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Meditaţii ortodoxe

Întrebat de un reporter da
că crede în Dumnezeu, celebrul 
ac tor englez Sir Michael Caine, 
deţinător a două Oscaruri, fiul 
unei spălătorese şi al unui zilier 
din tîrgul londonez de peşte, a 
răspuns: „Dacă ai fi trăit viaţa 
mea, ar trebui să crezi pur şi 

Cultura
provizoratului

simplu că cineva acolo sus te 
iubeşte.”

Richard Flemming, binecu nos
cut genetician de la Univer sitatea 
Stanford, a declarat în repetate 
rînduri că toată ştiinţa pe care 
omenirea o flutură astăzi ca pe 
un stindard nu poate explica mi
ra colul lumii, al frumuseţii, al 
bucuriei. Nu e singurul. Pentru 
mulţi devine din ce în ce mai 
evident că progresul nu înseamnă 
numai inovaţii care ne fac via
ţa mai uşoară, ultimele tipuri 
de computere şi de nenumărate 

ma şini şi maşinării. Progresul 
ar trebui să aducă înţelegerea 
realităţii în toată complexitatea 
ei, a unei realităţi dincolo de cea 
văzută, a realităţii minunilor pe 
care le trăim zilnic. Evident, nu 
putem nega certitudinile obiective 
ale ştiinţei, pe care le aduce cu 
sine progresul sau care sunt aduse 
de progres. Unele au fost infirmate 
în timp. Altele, dimpotrivă, au 
primit confirmarea. 

lidia StĂnilOae
(continuare în pag. 16)

C. noica în corespondenţă cu M. eliade
i

24 iulie 1975, Bucureşti
Dragul meu Mircea, 
Îţi închipui ce fericit m-au făcut rîndurile tale din 12 iulie. 

De vreme ce tu eşti cum îţi spuneam, amintirea mea cea mai 
bună, faptul de „a-mi aminti” atît de bine de tine şi opera ta 
înseamnă o reuşită a anilor mai tîrzii. Voi continua cu rîvnă 
sporită lucrarea, deocamdată în rom[âneşte], pentru aci, dar aş 
fi încîntat să intereseze în timp şi dincolo. O voi porni tot ca 
introducerea. Sunt din plin de acord să redea pe aceasta cineva 
de acolo pentru Caietul omagial. Semnează C. nicosius, care a 
mai semnat şi în „archives de Philosophie”.
(continuare în pag. 8) Dinu

Zeno Millea

(continuare în pag. 4)

Suntem îndemnaţi să ne 
(re)cu  noaştem identitatea, so 
redescoperim (dacă e cazul), 
săi (re)găsim rădăcinile, urmele, 
reperele, confirmările, atestările, 
săi probăm vechimea şi conti
nuitatea, întrun cuvînt, so legi
timăm – istoric, arheologic, 
lingvistic, antropologic, axiolo
gic etc. (Cine ne îndeamnă? 

identitate – topo 
şi antroponime

Puncte de reper

Accent

Cei – din ce în ce mai puţini 
– care conştientizează iminenţa 
pierderii amintitei identităţi şi 
[încă] le mai pasă; cei ce nu 
rîvnesc la statutul de „europeni 
de nicăieri”; cei ce mai cred 
că „Ubi bene ibi patria” este 
deviza nu doar a apatrizilor, ci 
şi a dezertorilor neamului; cei 
ce se încăpăţînează să creadă, 
cu disperare, că locul nostru este 
aici: în România!!!)

Îmi cer scuze pentru paran
teza de mai sus: nu judec şi 

Cînd din nr. 3/1951 al revistei 
Românul din new york, Vintilă 
Horia a preluat cronica literară 
recomandat de Mircea eliade lui 
Mihail Fărcăşanu şi, probabil, 
chiar Generalului nicolae ră-
descu, el şi-a fixat de la bun 
în  ceput nu doar un program es te-
tic, dar şi unul profund ideolo gic. 
Publicaţia, apărută în martie, 
anul respectiv, era „Organ al 
asociaţiei românilor liberi” 
stabiliţi, emigranţi şi exilaţi 
în america şi ea se dovedea 
necesară tocmai prin păstrarea 
unui concept structural ancorat 
în viaţa spirituală a poporului ro-
mân, agresat atunci de sovietici 
şi manipulat spre o cu totul altă 
ideologie faţă de aceea pe care o 
profesau de secole românii.

apoi, se cuvine a fi luată în 
consideraţie şi situaţia politică 
din „libera” americă, într-o 
stare dominată de comunism 
şi într-un sistem spiritualmente 
neformat. După ruşii sovietizaţi 
arta se forma în „şcoli de li te-
ratură” al căror model fusese 
introdus cu forţa şi în românia 
ocupată şi în celelalte ţări din 
estul european, dar sistemul ca 
atare exista şi există şi astăzi 
în viaţa intelectuală americană, 
unde scriitorii se pregătesc şi se 
lansează în aşa-zise universităţi. 
libertatea de creaţie pe care 
românii au avut-o întotdeauna 
se manevrează şi în contextul 
similicomunist pe care atunci îl 
cul tivau cu asiduitate america nii, 
indiferent că arta lor literară se 
zbătea între crimă şi sex. 

Vintilă Horia aducea alte 
preocupări în această lume ca-
re îşi formase valorile după 
modele europene interzise în 
america pînă la al doilea război 
mondial şi după, în mediul uşor 
pervertit al mentalităţii dintr-un 
acasă desăvîrşind „uniunea” 
în luptă cu naţiunea. tipul 
aces ta de intelectualitate nu 
lipsea, de altfel, nici angliei 
europene, în acea perioadă de 
după „prosperitatea” introdusă 
de războiul churchillian şi, în 
literatura română, s-au tra-
dus în anii ’50 destule cărţi 
comuniste din anturajul politic 
sovietizant. 

lumea occidentală, la rîndul 
ei, reechilibra cu greu deforma-
rea ideologică impusă de ocupa ţia 
sovietică în majoritatea ţări lor 
europene. Cărţi comuniste se 
găseau din plin introduse în 
Franţa şi în Germania, în italia 
şi chiar în restul contextu lui 
pe care-l definim astfel. ele 
răzvrăteau realitatea prin fal-
suri şi negaţii ce au răsturnat 
pînă tîrziu, în anii ’60, şi chiar 

iarăşi despre 
„modelul” eliade

nicolae FlOreSCu
(continuare în pag. 7)

Villalba, 20.II.’89 
Stimate domnule Bidian,
A trecut astăzi pe la mine Monica Nedelcu, care a scris o 

teză de doctorat, susţinută astă toamnă la Universitatea de la 
Madrid, teză dedicată operei mele. După părerea ei, ar trebui 
ca Biblioteca Română, cea mai veche instituţie culturală din 
exil, să mă propună anul acesta la Premiul Nobel de Literatură. 
Pentru aceasta trebuie un fel de referat pe care Monica Nedelcu 
îl va scrie şi vil va trimite, pe româneşte, urmînd săl traducă 
cineva, eventual în limba engleză, şi Biblioteca săl trimită la 
Stockholm, dacă sunteţi de acord cu această sugestie.

În ultimul timp am primit mai multe scrisori din Ţară, în 
care mi se pune aceeaşi problemă, scrisori, bineînţeles, pornite 
de la oameni care nu au nimic de a face cu regimul. La Paris, 
cineva îmi sugera acelaşi lucru anul trecut. Ori, eu nu pot face 
nimica în acest sens. Ritualul, ca să zic aşa, trebuie împlinit de 
o instituţie culturală.

Repet, dacă sunteţi de acord, vă voi pune în legătură directă 
cu Domnişoara Nedelcu.

Mia părut foarte bine că, în sfîrşit, am putut trece pe la 
Freiburg, ca să văd Biblioteca sub noua ei înfăţişare şi să vă 
cunosc personal.

Nam uitat promisiunile făcute şi sper ca în curînd să vă pot 
trimite o fotografie, nişte manuscrise şi cărţi.

Cu prietenie,
Vintilă Horia 

Roza vînturilor

Dr. Ştefan teodorescu

Biblioteca română din Freiburg – cea dintîi şi cea mai solidă 
afirmaţie organizată a culturii româneşti în exil. Îmi voi aduce 
întotdeauna aminte de emoţia cu care am deschis acum patru ani 
primul volum românesc apărut în pribegie, Poeziile lui eminescu, 
editate de „Bibliotecă”. Păstrez acel volum cu sfinţenie şi de 
nimic nu sunt mai mîndru ca de nemeritata cinste pe care mi-aţi 
făcut-o cerîndu-mi să scriu Prefaţa. 

Mircea ELIADE
23.XI.1954

Eugen Gürster, Docent uni
versitar american, publică în die 
„Neue Rundschau” (Heft 31950) 
un studiu interesant intitulat 
Faust şi Don Quijote, sau de
spre misterul personalităţii. Din 
două puncte de vedere, ni se 
pare acest studiu deosebit de 
semnificativ: el reprezintă o 
autodocumentare a spiritului 
american şi ne surprinde în 
acelaşi timp printro perspectivă 
nouă şi originală a autorului.

Eugen Gürster porneşte de la 
o schemă fundamentală estetică 
si filosofică, relativ simplă: de 
la trăirea empirică a timpului, 
conjugată cu simţul perenităţii 
tuturor creatorilor, considerate 
componente esenţiale ale oricărei 
vieţi umane. Toată arta vieţii, 
afirmă Gürster constă întro 
serie de practici psihologice, mai 
mult sau mai puţin complicate, 
prin care individul tinde să uite 
trecerea ireversibilă a vremii, 
la capătul căreia stă irecuza
bil sfîrşitul, moartea. Problema 
este în sine însă insolubi lă, 

Faust şi Don Quijote
în interpretare americană

personalitatea noastră fiind 
prin natura ei în acelaşi timp 
trecătoare şi totuşi cel mai im
portant moment al vieţii. Rolul ei 
principal este să lupte continuu 
împotriva atentatului zădărniciei 
vieţii.

Împotriva acestor consideraţii, 
relativ simple, orişice european, 
cît de cît cult, ar putea aduce 
o serie de obiecţiuni. Trăirea 
reală a timpului, sentimentul 
scurgerii vremii sunt pentru 
conştiinţa europeană mult mai 
complicate. Obiecţia principală 
însă ar fi următoarea: concepţia 
lui Gürster nu reprezintă nici 
forma pură, fenomenologic in
tactă a sentimentului diurn al 
vieţii, şi nici nu atinge vreuna din 
culmile gîndirii culte apusene, 
asupra acestei probleme. Avem 
deci de a face cu o formă, cras 
exprimat, de semidocte, aşa cum 
ni se par nouă deseori produsele 

Dr. Ştefan teODOreSCu


