip excentric, fără prea multă simpatie
ori respect faţă de „marile valori” omologate
oficial de critica literară şi propaganda
socialistă şi, mai apoi, după revoluţia din
’89, de cea criptocomunistă, Alexandru
George a avut şi are încă mai mulţi duşmani
şi, evident, puţini, foarte puţini prieteni. În
scrierile memorialistice şi confesive din ultima
perioadă a vieţii nu s-a sfiit cîtuşi de puţin
să arate cu degetul impostura, prefăcătoria,
reacredinţa şi făţărnicia de sorginte aşa-zis
„democrată”, bine calculate şi exploatate
de tot felul de profitori şi escroci, metehne
care otrăvesc de ani de zile climatul vieţii
literare româneşti. Ele perpetuează încă
vechea concepţie retrogradă despre om a
comuniştilor care respingeau, acoperind sub
injurii şi blam, adevărata revoluţie scientistă
cu privire la virtuţile omului occidental şi ale
omului în genere...
Asemeni structurilor instituţionale marxiste
ale statului aduse în ţara noastră de armata de
ocupaţie sovietică, „filosofia sau învăţătura
marxistă, considera Alexandru George, au
fost implantate în România cu forţa, ca o
anexă şi justificare teoretică a Terorii de
stat. Şi acest marxism, se pronunţa el, a fost
cultivat de grupul troţkist să-i spuneam al lui
Paul Georgescu...” , grup care prin anii ’70’80 reunea o seamă de simpatizanţi precum
S. Damian, Radu Cosaşu, Florin Mugur,
Lucian Raicu, Sonia Larian sau Ion Ianoşi,
„personaje intelectuale de marcă, nota iarăşi
disociativ Alexandru George, aflate în faza
marii decepţii politice văzînd orientarea din
ce în ce mai «de dreapta» a regimului, mai
ales în sectorul cultural, unde «legionarii»
(vezi, în acest sens, nu numai ca simptom,
dar şi ca provocare cu ordin de la „organe”,
romanul lui Constantin Ţoiu, Căderea în lume,
1987, n.n.) nu numai ridicaseră capul, dar
începuseră să dea tonul”.
Calul de bătaie din intervenţiile din urmă
ale lui Alexandru George pe tema falsificării
şi ascunderii adevărului de către ideologii şi
scriitorii aserviţi ideologiei partidului unic
este indiscutabil favorizata generaţie şaizeci,
cea care prin mărturisirile de ultimă oră
ale unor reprezentanţi de frunte, precum G.
Dimisianu şi alţii, înfăţişează ultimii 20-30
de ani de viaţă literară „exact pe dos decît a
fost în realitate”.
Istoricul, eseistul şi memorialistul de
mare acurateţe analitică şi probitate care a
fost Alexandru George nu putea înţelege şi
nu-i putea ierta celui invocat mai înainte
faptul că vorbind despre generaţia sa, după
unii numită şi a lui Nichita Stănescu, uita să
observe că ea se iveşte şi se afirmă, tractată
într-adevăr, de critici importanţi ca Matei
Călinescu şi Eugen Simion, secondaţi de
adjutanţi ca Valeriu Cristea, Lucian Raicu,
M. Ungheanu, Dan Cristea, Mircea Iorgulescu
ş.a.), nu numai în opoziţie cu precedenta,
aceea a lui Eugen Frunză, Victor Tulbure sau
Ştefan Iureş („susţinută aproape exclusiv cu
mijloace politice”), dar şi odată cu repunerea
în circulaţie a lui Blaga, Vinea, Barbu,
Voiculescu, precum şi ridicarea excluderii lui
Eliade, Ionescu, Cioran sau Noica. Memoriei
amnezice a lui G. Dimisianu Alexandru
George îi supune atenţiei „memorandumul”
fenomenului celui mai important petrecut
atunci, şi anume re-apariţia în viaţa literară
a unor scriitori doar vag afirmaţi mai înainte
(I. Negoiţescu, Radu Stanca, N. Balotă, Ştefan
Augustin Doinaş, dar şi Cornel Regman),
unii abia ieşiţi din închisori, şi care efectiv
schimbă faţa criticii literare şi eseului din acei
ani. Pentru pantografierea exactă a liniilor
de forţă atît de diverse ale momentului,
escamotate cu bună ştiinţă se pare de criticul şi
edecul şaizecist, acestor forţe trebuie adăugat,
consideră istoricul literar recent plecat dintre
noi, surpriza apariţiei „debutanţilor tardivi”,
începînd de la Leonid Dimov şi Mircea
Ivănescu şi terminînd cu Petru Creţia şi
Costache Olăreanu, grup în care Alexandru
George se autoinclude alături de Radu Petres
cu. Ceea ce Alexandru George nu i-a trecut
cu vederea niciodată lui G. Dimisianu, dar şi
lui Eugen Simion şi Valeriu Cristea, este, mai
cu seamă, nesăbuinţa de a trata superficial şi
„de a nesocoti dezastrul suferit (de România,
ad. m.) prin venirea comunismului (...). Ca şi
răspunderile unor intelectuali de mare clasă
care s-au dat cu el, trădîndu-şi idealurile,
realitatea operei şi trecutul, fapt care pe
mine (nu mult mai în vîrstă decît ei, dar cu
altă percepere a problemei) m-a îngrozit şi
m-a marcat” (vezi Alexandru George, Litere
şi clipe, Ed. Bibliotheca, ediţia I, 2007, pag.
42). Fără ezitări de cumetrie, pentru Alexandru
George, „înţepenit ferm în şaizecism”, precum
un Marian Popa sau G. Dimisianu şi nu numai,
Eugen Simion este un retardat comunist
ce i-a susţinut necondiţionat pe aceia care
susţineau că în acel regim au apărut multe

(urmare din pag. 1)

cărţi „bune” sau, după versiunea lui Ov. S.
Crohmălniceanu, că „atunci am fi trăit situaţii
comparabile cu cel mai glorios trecut” – un
Crohmălniceanu, ni se atrage atenţia, „care
ţinea cursuri şi redacta manuale oficiale,
fiind în paralel student, fără frecvenţă, la
Universitatea din Iaşi de unde a obţinut
«titlurile»”. Autorul Clepsidrei cu venin se
numără printre puţinii critici şi istorici literari
autentici care n-au ezitat o clipă, cînd i-a venit
bine, să divulge radical prestaţia lamentabilă a
lui Eugen Simion, a cărui mentalitate privind
conceperea şi alcătuirea, de pildă, a unei
istorii a literaturii „e(ra) şi cea a «organelor»:
scriitorii «amînaţi» sau cu activitate întreruptă
sînt de admis cu «generozitate» de Partid, dar
numai ca nişte toleraţi, ca nişte anexe ale
torentului viguros, triumfal şi unidirecţionat
de el” (op. cit. pag.168).
În privinţa iresponsabilităţii la fel de
condamnabile a acelor intelectuali care şi-au
trădat trecutul şi realitatea propriilor opere,
aderînd la comunism, Alexandru George
s-a referit nu o dată la cazul Călinescu,
„un om al regimului în înţelesul cel mai
detestabil al cuvîntului, pe care l-a servit
în modul cel mai slugarnic, îngăduindu-şi
numai unele «barochisme» pur verbale şi
numai unele devianţe de temperament”, un
istoric literar a cărui operă capitală - Istoria
literaturii române de la origini pînă în
prezent (1941) – a fost la momentul apariţiei
„una profund anti-democratică, scrisă în
spirit elitist şi batjocorind tezismul popular
socialist sau naţional şi minimalizînd pe
scriitorii «angajaţi» indiferent de tendinţă”,
istorie care după ce a fost ţinută la index
mai bine de 4 decenii, sub comunişti, a fost
reeditată „abia în 1982, sub îngrijirea lui Al.
Piru, un personaj cunoscut prin lipsa lui de
probitate ştiinţifică”. Criticului recompensat cu
„deputăţia, direcţia unui institut de cercetări,
fotoliu de academician, posibilitatea de a
publica cînd şi cînd, gras recompensat”*,
dar căruia i se retrage dreptul de a preda în
învăţămîntul universitar, i se adaugă şi alţi
intelectuali de clasă ai vechiului regim care se
dau cu comuniştii, precum un Camil Petrescu
sau Perpessicius, spre exemplu, a căror trădare
e văzută de cei din generaţia şi tagma lor ca
o adevărată crimă.
Dezamăgirea şi amărăciunea lui Alexandru
George au cunoscut cote maxime şi s-au
transformat la vremea respectivă, (după
evoluţiile evenimentelor social-politice şi
ideologice de după 1947) într-o adevărată
consternare vizavi de acei „intelectuali ai
regimului de pînă atunci, mulţi adulatori
favorizaţi ai regelui Carol al II-lea, funcţionari
ai unor instituţii regale (...), seniori ai literelor
(precum M. Sadoveanu), miniştri carlişti (ca
M. Ralea), oameni ai Palatului (ca Al. Rosetti),
pe care-l admiram pe atunci (...) şi care au
trecut de partea noilor stăpîni”, devenind
jalnici colaboraţionişti, căci, sublinia undeva
Ileana Vrancea, citată de Alexandru George,
„onorurile, avantajele materiale, unele libertăţi
şi privilegii (precum călătoriile în străinătate)
nu le-au conferit şi dreptul de a-şi continua
şi «opera» – şi poate aici a fost aspectul cel
mai tragic al chestiunii, căci Ralea, Rosetti
şi Vianu, dar chiar Camil Petrescu sau
G. Călinescu, erau la apogeul carierei lor
intelectuale (şi) promiteau să dea marile opere
al vieţii lor de muncă, (căci) aveau în jur de
50 de ani şi unii vor trăi încă 15” (op. cit,
pag. 98). Dar pervertirea comunistă nu s-a oprit
aici, ea a mers mult mai departe, inventînd
„lectura politică”, aberaţie ce a transformat,
în anii ’60 „cele mai anodine scrieri literare
în mesaje cifrate”, atent urmărite începînd
cu lectorul de la editură şi pînă la trepăduşii
secţiilor C.C. care decretaseră că, dacă şefii lor
consideră literatura periculoasă, asta înseamnă
că trebuie să conţină ea măcar ceva subversiv.
Fără aportul de direcţie al marilor modele
scriitoriceşti dinainte de război, după moartea
lui Dej şi aşa-zisa „reformare” a comunismului
autohton, Alexandru George desluşeşte o
adevărată „barbarizare” a literaturii inaugurată
de Zaharia Stancu cu Desculţ şi continuată de
Marin Preda, un adevărat exponent al politicii
generale a comunismului „de a cultiva, în
luptă!, virtuţile negative şi în genere urîtul,
scrisul bolovănos”. Literatura lor invadată
de personaje cu nume bizare, „din aceeaşi
zonă «cumană», cum i-am zis eu, precizează
eseistul, e doar un aspect al acestei erupţii de

barbarie în care primitivismul şi violenţa sînt
ridicate la cote maxime şi ea s-a continuat
pînă în ultimele clipe ale comunismului,
dar nu a dispărut odată cu el, pentru că
ea marchează, în concepţia unora, ideea de
«‹specific», de «autentic», chiar de «abisal»
relevînd ceva deopotrivă misterios. Or, valul
pe care s-a înălţat un Buzura sau un Breban
nu se revendică de la această barbarie
deschisă, ci are chiar pretenţia de a deriva
dintr-o superioritate (geografică)” care n-ar
avea nimic în comun cu „balcanismul”. Numai
că stilul rebarbativ al unui primitiv literar
ca Breban (pentru care Alexandru George
descoperă de timpuriu că nu are organ),
amalgamarea şi confuzia dintre victime şi călăi
la Buzura, în care pare că „medicul psihiatru”
este maestru, fac din cei doi romancieri mai
curînd nişte campioni ai mistificării unor
probleme psihologice necaracteristice, care nu
mai spun absolut nimic noului tip de cititor de
astăzi, atît de diferit faţă de cel din regimul
comunist anterior.
Romancier şi eseist, dar şi specialist cu
totul aparte şi unic, atît la nivelul recurenţei
temelor şi stilului scriiturii cît şi al spectrului
informativ şi surselor pe care le etalează
textele sale în domeniile politologiei, istoriei,
metafizicii (filosofiei) şi antropologiei culturii,
Alexandru George a fost probabil cel mai
curat şi mai spectaculos „rezistent” care în
vremurile catastrofei comuniste a continuat
să păstreze şi să ducă pe cont propriu mai
departe linia literaturii (gîndirii creative)
performante dezvoltată la noi pînă în anii
1947/48 cînd, instalaţi la putere cu tancurile
sovietelor, comuniştii au început să o distrugă
metodic şi să o înstrăineze de propria-i matcă,
în spiritul ideologiei şi concepţiei revanşarde
a aşa-zisului „om nou”. Alexandru George
nu a fost, aşadar un om de modă veche
sau un „ruginit”, cum greşit l-au văzut şi
înţeles unii (mai ales cei de umilă extracţie
proletară, fiii de miliţieni care au înghiţit
bastonul, cum îmi spunea eseistul), ci omul
„altei lumi”, al aceleia, evident, de dinainte
de ciuma comunistă, singura considerată de
el „normală”. Activitatea lui de „articlier”
de mai apoi, dacă ne gîndim bine, e dovada
peremptorie că scrisul lui a mers nesmintit
pe urmele unor gazetari de pe vremuri
precum N. Crevedia şi Neagu Rădulescu,
Radu Sterescu, Al. Cerna-Rădulescu sau
Mircea Grigorescu. Ei au constituit pentru
el şi scrisul său în materie primele modele.
Prieten în anii de formare, aşa cum a ţinut nu
o dată să precizeze, cu un Mircea Ivănescu,
Matei Călinescu sau Otto Stark, dar şi cu
familia compozitorului Pascal Bentoiu şi a
cumnatului acestuia, poetul şi traducătorul
Al. Miran, aceştia i-au împrumutat în acei
ani cărţi, surse de informare, scrie undeva,
măcar pentru ceva din ceea ce fusese înainte
de catastrofă în beneficiul culturii româneşti,
aţîţîndu-i curiozitatea totodată prin nesfîrşite
discuţii. Din perspectiva de „rezistent”, „eu mă
consider, scrie în ultima ediţie de Litere şi clipe
(2012) Alexandru George, mai apropiat mult
de seria «modelelor» mele din adolescenţă
decît de contemporanii mei calendaristici,
care au trădat demnitatea scriitoricească şi
s-au pus în slujba ocupantului rus, zis sovietic,
m-am considerat nu doar apropiat de Pavel
Chihaia, Iordan Chimet sau Barbu Cioculescu
(...), dar şi de alţii aparent mai îndreptăţiţi,
de la tragicul Constant Tonegaru şi Teohar
Mihadaş, la Monica Lovinescu şi Virgil
Ierunca, Alexandru Lungu şi Mircea Popovici,
dar şi Teodor Cazaban”. „Eu, a mai ţinut
să precizeze aproape testamentar Alexandru
George, am continuat în spirit şi mai apoi în
literă stilul generaţiei anterioare mie, pe care
o strivise noul regim. Poate că dacă aş fi avut
cîţiva ani în plus, aş fi ajuns şi eu să lupt pe
baricade precum Constant Tonegaru şi Teohar
Mihadaş, sau să fac parte din asociaţii literare
de rezistenţă făţişă, precum Pavel Chihaia sau
Iordan Chimet”. Galvanizată de o concepţie
constant liberală, avînd ca suport, în primul
rînd, independenţa spirituală, corectitudinea
şi cuprinderea lecturilor din prima tinereţe şi
din adolescenţă, atitudinea polemică sau, după
caz, de respingere tranşantă ori violentă şi
fără menajamente a prestaţiei intelectualităţii
tributare propagandei comuniste exhibă cu
pregnanţă în cazul lui Alexandru George
metoda ori programul unui alt tip de comenta
tor decît acela slujind interesul propagandistic
al statului „democrat-popular” de dinainte de
revoluţie sau a unui grup oportunist şi adesea
ocult, în tranziţie.

* Dispariţia din viaţă a unui scriitor nu exclude – după opinia noastră – amendarea
greşelilor, obsesiilor, răbufnirilor nefireşti ale unei mentalităţi subiective, fireşti, în fond, în
destinul atît creativ al acestuia dar, mai ales, contradictorii în raportările sale publicistice la
o contemporaneitate în care s-a abţinut cu demnitate şi cu rigoare să participe. Respectînd
punctul de vedere al celui care semnează consideraţiile de faţă, dl. Ştefan Ion Ghilimescu, nu
împărtăşim asemenea soluţii ziaristice de reconstituire a unei epoci tragice din destinul culturii
româneşti. Afirmaţiile necesită şi demonstraţia, iar aceasta, de cele mai multe ori, în scrisul
publicistic al lui Alexandru George, lipseşte sau se ascunde după bufeuri şi reacţii personale,
în funcţie, din păcate, şi de rigorile acceptate şi promovate de epoca rebarbativă în care ne
desfăşurăm existenţa. E foarte uşor să acuzi pe alţii uitînd că neparticiparea e la fel de gravă
ca şi extragerea din contingent, mai ales dacă acesta este unul militar. Este explicaţia pe care
am simţit nevoia să o exprim chiar faţă de Alexandru George şi, cu atît mai mult, doresc să
o fac cunoscută în această clipă a despărţirii de el, în ciuda raporturilor de prietenie pe care
le-am avut cu acesta, în ultima parte a existenţei sale. Mă înclin în faţa plecării prea repezi
a lui Alexandru George, dar rămîn adeptul unui necesar adevăr, dincolo de împrejurările şi
grupurile în care ne învîrtim prezenţa intelectuală. (Nicolae Florescu)

Scriind cu pasiune încă din anii tineri
literatură de imaginaţie, pentru a ajunge să
şi-o vadă efectiv publicată abia după decenii,
Alexandru George a fost, cu voie sau nu (în
această privinţă, polemica sa la distanţă cu
Paul Goma a ars aripile multor musculiţe
atrase de filamentul lămpii încinse, vezi şi
grosolanul episod T. Cristea - D. Ungureanu!)
un scriitor de sertar. O capodoperă de tinereţe
(apud Matei Călinescu), romanul Oameni şi
umbre, glasuri, tăceri, citit, analizat şi verificat
de nenumărate ori, re-scris, după ştiinţa mea,
de cel puţin trei ori, ca „roman al închiderii”,
după discuţia colaterală făcută de autorul
însuşi, care-şi absolvă „eroul” din paginile
cărţii de a fi doar „un om al închiderii şi
zăvorîrii lăuntrice”, este rezultatul unui mare
efort şi a unei mari îndrăzneli, căci asupra
scriitorului (nu e nevoie de prea mult efort
pentru a ne imagina) plana ameninţarea unui
regim ostil, care condamna fără să clipească
scrisul în clandestinitate. După precizarea de
dată foarte recentă a lui Alexandru George,
o asemenea scriere, născută într-un regim
în care totul era minciună, în viaţa socială,
în raporturile dintre oameni, în relaţiile
cu oficialitatea etc., era, în fond, „revanşa
unor năpăstuiţi care alegeau un spaţiu de
afirmare personală extrem de îngust, dar care
le aparţinea în exclusivitate. Şi eu, scrie el,
alesesem o formă de expresie literară care era
a eului (s.a.), în care mă spuneam pe mine, mă
înfăţişam măcar viitorimii care avea poate să
mă citească aşa cum eram în eul meu profund,
socotit de mine şi cel autentic”.
Ignorînd cu bună ştiinţă literatura „vrem
urilor noi”, apărat temeinic de lectura lui Proust
(romancierul eseist cu care Alexandru George
seamănă mult), autorul Simplexului (ultimul său
roman) a continuat să scrie, în afara oricărei
influenţe realist-vulgare şi barbar-autohtone la
zi, o operă de ficţiune remarcabilă, chiar dacă
pe moment parţial ignorată, necercetată sau
neînţeleasă cum se cuvine. Se ştie, de altminteri,
şi nu trebuie să o luăm ca pe un simplu moft,
că Alexandru George se considera mai întîi de
toate prozator, adică hărăzit de muze cu vocaţie
confesivă şi harul de a crea...
Am evocat într-o carte de mărturii şi
judecăţi plurative cum l-am cunoscut cu mai
bine de treizeci de ani în urmă pe Alexandru
George, întîlnit întîmplător în fosta librărie
din Bucureşti a Editurii Cartea Românească,
unde, în acea dimineaţă, discuta foarte relaxat
despre... fotbal cu Alexandru Paleologu,
prezent şi domnia sa cu vreo treabă pe la
Mircea Nedelciu, pe post de librar acolo. În
pofida unei scorţoşenii aparente care ţinea

Fotografie din arhiva d-lui
Ştefan Ion Ghilimescu (dreapta).

la el de o morgă a mediului de apartenenţă
(vechea burghezie înstărită), pe care şi-l
revendica, omul era absolut seducător şi de
o incredibilă sociabilitate. Foarte curios din
fire, se interesa minuţios ori de cîte ori se
ivea posibilitatea despre cîte toate, de la un
simplu amănunt biografic din viaţa cuiva
pe care ţinea să-l verifice, la odiseea unor
vechi familii strămutate, din rîndul cărora
se întîmplase să cunoască, cine ştie cînd şi
unde, pe cîte cineva. Îl atrăgea şi îi plăcea
mai ales picanteria unor „poveşti” din lumea
scriitoricească şi artistică, iar la acest capitol
cu greu cineva ar fi putut pune pe tapet vreo
istorioară fără ca el să nu o întregească cu
vreun detaliu deţinut în exclusivitate... Ca şi
Mateiu pe care îl ştia pe dinafară (altfel, nu
mai puţin pe marele Caragiale), Alexandru
George avea o latură de ins misterios, puţinii
care l-au cunoscut îndeaproape negăsind, de
pildă, nici o explicaţie pentru dispariţiile sale
destul de dese, altminteri scurte, de două trei
zile. Fac în această privinţă aici o aluzie şi,
evident lansez o presupunere, plecînd de la
o informaţie pe care o posed de la dl. Barbu
Cioculescu, mai vîrstnicul lui prieten, cel care
într-o recentă convorbire particulară nu s-a
sfiit să mi-l „încondeieze” ca pe un adevărat
„homo absconditus”.
Destul de apropiat de o bună vreme de
„domnul George”, mărturisesc aici că luasem
(continuare în pag. 16)
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Cărţi şi scriitori străini: Istoria lecturii
„O, sfintele mele cărţi mai bune şi mai rele, pe care soarta,
prielnică mi le-a scos înainte, cît vă datorez că sunt om, că sunt
om adevărat, ca oamenii din ţerile unde nu s-a întrerupt niciodată
cultura, şi de aceea, cu toată lipsa unei averi, moştenită sau cîştigată,
cu cîtă nesăbuită iubire, cu cîtă nesfîrşită patimă v-am cules de pe
toate drumurile din toate tristele colţuri ale părăsirii voastre, din
împrăştierea atîtor furtuni şi catastrofe casnice, pentru a face din
voi, ce a lăsat mai preţios omenirea de pretutindeni şi de oriunde, în
casa mea, deseori mutată, pînă la permanenţa unui dar prietenesc,
biserica celor patruzeci de mii de glasuri care înalţă acelaşi imn
peste marginile morţii cui v-a scris, acelui mare şi nobil sfînt, martir
totdeauna, care e idealul uman!”
(Nicolae Iorga)

Evident, lectura are o istorie, ca,
de altfel, inventarea scrisului (a literelor)
de către zeul Theuth. Citim, bunăoară,
în Phaidros că zeul Theuth i-a prezentat
regelui egiptean Thamus noile descoperiri
– numerele, socotitul, zarurile, literele
– „Priveşte, rege, ştiinţa aceasta îi va
face pe egipteni mai înţelepţi şi mai cu
ţinere de minte; găsit a fost leacul uitării
şi, deopotrivă, al neştiinţei”. Răspunsul
regelui descumpăneşte: „Căci scrisul
va aduce cu sine uitarea în sufletele
celor care-l vor deprinde, lenevindu-le
ţinerea de minte, punîndu-şi credinţa în
scris, oamenii îşi vor aminti din afară,
cu ajutorul unor icoane străine, şi nu
dinăuntru, prin caznă proprie... După ce
cu ajutorul tău vor fi aflat o grămadă de
prin cărţi, dar fără să fi primit adevărata
învăţătură, ei vor socoti că sunt înţelepţi
nevoie mare; cînd de fapt cei mai mulţi
n-au nici măcar un gînd care să fie al lor.
Unde mai pui că sunt şi greu de suportat,
ca unii ce se cred înţelepţi fără de fapt
să fie” (Phaidros 274 e, 275 a, b).
Observaţia regelui egiptean Thamus
nu rezistă la o examinare atentă. Dacă
oamenii, începînd din timpuri străvechi, nu
şi-ar fi notat cursul evenimentelor istorice,
calamităţile, invaziile, războaiele etc., noi
n-am avea informaţii despre cum ar fi
arătat viaţa în etapele precedente. Se ştie,
bunăoară, că la incaşi şi la unii suverani
din China antică, instalarea unui nou rege
implica distrugerea oricăror urme din
viaţa predecesorului. În felul acesta istoria
devenea un continuu prezent. Chestiunea
este discutată şi de Alberto Manguel:
„De pe vremea celor mai vechi vestigii
ale civilizaţiei preistorice, societatea
omenească a încercat să depăşească
obstacolele geografice, finalitatea morţii,
eroziunea uitării” (p. 215). Pe de altă
parte este adevărat, bunăoară, că iniţial
imnurile vedice, marile epopei indiene
(Mahabharata şi Ramayana), apoi,
poemele homerice erau cunoscute pe de
rost, încît atunci cînd Pisistrate ajutat de
Onomacritos le-a înregistrat, alcătuind
astfel prima ediţie, probabil că observase
că puterea de memorizare a oamenilor scă
zuse simţitor. Socrate, Platon, Aristotel le
ştiau pe de rost, după cum Michelangelo,
Rafael, Leonardo îl cunoşteau pe Dante.
În pofida acestor dificultăţi cauza
te de apariţia scrisului şi a scrierii de
cărţi, oamenii, din cele mai vechi tim
puri, şi-au materializat gîndurile în texte
care cu timpul au devenit cărţi ce erau
adunate în biblioteci. Se cunosc astfel
vestite biblioteci începînd cu Antichitatea
îndepărtată în Egipt (Memphis, Helio
polis, Teba, în fine, Alexandria), în Sumer,
Babilon, Asiria (Ninive – biblioteca lui
Assurbanipal unde s-a descoperit epopeea
lui Ghilgameş), Pergam, bibliotecile unor
califate arabe, bibliotecile din India şi din
China. Printre primii posesori de biblio
teci personale s-au numărat Pitagora,
Euripide, Aristotel.
Pornind de la aceste premise, Alberto
Manguel (n. 1948, Buenos Aires), un
nume nou pe piaţa cărţii româneşti, se
impune atenţiei noastre cu două titluri de
carte: Istoria lecturii şi Biblioteca nopţii.
Scrisă în şapte ani şi împărţită în patru
secţiuni (Ultima pagină, Documente ale
lecturii, Puterile cititorului, Paginile
albe de la sfîrşit), Istoria lecturii este un
ghid savant ce străbate cîteva milenii ale
umanităţii, dînd la iveală cărţi şi lectori
de carte, rămaşi în posteritate, justificînd
necesitatea lecturii: „Noi toţi ne citim
pe noi înşine şi citim lumea din jurul
nostru pentru a percepe dintr-o privire
ce suntem şi unde suntem. Citim ca să
înţelegem ori ca să începem să înţelegem.
Nu avem cum să nu citim. Cititul, aproape
în aceeaşi măsură ca respiraţia, este o

funcţie vitală” (p. 18). Totodată, cartea
în chestiune este şi o istorie a lecturilor
autorului, devenit expert în istoria cărţii,
poliglot, consultant în materie de carte
străină a unei mari case editoriale din
Milano, prin anii ’70–’80, posesorul unei
biblioteci uriaşe ce însumează aproximativ
30.000 de volume, aflată astăzi în Franţa
(Poitou Charentes), Alberto Manguel se
întreabă spre finalul cărţii sale „de ce
păstrez atît de multe cărţi pe care ştiu că
nu le voi mai citi încă o dată... Ştiu că
moare ceva cînd renunţ la cărţile mele şi
că memoria mea continuă să se întoarcă
la ele cu nostalgie îndoliată. Iar acum,
odată cu trecerea anilor, îmi amintesc
din ce în ce mai puţin de ele şi memoria
îmi pare o bibliotecă jefuită: multe dintre
încăperi au fost închise, iar în cele încă
deschise pentru lectură sunt uriaşe goluri
pe rafturi... Cu cît mi se deteriorează mai
mult memoria, cu atît mai mult vreau
să protejez acest tezaur a ceea ce-am
citit, această colecţie de ţesături, voci şi
miresme. Să posed aceste cărţi a devenit
tot ce e mai important pentru mine,
pentru că am devenit gelos pe trecut”
(pp. 277–78). Este invocată Sefer Yezirah
(secolul VI î.Hr.) ce „susţine că Dumnezeu
a creat lumea prin mijlocirea a treizeci
şi două de căi secrete ale înţelepciunii,
zece Sefirot-uri sau numere şi douăzeci
şi două de litere. Din Sefirot-uri au fost
create toate lucrurile abstracte; din cele
douăzeci şi două de litere au fost create
toate fiinţele reale din cele trei straturi
ale cosmosului – lumea, timpul şi trupul
omenesc” (p. 15).
Din Chei ale identităţii iudaice (Ed.
Hasefer, 2001, p. 93) de André Neher
aflăm că „Geneza actuală a fost precedată
de douăzeci şi şase de încercări, şi toate
au fost sortite eşecului... «Măcar să ţină»
- Halevoi şiamond – exclamă Dumnezeu
creînd lumea”. În cuprinsul acestor di
zertaţii savante despre menirea cărţii
şi avantajele lecturii, Alberto Manguel
introduce opinii personale, preferinţe de
lectură („Mi-am dorit să trăiesc printre
cărţi”, p. 27), slujba la librăria Pygmalion,
proprietatea unei evreice germane, unde
are şansa să-l cunoască pe Borges care
venise la librărie însoţit de mama sa de
88 de ani, pasionat de anglo-saxonă, chiar
dacă mama i-a atras atenţia studierii latinei
şi elinei. Alberto Manguel îi citeşte zilnic
lui Borges în următorii ani. Printre cele
mai vechi documente scrise s-au găsit în
1984 la Tell Brak (Siria) două tăbliţe de
argilă, din mileniul IV î.Hr.: „Toată istoria
noastră începe cu aceste două tăbliţe
modeste. Ele sunt – dacă războiul le va
cruţa – printre cele mai vechi exemple de
scriere pe care le cunoaştem” (p. 39). Însă,
la pagina 368, nota 1 se face precizarea
că scrierea chineză şi aceea din America
Centrală sunt apariţii independente. Sub
influenţa scrierii din Mesopotamia apare
scrisul egiptean, apoi cel indian. Dacă
la început, în străvechea Antichitate,
se citea cu voce tare (tradiţia păstrează
informaţia, bunăoară, că Herodot îşi citea
părţi din cuprinsul operei sale în public),
ulterior, s-a trecut la lectura în gînd (un
astfel de lector faimos a fost episcopul
Milanului, Ambrozie, contemporan cu
Sfîntul Augustin), deşi sunt consemnate
cazuri de lectură în gînd cu Alexandru
cel Mare şi Cezar. Evident, liniştea
şi singurătatea sunt ideale pentru citit
şi scris, lucru apreciat de Quintilian
care exemplifică cu Demostene, care se
retrăgea „pentru ca ochii şi urechile să
nu-l distragă cîtuşi de puţin” (v. Arta
oratorică, III, 1974, p. 204). Însă, tot
Quintilian revine şi se întreabă ce ne facem
cînd trebuie să scriem un discurs în plin
barou asurzitor? Demostene se retrăgea şi
medita pe ţărmul mării.

* Alberto Manguel, Istoria lecturii. Traducere din limba engleză Alexandru Vlad, Ed. Nemira, 2011

În sfîrşit, Alberto Manguel exemplifică
cu diferite tipuri de scriere europene şi
orientale, fără însă a face unele aprecieri
asupra şcolilor de gîndire din Extremul
Orient: Lao Zi, Confucius, Xun Zi,
Zhuang Zi. Dacă iniţial s-a scris fără
separarea cuvintelor, punctuaţia este
atribuită lui Aristofan din Bizanţ (200
î.Hr.) şi perfecţionată la Alexandria,
în fine, inventarea codexului de către
Cezar. Gîndirea şi scrierile Sfîntului
Augustin (354 – 430) şi-au lăsat amprenta
asupra Europei, Petrarca, bunăoară, avea
asupra sa în permanenţă un volum al
Sfîntului Augustin. Escaladînd muntele
Ventoux, în 1336, la un popas citeşte
din Confesiunile sfîntului:
„Oamenii se duc să admire
înălţimile munţilor, tal az
urile mării, fluviile mari,
întinderile oceanului, mersul
astrelor şi uită de ei înşişi”
(v. Fred Bérence, Renaşte
rea italiană, Meridiane,
1969, I, p. 134). Tot Sfîntul
Augustin îşi aminteşte de
un coleg care-l recita pe
Vergiliu în ordine inversă.
Quintilian, inepuizabil în tot
felul de exemple, ne oferă
cazuri de oameni cu memo
rie excepţională: Temistocle,
Mitridate, Crassus cel Bogat,
Cyrus, Theodocte. Deci, ini
ţial s-a scris pe papirus, apoi,
la Pergam s-a inventat pergamentul, în
fine, apariţia hîrtiei facilitează producţia
în serie a cărţilor.
Dacă pînă la inventarea tiparului de
către Gutenberg (secolul XV), cărţile
erau scumpe şi achiziţionarea lor era
un privilegiu al celor bogaţi, ulterior,
cărţile tipărite au pătruns în rîndurile
clasei de mijloc, dornică de a-şi spori
cunoştinţele. Căderea Constantinopolului
(1453) determină exodul de erudiţi greci
spre cetăţile italiene, unde sosesc succesiv
Chrysoloras, Giorgios Gemistos Plethon
şi Arghiropuolus. La Florenţa, Cosimo de
Medici a reunit în jurul său o sumedenie
de artişti (pictori, arhitecţi, sculptori), şi-a
ridicat un impunător palat cu ajutorul lui
Michelozzo, după ce respinsese un plan al
lui Brunelleschi, pe motiv că „invidia este
o buruiană ce nu trebuie udată”. Interiorul
palatului a fost amenajat cu ajutorul lui
Donatello, reunind comori de artă demne
de un Cresus. În fine, la sfatul lui Cosimo,
Marsilio Ficino îi traduce pe Platon,
Hermes Trismegistul şi Plotin. Evident,
lectura în solitudine este cea mai eficientă,
asigură satisfacţiile cele mai mari, „Am
căutat fericirea pretutindeni”, mărturiseşte
Thomas à Kempis la începutul secolului
al cincisprezecelea, „dar n-am găsit-o
nicăieri, decît refugiat într-un colţişor,
cu o cărticică” (p. 186), deşi în altă
împrejurare îşi sfătuia contemporanii să
nu-şi încarce memoria cu lucruri dintr-o
lume trecătoare.
În vara anului 1989, Alberto Manguel
călătoreşte în Irak pentru a vedea ruinele
Babilonului – cetate cu mai multe straturi
succesive ca şi Troia – distrus de asirieni
şi reconstruit de Nabucodonosor, care
la rîndu-i a asediat Ierusalimul în două
rînduri: 598 / 97 şi 587 / 86 (agresiune
devastatoare, Templul lui Solomon este
incendiat, distrus şi jefuit, Ierusalimul
pîrjolit, iar populaţia este dusă în robie).
Spre deosebire de robia asiriană (722
î.Hr.), aceea babiloniană este benefică
pentru evrei, care trăiesc în comunităţi
compacte, se adună în sinagogi, deprind
pasiunea cărţii, a limbilor străine, scriu
Talmudul babilonian, iar după edictul
lui Cyrus cel Mare (538 î.Hr.) o parte
din evrei revin la Ierusalim, alcătuiesc
Talmudul palestinian, cele două variante
fiind publicate într-o ediţie comună la
începutul secolului XVI, la Veneţia de
David Blomberg: „Aici (sau cel puţin
undeva nu prea departe), au demonstrat
arheologii, a început preistoria cărţii”
(p. 214). Scrierea, după cum aflăm de
la pagina 39 şi din Tabelul cronologic al
cititorului (p. 399), ar data din mileniul IV
î.Hr. Însă, din cartea lui Richard Bessière
Comorile pierdute ale omenirii, p. 91,
Ed. Litera Internaţional, 2011, aflăm despre
o scriere veche de aproximativ 12.000 de
ani, descoperită în deşertul Gobi.
În acea societate mesopotamiană scribii
aveau un rol important, ca şi la egipteni:
„Dar scribul le porunceşte tuturor. Cine
scrie nu plăteşte taxe; nu e obligat să
plătească. Adu-ţi bine aminte acest lucru”

(v. Omul egiptean, volum coordonat de
Sergiu Donadoni, Polirom, 2001, pp. 26 şi
199). Dintre cărţile ce i-au fost consacrate
Turnului Babel se poate menţiona Paul
Zumthor Babel sau nedesăvîrşirea (Poli
rom, 1998). Conform lui Herodot, care
vizitase Babilonul descriindu-i ruinele
turnului Babel, acesta ar fi fost conceput
în opt etaje (în realitate, şapte etaje, spune
Zumthor). O scară exterioară ajungea pînă
în vîrful turnului la mijlocul urcuşului
se afla un loc de popas şi odihnă. La
ultimul nivel se afla un templu. Se mai
poate consulta cu folos C. W. Ceram Zei,
morminte, cărturari, 1968.
Babilonul este renumit şi pentru le
gislatorul Hammurabi care
a emis un celebru Cod de
legi. O civilizaţie mai veche
decît aceea babiloniană se
pare că a existat la Sumer
(v. Istoria începe la Sumer,
de S. N. Kramer, 1962).
Între cărţile vechi – Cărţile
sibiline – reconstituite în
1256 de către Vincent de
Beauvais pe baza unor in
formaţii din Lactanţiu şi
Sfîntul Augustin, despre
cele zece sibile, fiinţe ne
muritoare, unele dinainte de
Potop. Profeţiile sibilelor
erau strînse în nouă cărţi, ce
au fost oferite spre vînzare
de către Sibila din Cumae
lui Tarquinus Superbus. Acesta a acceptat
să cumpere ultimele trei cărţi (celelalte
şase fuseseră arse de către Sibila din
Cumae). Între aceste Sibile cea mai veche
şi mai renumită era Herophile (Sibila din
Eritreea), care a profeţit războiul Troiei.
Două oraşe îşi disputau locul naşterii
acestei Sibile: Marpessos şi Eritreea.
Întemeierea Constantinopolului în 330
de către Flavius Valerius Constantinus
(viitorul Constantin cel Mare) a determinat
unele schimbări, deşi organizarea politică
rămăsese cea romană, limba de comunica
re devenise greaca, iar religia era creştină.
Pentru a-şi consolida puterea, Constantin
a fost nevoit să-şi dispute întîietatea cu
adversari redutabili: Maxenţius (învins
de Constantin la 28 octombrie 312, în
bătălia de la Pont Mulvius, cu ajutorul
divin „Întru acest semn vei învinge”)
şi Licinius, învins în 324, însă, eronat
Alberto Manguel atribuie deviza divină
înainte de această luptă (p. 241).
Dacă în Grecia antică, probabil şi
la Roma, curtezanele erau femei culte,
bunăoară, Aspasia ori Phrine, în Evul
Mediu femeile erau educate pentru a
face menajul unui bărbat, iar în familiile
aristocratice primeau o educaţie superi
oară. Altă concepţie exista în Extremul
Orient (Japonia, în timpul perioadei
Heian). În sfîrşit, după cum au existat
faimoşi hoţi de relicve şi obiecte de preţ
din mormintele şi piramidele faraonilor, au
existat şi hoţi de cărţi, între care contele
Libri – Carruci della Sommaia (1803 –
1869) este cel mai celebru prin furturile
sale din bibliotecile franceze. Însă, după
Tallemant des Réaux (secolul XVII)
„furtul de cărţi nu este un delict decît
dacă acestea sunt vîndute” (p. 281).
Cîteva mostre de lectură interzisă –
„Iluzia nutrită de cei care ard cărţi este
că, făcînd asta, ei pot să anuleze istoria
şi să abolească trecutul” (p. 306), încît
dictonul lui Heinrich Heine s-a adeverit
şi în secolul al XX-lea: „Cînd cărţile
sunt arse, mai devreme sau mai tîrziu
şi oamenii vor fi arşi” – publicarea în
1494, în timpul carnavalului de la Basel
a cărţii lui Sebastian Brant Corabia
nebunilor (există o ecranizare celebră a
acestei cărţi), ce anticipă Elogiul nebuniei
al lui Erasmus. Este criticată, bunăoară,
mania colecţionarilor de cărţi numai din
snobismul împodobirii saloanelor, lucru
observat de Seneca (p. 341). Paginile
albe de la sfîrşit, precedate de imaginea
unei biblioteci londoneze devastată de un
bombardament din 22 octombrie 1940,
sporesc atractivitatea Istoriei lecturii din
fericire, fără sfîrşit.
În concluzie, o lectură agreabilă, bo
gată în informaţii diverse despre cărţi,
biblioteci, autori, despre soarta impre
vizibilă a cărţilor, despre mari lectori
de carte, încît ajunşi în finalul cărţii ne
întrebăm dacă Istoria lecturii poate avea
vreodată un sfîrşit? Evident, numai în
cazul dispariţiei speciei umane.

Ionel SAVITESCU
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Sub această presiune a avut loc Adunarea
de la Alba-Iulia şi sub această presiune s-a
proclamat acolo Unirea Transilvaniei cu Regatul României.
Consiliul Dirigent instituit de Adunarea Naţională ţinea încă
o şedinţă la Alba-Iulia cînd armata Mackensen a trecut, în
retragerea sa, prin oraş (2 decembrie).
Armata Română a sosit la Sibiu către mijlocul lunii
decembrie, la Alba-Iulia şi la Cluj chiar mai tîrziu. Ea nu
a venit să cucerească Transilvania, ci a venit chemată de
populaţiunea civilă neînarmată ca s-o apere contra exceselor
trupelor austro-ungare, în retragere de la fronturi şi deja
în plină descompunere. În aceleaşi împrejurări s-a făcut şi
Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu Regatul României.
(urmare din pag. 1)

(Fragment dintr-un articol publicat în 5 dec. 1928 de Lucian Blaga
în revista catolică Eccleziastica de la Fribourg – Elveţia)

Punctul pe i

(…) Fireşte, se fac promisiuni
«pe termen lung» (de integrare
europeană – n.m.), dar proiecte sau
intenţii reale nu există. România
va avea un veritabil şoc cînd va
înţelege cum stau lucrurile. (…)
Din această situaţie Ardealul, cu
ascendentul şi poziţia sa occidenta
lă, nu are decît de profitat. Fireşte,
este vorba nu numai de unguri,
ci şi de românii ardeleni. Toate
acestea vor conduce la întărirea
mişcării regionaliste. (…) Mă refer
la promovarea unui regionalism
politic instituţionalizat.”
(Am citat dintr-un interviu
acordat de către politologul Mol
nár Gusztáv cotidianului clujean
Szabadság la data de 29 apri
lie 1999, interviu consemnat de
Székel y Kriszta şi introdus şi
pe internet.) Desigur, multe din
ideile de mai sus pot fi regăsite
în Problema transilvană (Gabriel
Andreescu – Molnár Gusztáv),
de la neintegrabilitatea ţărilor
ortodoxe şi pînă la regionalismul
ardelean transetnic – bază pentru
un statut local (sau chiar european)
aparte. Nouă este (sau măcar părea
atunci) chestiunea cu „integrarea
regională” a statelor din sud-estul
Europei, ca o alternativă (ca să nu
spunem „premiu de consolare”) la
Uniunea Europeană. De asemenea,
demn de remarcat este faptul că
Ardealul, şi în această (aparent)
nouă perspectivă, „nu are decît
de profitat”. Fireşte, la vremea
respectivă (aprilie 1999), nu că
nu l-am fi luat în serios pe d-l
Molnár, dar, totuşi, i-am fi adresat
moromeţiana întrebare: - pe ce
te bazezi? Şi iată că la un timp
(istoric) relativ scurt ne-a sosit
şi răspunsul, nu de la politologul
maghiar, ci direct de la sursă. Ştim
nu numai pe ce se baza d-l Molnár
la vremea respectivă, ci şi pe cine
se baza acesta atunci cînd prefigura
o Uniune Europeană a Sud-Estului.
Cititorii săptămînalului Timpul – 7
zile (falimentat în 2005!) vor fi
ştiind, bineînţeles, că este vorba
de creştin-democraţii germani!
(membri de bază ai P.P.E.!). Docu
mentul reprodus în numărul 38
(555) / 19-25 septembrie 2001 al
amintitului săptămînal, sub titlul:
O perspectivă pentru Balcani –
Reflecţii cu privire la o Uniune
Europeană a Sud-Estului, este în
măsură să împrăştie orice posibile
dubii în acest sens.
Desigur, comentariile lui Remus
Răgătan (Adrian Riza), pe marginea
documentului cu pricina, ne scutesc
de alte consideraţii. Ceea ce am
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vrea, însă, să adăugăm este
faptul că unul din cei trei
autori ai demersului, dl. Karl
Lamers, este „recidivist”. Cel puţin
aşa rezultă din articolul „Uniunea
Europei de Sud-Est – Alternativă la
extinderea UE” (Corespondenţă din
Berlin de la Mălina Andronescu),
publicat în cotidianul Adevărul din
5 decembrie 2000, pe pagina a 13-a
(cum altfel?).
Amintitul Karl Lamers este pur
tăt orul de cuvînt pentru politică
externă al facţiunii creştin-de
moc rate din Bundestag, care
se pronunţă „pentru adîncirea
integrării regionale în Balc ani
şi instituţionalizarea Pactului
de Stabilitate sub forma unei
Uniuni a Europei de Sud-Est
(UESE)”. De notat că propunerea
a fost prezentată Bundestagului
încă în luna octombrie 2000. Ia
tă cîteva elemente conţinute în
propunere: „din această uniune ar
putea face parte nu numai statele
fostei Iugoslavii, ci şi state vecine,
cum ar fi România”; „UESE ar
reprezenta o euroregiune de tip
nou (…) care presupune stabilirea
unor relaţii de bună vecinătate,
a unui sistem de comerţ liber şi
crearea unor structuri de securitate
comune”; „minorităţile naţionale
din diversele ţări membre ar fi şi ele
reprezentate în instituţiile respective
(de conducere ale UESE – n.m.);
acestea ar putea fi modelate după
exemplul Parlamentului European
(deci, un parlament al Europei de
Sud-Est), al Comisiei Europene
şi al Consiliului de Miniştri”; „o
astfel de Uniune s-ar constitui ca
un fel de structură supraregională;
importanţa graniţelor ar fi rela
tivizată, iar în caz că procesul de
fragmentare a regiunii ar continua,
acest proces nu ar mai fi perceput
ca fiind deosebit de dramatic”;
„conceptul noii Uniuni nu exclude
viitoare secesiuni în cadrul statelor
membre, atunci cînd s-ar impune
concluzia că aceasta ar contribui la
pacea şi stabilitatea regiunii”.
După cum se poate lesne observa
comparînd textele, „propunerile”
d-lui Lamers sunt în aceeaşi ordine
de idei cu „reflecţiile” d-lor Lamers,
Hintze şi Hedrich, ceea ce ne
scuteşte de repetări inutile. Cert este
că avem de-a face cu o preocupare
mai veche şi „programatică” a
creştin-democraţilor germani! (Pre
luată, pe cale de consecinţă, şi
de către prietenii şi protejaţii din
România ai acestora!)
Deci aşa: În loc de UE – UESE!;
în loc de NATO – o structură
regională de securitate!; în loc
de „Schengen” – liberă circulaţie
în Europa de Sud-Est!; în loc

(urmare din pag. 1)
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de inviolabilitatea graniţelor –
relativizarea acestora şi cîmp liber
continuării fragmentărilor! Iar dacă
o parte de ţară – de pildă Ardealul
– doreşte secesiunea, aceasta va
fi încurajată şi patronată, spre a
nu periclita pacea şi stabilitatea
regiunii!
Şi toate acestea le spun, scriu
şi propun în Bundestag, încă din
2000-2001, trei purtători de cuvînt
(pentru politică externă, pentru
politică europeană, pentru politici
de dezvoltare) ai CDU, cel mai
puternic partid al Germaniei şi (prin
PPE) al Europei!
Desigur, după 11 septembrie
2001 – situaţia schimbîndu-se ra
dical şi impunîndu-se imperios
securizarea întregului „istm pontobaltic” – România a devenit, rapid,
membră NATO şi UE. La poruncă
americană, fireşte.
Ceea ce nu înseamnă că PPE şi
CDU nu ne-ar dori – şi astăzi – ne
integraţi şi „regionalizaţi”. Şi nici
d-l Orbán sau Tökés, ambii oameni
ai PPE (şi CDU). Pentru cei ce
au uitat, reamintim că atît UDMR
(din care Tökés n-a demisionat!)
cît şi FIDESZ sunt afiliate (de
mult) la PPE!
În ceea ce-l priveşte pe d-l
Wilfried Martens, acesta este
un vechi „prieten” al României
(inclusiv al regionalizării sale),
„prietenie” dovedită în repetate
rînduri. (De pildă, prin afirmaţia că
în Ardeal majoritari sunt ungurii!)
Sapienti sat!
Zeno MILLEA
P.S. redacţional: Punctul de vedere
al colaboratorului nostru reaminteşte
opiniei publice româneşti nu numai
capacitatea acesteia de a suporta
cu calm şi în spiritul latin al exis
tenţei noastre toate tergiversările,
dezinformările, antiromânismul şo
vin, ci şi impostura istorică culti
vată continuu sub comunism şi
postcomunism de o serie întreagă
de nemernici care, sistematic, agită
în spirit revanşard horthyst şi hitler
ist totodată ideea unei comunităţi
europene germanico-sovietice ce a
declanşat criminalitatea în cel de-al
doilea măcel mondial şi consecinţele
acesteia nici astăzi pe deplin anulate.
Neamul românesc, situat în teritoriul
european, pe care şi l-a cucerit
ca naţiune încă de la 1600, cînd
ungurii se găseau în postura de a se
federaliza sub turci şi, nu mai puţin,
sub austrieci, cum s-a şi întîmplat
mai apoi în toată ciudata lor istorie
împingîndu-i spre modernitate, nu
mai are astăzi disponibilitatea nici
măcar istorică de a îngădui acestor
grupări politicianiste post-sovietice
să terorizeze realitatea dimensiunilor
de libertate şi confraternitate pe care
le-am afirmat nu o dată în trecutul
nostru. Noi nu am vărsat sîngele
nimănui, chiar şi atunci cînd pe
teritoriul nostru românii au fost
jecmăniţi şi asasinaţi, iar cînd a fost
să se elibereze Budapesta de hitlerişti
şi de horthyşti, ar trebui desigur să-şi
aducă aminte, din pusta maghiară
şi pînă la Berlin, ciudaţii europeni
actuali că tot românii au pus umărul
la eliberarea lor, iar revolta maghiară
din 1956 în faţa sovietismului s-a
comis, cum unii dintre capetele
revoltei au recunoscut, după exem
plul evenimentelor de la Berna
ale luptătorilor români din munţi
consumate doar cu un an înaintea
toamnei de sînge determinată dincolo
de Tisa de aşa-zisa armată roşie.
Jurnalul literar

Accent: Imaginea de azi a României
opiniei publi
ce, al unor per
sonalităţi din instituţiile UE, al
guvernelor german şi american,
etc., românii îi caută obîrşia.
Cea mai răspîndită explicaţie,
în privinţa cetăţeanului de rînd şi
a autorităţilor locale occidentale,
este comportamentul ţiganilor
originari din România şi, desigur,
al unor concetăţeni certaţi cu
legea. La nivele mai înalte însă,
datorită extinselor posibilităţi de
informare referitoare la reprezen
tanţii clasei politice româneşti,
pînă la deţinătorul demnităţii
de preşedinte al ţării, cauza
este, evident, comportamentul
acestora.
În democraţiile consolidate,
de exemplu, orice politician, cu
atît mai mult un preşedinte, care
şi-ar permite să califice drept
„găozar” sau „ţigancă împuţită”
un ziarist, dispare obligatoriu,
imediat şi definitiv din viaţa
politică. În aceste democraţii un
personaj cu trecutul dezonorant
şi prezentul infracţional al actua
lului preşedinte român ar fi
demult după gratii. În România
el este ales, reales şi susţinut
în continuare de o serie de ex
ponenţi ai intelighenţiei. De
aceea dispreţul la adresa celui
mai autorizat reprezentant al
ţării se răsfrînge şi asupra ei, a
tuturor românilor. În care ţară
occidentală ar fi putut supravieţui
un partid ce-şi schimbă cu 180 de
grade orientarea politică, peste
noapte, ca PD în 2007? Cine-şi
poate imagina într-un alt stat din
UE, o Curte Constituţională care
să-şi schimbe radical decizia,
printr-o „erată” dictată de cel
vizat de acea decizie?
Se uită adesea că imaginea
unei naţiuni depinde, esenţia l
şi inevitabil, de prestanţa elitei
ei intelectuale. Din păcate, în
România, o parte important ă
a acesteia, cea mai vocală şi
cunoscută în străinătate, aban
(urmare din pag. 1)

chem adesea la
telefon, însă după accidentul din
primăvara anului acesta, care l-a
ţinut mult la pat şi probabil i-a grăbit
sfîrşitul, îl sunam totuşi cu oarece
precauţie... Ştiind de la sursă, ca să
zic aşa, că, după moartea fratelui său
(şi el fără urmaşi!), rămăsese ultimul
din stirpea lui, am fost cu totul
interzis cînd într-o zi mi-a răspuns
la apel o doamnă, care, după ce l-a
scuzat că nu poate vorbi pe moment,
s-a recomandat drept sora lui. Cert
e că după această convorbire (de
la sfîrşitul lui august curent), s-a
întîmplat ca Alexandru George să
nu mai poată răspunde niciodată
apelurilor mele. La capătul celălalt

al firului ridica invariabil receptorul
„doamna Mihaela”, tainica „soră” ce
găsea mereu o scuză potrivită pentru
„absenţa” celui căutat. Surprins de
situaţie, l-am chestionat în legătură
cu faptul, chiar în acele zile, pe
mai informatul Barbu Cioculescu şi
domnia sa a presupus că trebuie să
fie vorba despre „soţia” scriitorului,
„o persoană, avea să precizeze –
însă după decesul scriitorului, cînd
i s-au lămurit parţial şi domniei sale
cîteva lucruri – de aleasă ţinută
intelectuală”, cu doi copii dintr-un
alt mariaj, şi cu care Alexandru
George se pare că a fost combinat
toată viaţa, dar cu care nu a locuit
efectiv niciodată, neavînd nici obi
ceiul să iasă împreună în lume.

Gheorghe OLTEANU

Recapitulări: Dan Botta
Armele Iancului

			

lui Mircea

La făgădău, sub cetate
Domnii beau între pahară
Şed voinicii trişti pe scară
Ferecaţi pe jumătate.
Temniţa, Aiudul, arde.
Peste ţară Iancu-i rege –
- Iancule, nu mai alege
Ne trag clopotul de moarte.
Jele-i, Doamne, cui i-e jele
Jele-i, Doamne, muntelui
Că le plouă şi le ninge
Armele Iancului
Şi n-are cine le-ncinge
Şi n-are cine le-ncinge.
[1941]

Scriitorul exponent al lumii de dinaintea dezastrului comunist
(urmare din pag. 14) o b i c e i u l s ă - l

donîndu-şi menirea naturală
de model şi de catalizator în
construcţia conştiinţei civice
naţionale, a eşuat într-o exe
crabilă slugărnicie. Prostituţia
intelighenţiei băsiste a fost,
desigur, recepţionată şi evaluată.
Acest preşlichism, simptom al
unei profunde cangrene morale,
va rămîne una din cele mai triste
şi umilitoare caracteristici ale
istoriei postdecembriste.
Paradoxul susţinerii băsescu
lui de către domnul Barroso,
de grupul partidului popular
european, de o parte, mercan
tilă, a mass-mediei, de guvernul
germ an şi cel american, etc.,
îşi poate găsi resortul dubios
doar în interesele partinice şi cu
deosebire economice, care într-o
perioadă de gravă criză mondială
au prevalat în faţa principiilor, a
scrupulelor morale. Prevalenţă
susţinută de deficitul de imagine
al ţării şi dispreţul inerent.
Perspectiva sutelor de mi
lioane promise pentru livrarea
unor avioane americane de mî
na a doua şi a adjudecării, la
preţuri minime, a zăcămint e
lor de importanţă strategică, în
România, au pus în paranteză
normele universal declarate ale
democraţiei şi eticii relaţiilor
interstatale.
Această opţiune malefică în
favoarea unui preşedinte in
dezirabil, ilegitim deja, afectează
în ochii românilor credibilitatea
în valorile democraţiilor occi
dentale. O decredibilizare in
eluctabilă oricărei apropieri de
acest individ insalubru, a cărui
greţoasă amprentă maculează
prezentul şi va greva viitorul
românilor prin solduri uriaşe
(vulgarizarea discursului public,
larga pauperizare, discordia ge
neralizată, lipsa de perspectivă
şi de încredere în instituţiil e
statului, exodul masiv, etc.).

Stînd şi meditînd asupra insolitei
descoperiri, situaţia mi-a părut simi
lară cu aceea a enigmaticei Doamne
A. din romanul autobiografic scris
sub formă de jurnal şi intitulat Seara
tîrziu, sursă de informaţii la care cu
precădere Alexandru George avea
obiceiul să mă trimită adesea cînd
îi ceream lămuriri în legătură cu
unele amănunte din anii şaizeci ai
existenţei sale. De altminteri, Seara
tîrziu nu valorifică literar decît vreo
trei ani din jurnalul cu mult mai
întins ţinut în acea vreme şi rămas
printre hîrtiile sale nepublicate.

Ştefan Ion GHILIMESCU
16 nov. 2012

Acest număr s-a tipărit cu sprijinul reprezentanţilor exilului românesc anticomunist
de la Paris, Freiburg, München, Bruxelles, Kitchener şi Winnipeg.

J URNALUL LITERAR
editat de
Societatea de istorie literară
„G. Călinescu”
Redactor şef
Nicolae florescu
Redacţia
Ileana Corbea
Liviu SOLTUZU
(secretar de redacţie)
Redacţia şi administraţia în
Calea Victoriei, nr. 115,
sector 1, Bucureşti
Tel.: 313 64 92 / E-mail:
jurnalul.literar@yahoo.com
Tipar executat la FED PRINT

