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Cînd a înţeles că e pierdut şi că 
ceasurile îi sînt numărate, Nicolaie 
Herescu a spus zîmbind: ,,Păcat! 
Mi-ar mai fi trebuit vreo doi ani. 
Mai aveam cîteva lucruri de pus 
la punct…” 

Acesta a fost singurul lui cuvînt 
de împotrivire. De la maestrul 
lui, Seneca, învăţase să accepte, 
detaşat, cu seninătate, tot ce-i aducea 
destinul. De foarte tînăr, norocul 
1-a purtat din izbîndă în izbîndă. A 
ajuns profesor universitar, Directorul 
Revistei Clasice şi al Institutului de 
Studii Latine la o vîrstă cînd alţii 
migăleau încă o teză de doctorat. 
Farmecul, discreţia, inteligenţa lui 
vioaie şi onestă, i-au deschis toate 
porţile şi i-au adus toate onorurile. 

Ca nimeni altul din generaţia lui 
a cunoscut succesele, de toate 
felurile, dar nu şi-a pierdut niciodată 
cumpătul, nici humorul. Iar cînd 
soarta a început să-i fie potrivnică, 
nu s-a plîns şi nu s’a revoltat.

Nu voi uita niciodată cum 1-am 
reîntîlnit, în vara anului 1944, 
la Lissabona. E1egant, surîzător, 
cu pardesiul pe braţ, fericit că-şi 
regăseşte prietenii. Pe un aerodrom 
german, avionul cu care venise din 
țară fusese bombardat şi arsese. Îi 
arseseră toate bagajele - şi toate 
manuscrisele, hîrtiile şi banii. Dar 
n-a vorbit niciodată, de această 
catastrofă, care-l silise să-şi înceapă 
exilul fără bani şi fără haine, doar 
cu un pardesiu pe braţ. Şi mai puțin 
de un an în urmă, în trenul care-l 
ducea la Paris, i s-a furat valiza 
în care-şi adunase toate fişele şi 
manuscrisele la care lucrase în 
Portugalia. A pierdut, între altele, 
cîteva mii de fişe pentru cartea pe 
care o pregătea: Le cliché dans la 
poésie latine. A acceptat şi această 
pierdere bărbăteşte, ridicînd din 
umeri şi zîmbind.

OPUS MAGISTRI
și criza epigonilor

Iară noi? noi, epigonii?... Simţiri reci, 
harfe zdrobite, / Mici de zile, mari de 
patimi, inimi bătrîne, urîte, / Măşti 
rîzînde, puse bine pe-un caracter 
inimic; / Dumnezeul nostru: umbră, 
patria noastră: o frază; / În noi totul 
e spoială, totu-i lustru fără bază; / 
Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu 
credem în nimic!

Şi de-aceea spusa voastră era sîntă şi 
frumoasă, / Căci de minţi era gîndită, 
căci din inimi era scoasă, / Inimi mari, 
tinere încă, deşi voi sînteţi bătrîni.
S-a întors maşina lumii, cu voi viitorul 
trece; / Noi sîntem iarăşi trecutul, fără 
inimi, trist şi rece; / Noi în noi n-avem 
nimica, totu-i calp, totu-i străin!

Voi ,  p ierduţ i  în  gînduri  s înte , 
convorbeaţi cu idealuri; / Noi cîrpim 
cerul cu stele, noi mînjim marea 
cu valuri, / Căci al nostru-i sur şi 
rece - marea noastră-i de îngheţ, / 
Voi urmaţi cu răpejune cugetările 
regine, / Cînd, plutind pe aripi sînte 
printre stelele senine, / Pe-a lor urme 
luminoase voi asemenea mergéţi.

Între acuitatea senzitivă, clarvede-
rea și valorificarea creativ-estetică a 
realității, vehicule constructive ale 
versurilor eminescene din Epigonii, 
și registrul de trăiri îndatorat reflec-
ției asupra morfologiei contempora-
neității românești pare să fi fost 
suprimat orice hotar; triste adevăruri 
reînvie într-un crescendo vocal pe 
măsura falsei deveniri a fiecărei 
noi generații, praguri ale trecutului, 
ori probe de experiență, încrustate 
livresc, stăruie să-și demonstreze 
nefastă atemporalitate.   

Delăsare, necredință, lesnicioasă 
predilecție spre corupere, cîștiguri 
rîvnite prin nemuncă, urcușuri în 
profesie prin neosîrdie și elevație pe 
scara socială prin nevederea justelor 
identități, paroxismul materialist al 
niciodată-îndeajunsului și dispoziția 
laxă, nefiltrată, la „ridicarea pietrei” 
conjură la izbînda extensivă a tuturor 
nevolniciilor ce macină conștiința și 
surpă dreapta-alegere a poporului 
român.

Sîntem, ontologic, direct și 
pe deplin culpabili pentru toate 
acestea sau, doar, încă mizăm, 
dintru o prelungire a bunului-simț 
ancestral, pe omenia potrivnicului, 
pe „frica de Dumnezeu” a celui 
ce ne urzește răul? Stăm, oare, 
să cugetăm la faptul că lapidațiile 
pe care ni le asumăm cu atîta 
ușurință vin de la un Zeu fals, de 
împrumut globalistoid, și nu de la 
Bunul Nostru Dumnezeu? Încă mai 
credem că nu există ființe care să ne 
urască în aceeași măsură pe care o 
îndreaptă, de milenii, Dumnezeului 
nostru? Răspunsul la întrebarea 
dacă ne distrugem sau nu, contînd 
pe o asemenea traiectorie retorică 
a raționamentului, este o sarcină 
rămasă pentru fiecare dintre noi, 
după nevoie sau putință. Concretețea 
prezentului ne arată, însă, că în acest 
spirit, ne-am lapidat maeștrii. I-am 
închis, i-am bătut, i-am ucis, iar pe 
cei ce au mai supraviețuit cumva, 
i-am umilit, i-am contestat și i-am 
renegat, doar ca să mulțumim cîte o 
Înaltă Poartă, mereu alta, cu penuria 
noastră de modele demne și criza de 
magiștri. Perseverăm încă ... pînă 
cînd, chiar și aceia care ne-ar putea 
deveni maeștri încep să-și prefere 
instinctul de conservare și fuga de 
sub inevitabilul tir al bolovanilor în 
dauna exprimării vocației.

IN MEMORIAM - N. I. HERESCU
de Mircea ELIADE

LV
commemoratio

IN MEMORIAM
VIRGIL IERUNCA

… problematica exilului nu se organizează metodic, într-un discurs 
global și cu valoare de generalizare. Dimpotrivă, ea se naște dintr-o 
experiență individuală, se alcătuiește din excepțiile de la regula firească, 
fiindcă însuși statutul de exilat este unul de excepție și el nu poate 
fi nici măcar catalogat între aceiași parametri ideatici. (…) ,,Agonia 
fără moarte”, de care vorbea N.I. Herescu, încetează doar atunci 
cînd eroul romanului său, Gabriel Adam, are capacitatea și găsește 
forța interioară să-și transforme visul angajării, al asumării condiției 
de exilat român, într-o realitate a datoriei împlinite, reușind să dea 
un sens profund militant politic existenței sale. El se visează într-o 
confruntare cu reprezentanții oficialității franceze, revendicîndu-și cu 
mîndrie și orgoliu greu disimulat dreptul la libertate și conviețuire 
europeană, al său și al poporului din care face parte: <<Pe morți ar 
trebui să-i întrebăm, pe cei care n-au putut ajunge aici, care nu vor fi 
nici aici, nici în altă parte. Morții ar putea să vă explice de ce sîntem 
evadați din pușcărie, prizonieri care au scăpat de sclavie, noi cei vii. 
Doar un dialog cu morții ar fi în stare să vă informeze corect.>>

Nicolae FLORESCU, 
din  volumul Întoarcerea proscrișilor, editura Jurnalul Literar, 1998

În urmă cu un deceniu a trecut 
la cele veșnice criticul literar, 
publicistul și poetul Virgil Ierunca 
– 1920-2006. Vehementă voce a 
exilului românesc anticomunist, 
Virgil Ierunca rămîne o identitate 
semnificativă în conștiința noastră 
culturală, o personalitate capabilă de 
recursivă vivificare prin sensibilitatea 
propriei creații:

Păcat
Părinte oblic, fiul risipitor se 

întoarce
Casa nu-i acasă, masa nu e pusă.
Ai întins cerurile cu priceperea ta
Dar ușile, zăvorîtele, opresc 

deslegarea.

Oblic, părinte, fiul risipitor caută.
Nisipul mării se ridică la cer – 
Nepătrunsa ta iconomie rotunjește 

înc-odată pămîntul
Și cu toate acestea facerea cade cu 

fața la pămînt.

Părinte oblic, fiul risipitor privește 
înapoi.

Tronul slăviei tale este, desigur, 
de aur.

Părinții din părinți stau însă la 
strîmtoare

De ce le-ai luat vecia și veghea și 
povestea?

Oblic părinte, fiul risipitor pleacă 
iară și iară

El așează mînia ta înaltă la dreapta 
dreptei tale

Să-ndure însă nu mai poate restriștea 
și arsura

Risipitor părinte, fiu oblic, cuvîntul 
în cuvinte.

Virgil IERUNCA
(Prodromos, an II, nr. 3-4, 

aprilie 1965)

NICOLAE 
FLORESCU,

un destin întrerupt
Ceea ce-l singularizează pe 

Nicolae Florescu în cîmpul literaturii 
române contemporane, este rîvna cu 
care s-a apropiat de literatura şi, în 
general, de cultura şi convingerile 
politice preponderent anticomuniste 
ale principalilor componenţi ai 
exilului românesc. Din 1990, Nicolae 
Florescu editează revista Jurnalul 
Literar, seria nouă. Să ne amintim 
că, iniţial, G. Călinescu a scos în 
1939 săptămînalul cu acelaşi nume, 
în care Armand Constantinescu, sub 
pseudonimul Nostradamus, ţinea o 
rubrică de astrologie Calendarul 
thebaic. Păstrez în memorie, din 
revista lui Călinescu, foarte multe 
eseuri excelente ale lui Al. Piru, ca 
de pildă Nobleţea lui Péguy. Mi-a 
venit acum în minte acest eseu 
al lui Piru, pentru că evoluţia lui 
Péguy seamănă ca traseu ideologic 
cu devenirile unui autor drag lui 
Nicolae Florescu, şi anume Virgil 
Ierunca: foarte de stînga în tinereţe, 
militînd pentru o largă democraţie 
cu tente naţionaliste după isprăvirea 
maturizării. Pe undeva, un traseu 
invers cu al acelor fructe care sînt 
verzi la imaturitate şi se înroşesc 
prin coacere. 

Nici un alt critic şi istoric al 
literaturii române nu s-a aplecat cu 
atîta evlavie şi atîta îndîrjire asupra 
operelor tuturor componenţilor 
de seamă ai exilului românesc 
preponderent anticomunist, de la 
Bazil Munteanu la Leontin Jean 
Constantinescu, de la Mircea 
Eliade la Eugen Ionescu, sau de 
la Alexandru Ciorănescu la Emil 
Cioran etc. 

Dr. Mihai NEAGU

Virgil IERUNCA, Nicolae FLORESCU, Monica LOVINESCU
Paris, octombrie, 2002

Cea mai bună muniţie
Opera lui Eminescu va trăi mai departe şi va apăra de pieire neamul 

românesc. Cărţile lui – ca şi cărţile tuturor scriitorilor români, dinainte şi 
de după el – stau în mîinile noastre ca nişte arme, faţă de care tunurile 
străinului apar ca o ridiculă jucărie. Arme de apărare, se înţelege, şi nu 
arme de atac. Dar în războaiele cele mai crîncene pe care le-a cunoscut 
istoria, singura oaste care n-a fost niciodată înfrîntă a fost oastea defensivă 
a cărţilor. Les livres, … la meilleure munition, însemna, placid, Montaigne 
înţeleptul. Muniţia aceasta, pavăza aceasta, nu lipseşte neamului nostru.

Condeierii români de astăzi - şi cei din robie şi, mai cu seamă, cei din 
libertate - nu vor lăsa uneltele lor să ruginească. Ca Victor Hugo timp de 
nouăsprezece ani, ei reprezintă glasul conştiinţelor libere în anii de robie 
ai României, - cîţi vor fi hotărîţi de Dumnezeu.

Condeierii vor fi chemaţi să conducă – în fruntea neamului – lupta 
pentru libertate. Numele şi renumele românismului sînt – în prezent şi în 
istorie – în mîinile celor dăruiţi de Dumnezeu cu puterea de a ţine pana.

(N.I. Herescu, în Uniunea Română, nr. 11, Paris, septembrie 1949)
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Idei, oameni, fapte Cronica literară

Colocviile 
Centrului Cultural 

American 
de la Paris 1970 – 1974

Prezenţe româneşti

Între 1970 şi 1974, la Centrul Cultural 
American din Paris, filosoful Constantin 
Micu Stavila a propus şi a moderat o 
serie de substanţiale dezbateri pe teme de 
mare interes ale momentului, la care au 
participat personalităţi de prestigiu ale culturii 
occidentale. Efortul de a iniţia asemenea 
dezbateri a fost unul impresionant, fiindcă 
tematica era extrem de amplă şi dificilă, dar 
şi pentru că participanţii veneau de la mari 
distanţe sau erau foarte solicitaţi în activităţile 
lor, programarea colocviilor fiind deci făcută 
în funcţie de toate detaliile ce puteau să 
afecteze sincronizarea, absolut necesară pentru 
ca mesele rotunde să aibă succesul dorit. Din 
fericire, au existat destule dezbateri, la care 
o prezenţă permanentă, seducătoare prin idei 
şi farmec personal, a avut-o filosoful Gabriel 
Marcel. La aproape toate întîlnirile a participat 
şi André Dumas, un alt interlocutor redutabil, 
specialist în filosofie, teologie şi etică.

Corespondenţa dintre Constantin Micu 
Stavila şi Octavian Vuia, binecunoscut filosof 
român din exil, aflat pe atunci la München, 
arată cîte ceva din efervescenţa pregătirii 
acestor colocvii, puse la cale împreună, prin 
îndelungi consultări şi tatonări.

Anii 1970 în Europa erau resimţiţi de 
gînditorii vremii drept ani de crize şi haos, 
nu numai al ideilor, ci şi al efectelor acestora 
asupra societăţii, al mentalităţilor în schimbare, 
al impactului progresului tehnic asupra 
spiritului, prin urmare preocuparea majoră a 

tuturor era legată de felul în care omul putea 
fi afectat de prefacerile agresive din societate. 

Omul modern confruntat cu schimbarea, cu 
noul; vechile deprinderi de gîndire, dislocate 
sau eliminate de realităţi diferite la care 
individul, dar şi colectivitatea trebuie să 
facă faţă.

Filosofii europeni încercau să ordoneze 
teoretic această lume care începea să-şi 
piardă centrul, iar ceea ce e de remarcat în 
contextul menţionat e faptul că filosofii români 
importanţi din exil participau la mişcarea de 
idei a  timpului lor, făceau parte din elita de 
gînditori a Occidentului, construiau împreună 
cu ceilalţi un curent de gîndire filosofică prin 
care să se opună disoluţiei spiritului.

Conştienţi că filosofia are o misiune, se 
întîlnesc în centrul Parisului să o discute, la 
Centrul Cultural American, devenit deja un 
loc celebru pentru dialogurile intelectuale de 
ţinută pe care le organiza.

Primul colocviu iniţiat şi moderat de 
Constantin Micu Stavila s-a desfăşurat în 
26 iunie 1970, iar tema de debut a fost 
Misiunea filosofică a secolului XX. Gabriel 
Marcel, André Dumas şi Octavian Vuia au 
purtat o discuţie foarte vie referitoare la 
vulnerabilitatea omului în faţa tendinţelor 
nihiliste ale contemporaneităţii, pornind de 
la premisele expuse de Constantin Micu 
Stavila. Omul trebuie să-şi redobîndească 
echilibrul interior în  confruntarea cu furtunile 
timpului, spunea Stavila, concluzia la care 
ajung împreună fiind că misiunea filosofiei ar 
trebui să fie aceea de a arăta  omului calea 
spre libertate. Omul să fie liber într-o lume 
liberă, şi nu sclav al haosului colectiv sau 
al scepticismului şi nihilismului. Îndoiala şi 
disperarea induse de unele cărţi şi articole ale 
autorilor sceptici nu pot decît să submineze 
credinţa şi locul lui Dumnezeu în lume, 
echilibrul şi libertatea interioară a omului 
modern. Ameliorarea condiţiei umane ar 
decurge dintr-o asemenea atitudine.

În centrul tuturor dezbaterilor este, 
bineînţeles, întotdeauna omul. Cu angoasele, 
cu dramele şi  problemele lui  adesea 
insurmontabile.

O dezbatere la fel de plină de culoare a 
fost şi cea despre Dialogul între om şi ştiinţă 
din 29 ianuarie 1971. Din nou Gabriel Marcel, 
André Dumas şi Octavian Vuia, pe urmele  
premiselor exprimate de  Constantin Micu 
Stavila, identifică o mulţime de probleme ale 
dialogului dintre om şi ştiinţă.

Ştiinţa fără înţelepciune devine delirantă, 
spunea Gabriel Marcel, care credea că va 
începe o mişcare de idei capabilă să analizeze 
într-un mod critic civilizaţia contemporană. 
Omul nu trebuie să devină sclavul ştiinţei, ci 
stăpînul ei. Este ideea esenţială a intervenţiilor. 

Formele agresivităţii materiale şi morale 
ale epocii, o tema din februarie 1971, ce 
i-a adunat în jurul mesei rotunde pe Marie- 
Madeleine Davy, André Dumas, Gabriel Marcel 
şi Constantin Micu Stavila, a fost prilejul unei 
încercări de a defini violenţa. Un spectacol de 

Reîntoarcerea la Ithaca 
a scriitorilor români
Dispariţia prematură a istoricului literar 

Nicolae Florescu a lăsat, în conştiinţa literară 
actuală, cel puţin două simboluri imbatabile, 
care vor avea un rol îndelungat în abordarea 
fenomenului literar autohton: foarte solida lui 
pregătire profesională, care nu tolera alături 
opinii neconforme, şi omogenizarea literaturii 
române prin aducerea acasă a celei născute 
în diaspora anticomunistă (concretizată prin 
paginile Jurnalului literar şi prin editura 
omonimă, al căror iniţiator şi atent îndrumător 
fusese).

Un demn urmaş al lui Nicolae Florescu se 
dovedeşte a fi istoricul literar Mircea Popa. 
Acesta, deşi format la şcoala documentaristă 
clujeană – I. Breazu, D.Popovici, Iosif Pervain, 
Mircea Zaciu -, se apropie cel mai mult 
de lecţia simbolică a lui Nicolae Florescu, 
cel numit încă în timpul vieţii drept cel 
mai important istoric literar al nostru, prin 
temeinicia informaţiei şi exploatarea ei, tot 
timpul verificată, în sinteze monografice 
despre unii importanţi autori români afirmaţi 
în diaspora, în îngrijirea unor ediţii din 
scrierile lor (5 ediţii Vintilă Horia, 2 ediţii 
Grigore Cugler, cîte o ediţie Lucian Boz şi 
Grigore Nandriş). 

Pe lîngă marca documentară propriu-zisă, 
care dă impresia cea mai potrivită întoarcerii 
acasă a scriitorilor din exil, Mircea Popa a 
procedat şi la unele sinteze teoretice privind 
scriitorii români din afara graniţelor ţării, 
între care cea atît de semnificativ intitulată 
Reîntoarcerea la Ithaca. Textele din această 
carte desprind din galeria de figuri naţionale 
– obligate dintr-un motiv sau altul, dar mai 
ales celui politic, să-şi împlinească destinul 
departe de ţară şi în alte culturi şi în 
împrejurări favorizante – cîteva din cele mai 
apropiate, pentru a aduce în actualitate un 
aspect sau altul al operei lor. Autorul lor a 
fost silit să recunoască faptul că majoritatea 
scriitorilor reîntorşi la Ithaca nu sînt bine 
cunoscuţi privind activitatea lor literară din 
ţară, dinaintea plecării, operele lor nefiind 
editate, prezenţele lor în periodicele vremii 
fiind ignorate, ceea ce a creat un zăcămînt de 
informaţii care aştepta cercetătorul care să le 
readucă la lumină. De aceea, cartea la care ne 
referim are un sens recuperator şi integrator, 
dorind să rotunjească destinul creator al unor 
scriitori, deja impuşi în circuitul european de 
valori, cu aspecte necunoscute sau neluate în 
seamă şi să aducă în faţa cititorilor de azi 
imaginea unor destine literare bulversate, 
eliminînd astfel hiatusul unor discontinuităţi. 
Cercetătorul scrupulos care este Mircea Popa 
reclamă, pentru munca istoricilor literari 
din ţară, constituirea unui fond naţional al 
exilului românesc (pentru care sinteza lui 
Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar 
românesc, apărută în a doua ediţie, revizuită şi 
adăugită, în anul 2010, constituie un îndreptar) 
şi a unei biblioteci a scrisului românesc din 
exil. Nefiind acestea încă înfăptuite la noi, 
cartea lui Mircea Popa întăreşte, documentar 
şi stilistic, rătăcirile lui Ulise dinainte de 
întoarcerea sa definitivă în Ithaca.

Reîntoarcerea la Ithaca reprezintă un 
exerciţiu necesar, prealabil întoarcerii efectiv 
acasă a literaturii din exil, idee urmărită cu 
o exemplară consecvenţă de către Mircea 
Popa. El pune mereu în evidenţă începutul 
scrisului în ţară al scriitorilor afirmaţi în exil 
şi ostracizaţi de către trecutul regim, opresiv 
cu cine nu-i făcea pe plac şi mînă largă faţă 
de trepăduşii care-l cîntau (şi-l încîntau).

Să desprindem, prin urmare, unele 
contribuţii personale ale istoricului literar la 
mai buna cunoaştere în ţară a scriitorilor din 
exil. Urmărind narativ înclinaţiile bibliografice 
ale lui Mircea Eliade, cercetătorul desprinde 
atitudinea sa anticomunistă incipientă, care-i 
va marca definitiv scrierile sale ulterioare, 
din exil (În tot ceea ce a făcut şi a scris 
Mircea Eliade, el n-a fost deloc îngăduitor cu 
autorităţile comuniste din ţară. Cuvîntul său a 
răsunat deschis şi răspicat ori de cîte ori a fost 
nevoie să se condamne mult trîmbiţatul ,,rai 
comunist”, cel care îl deposedează pe individ 
de orice libertate). Scriind despre Cioran 
că este un definitiv nihilist ,,sans rivage”, 
dă dovada înţelegerii complete a celui care 
a fost un fundamental spirit mesianic şi un 
reformator, prin verbul său curge vehemenţa 
oraculară a lui Octavian Goga din Mustul 
care fierbe, clocotul vaticinar din Strigăte în 
pustiu, pentru a scrie apoftegmatic, în chip 
de concluzie, că Cioran este cel mai artist 
dintre filosofii secolului şi cel mai insolit. Şi 
cel mai universal. Nu fără a fi în acelaşi timp 
şi român. Pentru a-l înţelege pe Eugen Ionescu 
şi a-l face mai bine cunoscut în România, 
porneşte de la o premisă mai generală: modul 
în care Franţa a fascinat şi a fecundat spiritul 
românesc, constatînd însă că încă nu s-a 
conturat cu precizie o imagine de ansamblu 
a ceea ce noi românii datorăm spiritului 
francez, ajuns în unele epoci la o adevărată 
manie şi formă aristocrată de diferenţiere. 
Pe Aron Cotruş îl vede ca exponent al 

idei: violenţa ca agresivitate dublă, în acţiune 
şi răspuns, a fost concluzia încercării de a găsi 
o bună definiţie a termenului.

Misterul fericirii, tema din 27 aprilie 1972, 
aducea în discuţie un concept filosofic despre 
care ştim că nu a primit niciodată o definire 
satisfăcătoare. Gabriel Marcel în dialog cu 
Raymond Paulhan, Jean Cazeneuve, Octavian 
Vuia, Paul Serrant şi Micu Stavila oferă multe 
perspective asupra ideii de fericire, lăsînd 
în continuare loc destul pentru completarea 
definiţiei.

Dincolo de actualitatea temelor acelor ani, 
cine citeşte sau ascultă dezbaterile nu poate să 
nu observe şi să nu se lase sedus de bucuria 
evidentă a  dialogului, de farmecul gîndirii 
acestor filosofi de mare anvergură teoretică 
şi expresivă.

Din 1974, aflăm dintr-o scrisoare trimisă 
de Stavila prietenului său Octavian Vuia, 
activitatea de la Centrul Cultural American din 
Paris se schimbă, orientarea temelor de cultură 
şi filosofie fiind de-acum pro-americane, 
dorindu-se abordări ale problematicii culturii 
de peste Ocean, prilej pentru Micu Stavila de 
a face noi planuri şi noi programări pentru 
anii următori.

Cu puţin timp înainte de a muri, i-a 
încredinţat criticului şi istoricului Nicolae 
Florescu cîteva benzi magnetice cu înregistrări 
de la colocviile din anii 1970. Probabil că 
filosoful şi-a propus să-şi publice aceste 
preţioase dezbateri, dar, din cine ştie ce  
motive, nu a reuşit. Există însă, datorită Ilenei 
Corbea şi lui Nicolae Florescu, benzile şi cîteva 
emisiuni difuzate între 2001 şi 2002 la Radio 
România Cultural, ca şi transcrierea lor pentru 
Jurnalul literar în aceeaşi perioadă. O idee 
foarte bună a fost şi comentarea colocviilor 
cerută unor intelectuali activi în anii 2000 
pentru a vedea din perspectivă actuală dacă 
ideile de atunci au rămas valabile, dacă 
profeţiile s-au adeverit, dacă postmodernitatea 
a respins sau a asimilat filosofia anilor 1970. 
Comentariile lui Dan Grigorescu, Cornel Mihai 
Ionescu, Pavel Chihaia, Andrei Ionescu arată 
că, în linii generale, totul era încă valabil în 
2000, realitatea era aşa cum o văzuseră în 
viitor filosofii europeni în anii 1970. În 2016 e 
încă şi mai exact, mai ales în privinţa violenţei 
lumii de azi şi a efectelor, nu întotdeauna 
benefice pentru om, pentru spiritualitatea sa, 
ale dezvoltării uriaşe a tehnologiilor. 

Georgeta DRĂGHICI

►



Jurnalul literar 3

organicităţii literaturii transilvane: E 
vorba înainte de toate de etnicismul ei 

dominant, de tendinţa naţională şi socială 
exprimată, de militantismul ei afişat /.../ O 
anumită notă eroică impregnează în chip 
particular ţesătura internă a dialogului pe care 
creatorii Ardealului îl poartă cu colectivitatea, 
ideea poetului tribun şi a rolului său mesianic 
venind aici din timpuri imemoriale, de la 
reprezentanţii Şcolii Ardelene. Emblema  
înţelegerii lui Vintilă Horia (despre care N. 
Florescu ne-a dat o carte fundamentală) o 
găsim într-o mărturisire a scriitorului: nu am 
plecat niciodată de acasă, nu mi-am părăsit 
matca stilistică, aş putea spune că n-am plecat 
niciodată. Pe Horia Stamatu îl caracterizează 
ca fiind unul dintre cei mai importanţi şi 
profunzi poeţi români ai generaţiei interbelice, 
a cărui literatură publicată în ţară dovedeşte 
atracţia pentru poezia barbiană, a lui Dan 
Botta şi pentru cuceririle avangardismului, 
printr-o sintaxă personală şi un imgism 
paradoxal.

În cazul scriitorului Dan Petraşincu, 
distinge cele două laturi ale personalităţii 
sale: scriitorul Dan Petraşincu nu poate 
exista fără Angelo Moretta, la fel cum Angelo 
Moretta n-ar fi devenit omul de ştiinţă cu 
acest nume fără experienţa sa de scriitor  în 
România. Evocîndu-l pe Al. Busuioceanu, 
mărturiseşte surprinderea sa că s-a scris extrem 
de puţin la noi despre acest mare ambasador 
al spiritului românesc peste hotare, ceea 
ce a născut o falie între cunoaşterea sa în 
ţară şi renumele lui de necontestat în lumea 
occidentală. Basil Munteanu este considerat 
unul dintre comparatiştii de referinţă din 
perioada interbelică românească, și cu 
observaţia mai largă că mai toţi scriitorii 
noştri din perioada interbelică sînt şi mari 
europeni, evoluţie istorică pe care perioada 
comunistă a interzis-o. Un scriitor român în 
Statele Unite care repetă destinul lui Panait 
Istrati este Peter Neagoe, cel care a scris  
şi o carte de preţuire a artistului de geniu 
care a fost Brîncuşi. Leon Feraru a făcut în 
străinătate o carietra absolut remarcabilă, 
pe cînd Lucian Boz îi dă prilejul să observe 
că putem furniza cel puţin douăzeci de nume 
de critici şi eseişti cu activitate publicistică 
destul de bogată, dar pe care critica actuală 
îi ignoră în mod curent. Emil Turdeanu, 
ginerele lui N. Cartojan, este clasificat, după 
Cartojan, drept cel mai important cercetător 
al literaturii române vechi, care a trebuit, 
totuşi, să ia calea străinătăţii , dar opera sa 
rămîne dovada sigură a apartenenţei la spaţiul 
românesc de cultură, căruia i s-a consacrat cu 
întreaga energie şi putere de muncă. Pamfil 
Şeicaru – o adevărată uzină creatoare, un 
spirit efervescent, aflat mereu în stare de 
ebuliţie – a avut un simţ înnăscut pentru 
examinarea şi trăirea faptului cotidian (care) 
n-are egal decît la puţini confraţi din epocă. 
Virgil Ierunca rămîne pentru noi conştiinţa-
model la care ne raportăm, pe cînd la Ştefan 
Baciu apare reliefată latura de memorialist. 
Ciclul Apunake al lui Grigore Cugler este 
un text în care onirismul şi absurdul îşi dau 
mîna la fiecare pas, folosind nu de puţine 
ori sugestii de basm sau de miracol focloric, 
fixîndu-l pe scriitor în imediata apropiere a 
lui Urmuz.

Istoricul literar Mircea Popa se dovedeşte 
a fi un mare iubitor de literatură, ceea ce 
transpare în spaţiile interstiţiale ale doctului său 
comentariu, în observaţiile de amănunt care le 
complinesc, toate fiind ţinute la o temperatură 
înaltă. Este la el dificil de deosebit ce face 
mai întîi farmecul: rigoarea documentară 
sau controlul stilistic al textului; intuim că 
amîndouă, îmbinate. Textul comentariului său 
se alimentează din pasiunea cercetătorului şi 

din abilitatea transcrierii acesteia, din arta de a 
găsi punctele nodale ale întregului comentariu, 
care este suplu, regenerat din propriile însuşiri, 
atent la amănuntele expresive, dar pus mereu 
în slujba adevărurilor documentare, pe care le 
explică şi le amănunţeşte.

Prin ambele dimensiuni ale personalităţii 
sale scriitoriceşti, socotim că Mircea Popa îl 
continuă pe Nicolae Florescu, dînd o strălucire 
aparte comentariilor sale despre literatură, totul 
fixat pe pilonii siguri ai probei documentare. 
Sînt însuşirile revelate de această carte, care 
contribuie decisiv la impulsionarea cercetării 
unitare a întregii literaturi române, indiferent 
unde aceasta s-a produs, adică înglobînd-o 
pe cea născută pe alte meridiane, atunci cînd 
condiţiile din ţară nu s-au arătat favorabile 
dezvoltării ei organice, în interior.

În fine, să mai citim o dată, în lumina 
celor scrise mai sus, avertismentul clar de 
pe ultima copertă a cărţii: Reîntoarcerea la 
Ithaca este mai curînd un semnal de alarmă, 
un strigăt adresat cercetării româneşti în 
domeniu, indicînd valoarea incontestabilă 
şi de amploare a unei întregi pleiade de 
creatori români obligaţi de vicisitudinile vieţii, 
dar mai ales datorită unor motive politice 
să-şi părăsească locul de baştină şi să-şi 
desăvîrşească opera pe alte meleaguri. În ea, 
autorul, colaborator al Jurnalului Literar, ne-a 
dat o imagine bine conturată a unei creaţii 
originale ale cărei rădăcini se află evident şi 
fără apel în sufletul şi tradiţiile spiritualităţii 
româneşti. 

... După ce 25 de ani am privit ţara din 
exterior (am plecat din România lui Ceauşescu 
în anul 1987, stabilindu-mă în Germania, la 
München), revenind la Ithaca, am realizat cît 
de dificil se arată drumul spre normalitate, 
încît am ajuns la concluzia că numai selecţia 
biologică va însănătoşi societatea românească, 
iar deprinderile comuniste vor dispărea atunci 
cu totul, ca fenomene atipice şi potrivnice 
convieţuirii sociale armonioase. Aici abia 
am înţeles şi cît de titanică a fost atitudinea 
lui Nicolae Florescu şi piedicile reale care 
i-au fost puse, inclusiv de către forurile 
conducătoare. Este foarte greu să mai găsim 
astăzi un elan atît de dezinteresat ...

C R O N I C A L I T E R A R Ă

Pentru autohtonizarea 
literaturii diasporei

Preocuparea statornică a istoricului 
literar Nicolae Florescu de a aduce acasă 
literatura născută în diaspora anticomunistă 
este sprijinită, chiar dacă nu prin referinţe 
directe, şi de alte cărţi care analizează şi 
canalizează, din diverse perspective, acelaşi 
fenomen. Între acestea se aşează interviurile cu 
scriitorii exilului românesc, care aduc mărturii 
încă nedeclarate şi mai puţin cunoscute: cum 
s-a plecat din ţară, determinările unei astfel 
de atitudini, ce înseamnă brusca schimbare, 
cum s-a trăit în cadrul exilului, ingerinţele 
Securităţii şi turbulenţele pe care le-au produs, 
reacţiile care le-au întîmpinat etc. etc. O 
astfel de carte, recent apărută, este intitulată 
semnificativ Tragismul exilului românesc 
şi este datorată scriitorului Cornel Nistea, 
ea reunind interviurile publicate în revista 
Discobolul, plus o serie nouă de interviuri, 
cu scriitori români de azi, în toate urmărindu-
se  nevoia de adevăr şi dezbaterea paranoii 
cenzurii, în special.

Semnificaţiile titlului cărţii sînt detaliate, 
în răspunsurile scriitorilor chestionaţi, în 
funcţie de trăirile personale ale fiecăruia: 
Bujor Nedelcovici caracterizează în general 
exilul pe baza argumentului cîştigării libertăţii 

(Evadînd din sistemul dictatorial românesc, 
am învins frica, incertitudinea şi am dobîndit 
normalitatea, împăcarea cu sinele ascuns, 
accesul la cărţi şi cultură, deoarece fusesem 
condamnat să rămîn un mediocru sau chiar 
un ignorant… Într-un cuvînt : libertatea !), 
Virgil Tănase leagă exilul de geo-politică; 
Hans Bergel aduce experienţa sa carcerală 
(În comunism, printre condamnaţii politici 
din toate profesiunile şi păturile sociale, 
am întîlnit această capacitate de libertate 
interioară. Ea are forţa de care toţi cei aflaţi 
la putere se temeau cel mai mult, cea care a 
dus la victoria istorică, este potenţialul de care 
trebuie să se teamă toţi dictatorii), iar Dan 
Culcer vobeşte despre supravegherea din ţară 
şi consecinţele ei (Supravegherea era totală, 
dar forţa conducătoare, partidul şi securitatea, 
dorea să menţină teama în oasele tuturor… 
Colaboraţionismul se manifesta prin excesul 
de supraveghere, prin turnătoria spontană, 
prin invidie). Titus Bărbulescu precizează 
fixaţiile scriitorului din exil (Erau acestea şi 
handicapul şi mişcarea fertilă a intelectualului 
din exil, să-şi spună jalea şi dorul în limba 
lui de acasă), iar Flavia Cosma vorbeşte 
despre dialectica depărtării de ţară (cu cît 
te îndepărtezi de o ţară pe care o iubeşti şi 
care va fi mereu a ta, o poţi observa mai 
bine şi poţi scrie mai exact despre ea, o poţi 
încorpora mai adînc în fiinţa ta interioară).

Sensul suferinţei este explicat în interviul 
luat părintelui Ioan Iovan de la mănăstirea 
Recea, dîndu-l ca exemplu pentru exilul de 
acasă. Pornind de la o amintire generală 
privind statul comunist întemeiat pe teroare 
(un stat întemeiat pe teroare, pe minciună 
şi crimă, nu se putea întemeia decît prin 
compromiterea şi distrugerea bisericii şi odată 
cu aceasta a credinţei în Dumnezeu), părintele 
aminteşte torturile la care a fost supus (De ce 
ne loveau cu ranga dacă nu mărturiseam ce 
doreau ei, de ce ardeau cu mucul ţigării sfîrcul 
sînilor femeilor, de ce te sileau să-ţi mănînci 
excrementele în ziua de Paşti ?) şi explicaţia 
pe care o dă (era lucrarea diavolului prin 
care Dumnezeu a vrut să ne încerce atît pe 
noi deţinuţii, cît şi pe torţionari). La acestea 
se adaugă experienţa reeducării (trebuia să-
ţi renegi toate principiile, să accepţi că eşti 
vinovat şi, mai ales, să te lepezi de credinţa 
în Dumnezeu. Te puneau să lauzi toate 
,,binefacerile” comunismului), concluzionînd 
starea lor de panică prin exacerbare (ura lor 
era fără margini).

Cum spuneam, interviurile luate unor 
scriitori ,,de acasă” aduc dovezi noi despre 
teroarea instalată în ţară şi despre apăsătoarea 
cenzură comunistă. Este şi un exemplu despre 
ce urmăreşte Jurnalul Literar de mai mult timp 
prin unificarea conştiinţelor scriitoriceşti, ale 
celor exilaţi şi ale celor exilaţi în ţară. Gh. 
Grigurcu numeşte condiţia scriitorului sub 
dictatura comunistă o experienţă traumatizantă, 
aşa-zisa desfiinţare a cenzurii ,,o gogoriţă”, 
ambele forme de ,,libertate” într-un context 
opresiv. Alexandru Vlad îşi aminteşte că 
socotea cenzura drept ceva inevitabil, iar 
Irina Petraş că ,,libertăţile” de atunci nu erau 
decît forme ale derutei. Radu Mareş afirmă 
clar: relaţia scriitorului cu sistemul vechiului 
regim era de subordonare necondiţionată, 
la fel ca în închisoare sau cazarmă, o 
absenţă de durată fiind absenţa solidarităţii 
scriitoriceşti, uluitoare fiind unanimitatea 
la rău. N.Prelipceanu cugetă: poate toţi cei 
care nu au putut să facă abstracţie de realul 
ticăloşit de oameni triviali şi inculţi şi lipsiţi 
de maniere nu ar fi trebuit să se afirme, căci 
afirmîndu-se n-au făcut decît să accepte. Cum 
adică, să mă valideze pe mine un regim pe 
care nu-l recunosc altfel decît ca grobian şi 
criminal? 

Ion Zubaşcu îşi aminteşte delaţiunile care 
proveneau de la oamenii din jur, dispuşi din 
prostie să facă jocul Securităţii: Avîndu-l pe 
tata ucis în torturi de Securitatea din Sighet, 
în 1950, cînd am început să public în reviste 
şi mai ales să apar la televizor ca şi cîntăreţ 
de succes, s-au pornit să curgă şi delaţiunile 
din judeţ şi să am mari probleme, cineva şi-a 
dat sens vieţii sale mizere urmărindu-mă pas 
cu pas, ani şi ani de zile, cu concluzia că s-ar 
putea face o carte voluminoasă a stupizeniilor 
care au ţinut în funcţii, ani şi ani de zile, 
armate întregi de securişti. Paranoia cenzurii 
căpătase forme clinice grave constatase 
Gabriela Creţan.

Se apreciază, pe drept cuvînt, că după 
revoluţie, s-au schimbat doar denumirile şi 
oamenii: Pe vremea aceea, a ceauşismului 
tîrziu, partidul şi Ceauşescu nu prea mai aveau 
nevoie nici de scriitori cu acte-n regulă, cu 
cărţi publicate şi membri ai US, dat fiind că-i 
era prea deajuns o elită a pupincuriştilor şi 
a mîncătorilor de rahat profesionişti (Radu 
Aldulescu); erau de-ajuns bănuielile Securităţii 
ca să fie interzisă publicarea (Planau asupra 
mea, din partea Securităţii,  bănuieli grave 
şi, din această cauză, înainte de 1989, rareori 
am putut publica - Teofil Răchiţeanu). Marcel 
Mureşeanu acuză instalarea autocenzurii (Am 
avut perioade lungi de autocenzură, sute de 

pagini mi-au rămas în aşteptare, ofilindu-se 
unele. Am pendulat între refuzul de-a mă 
vinde şi frica de-a mă revolta), iar Constantin 
Cubleşan acuză în general controlul de către 
partid, care era cu ochii aţintiţi asupra a ceea 
ce scriai şi cum scriai. Etc. etc....

  
Crisula Ştefănescu ilustrează celălalt 

segment al aducerii acasă a literaturii diasporei: 
cel întreprins de către scriitorii români din exil, 
care vorbesc din interiorul mişcării literar-
culturale produse în afara graniţelor ţării. Ea 
însăşi poetă, Crisula Ştefănescu s-a dedicat 
propagării unor scriitori din exil, contribuind 
astfel la mai buna lor cunoaştere prin datele 
şi operele lor, ignorate cu totul în vremea 
comunistă a ţării.

Lucrînd mai multă vreme la postul de radio 
Europa liberă,  a putut urmări îndeaproape 
activitatea lui George Ciorănescu şi apoi a 
o face cunoscută în ţară. Astfel, la editura 
Brumar au apărut însemnările zilnice din 
Parisul anilor 1950, care vin în completarea 
Paginilor de jurnal, apărute în 2003  la 
editura I.C.R..

Tot printre cele mai recente realizări 
ale Crisulei Ştefănescu se numără volumul 
Exilul interior al scriitorului, fotografului şi 
gazetarului Dan Er. Grigorescu-Negropontes 
(1917-1990), apărut la editura Vremea din 
Bucureşti, în anul 2016.

O altă apariţie recentă din scriitorii 
diasporei, îngrijită de Crisula Ştefănescu, 
este cea  intitulată Poezie şi cunoaştere 
de Alexandru Busuioceanu, precedată de 
studiul îngrijitoarei ediţiei Al. Busuioceanu 
în corespondenţa dintre George şi Alexandru 
Ciorănescu. De altfel, lista ediţiilor îngrijite 
de Crisula Ştefănescu, dată în cuprinsul acestui 
volum, este de-a dreptul impresionantă.

Dar şi poeta este prezentă în vitrinele 
librăriilor din ţară, cu volumul de poezii 
Darul domnului Borges, apărută tot la Brumar. 
Autoarea vede în poezie starea de ieşire din 
prozaismul vieţii de zi cu zi, din angoasele 
pe care ea le pricinuieşte. Poeta le opune 
universuri gingaşe, imprevizibile, dar şi 
speranţa unor fericiri la îndemînă. Ea, rupînd 
nevăzute lanţuri, aude hohotul vieţii, însă 
simte totodată o stare de incertitudine care nu 
poate fi sondată decît poetic (Sau poate nu 
era al ei.../ Dar dacă nu,/ atunci al cui era?). 
Contemplîndu-şi propriul cadavru, imaginează 
un dialog controlat de nelinişti existenţiale: 
,,Ce faci aici?” l-am întrebat/ cu glasul 
sugrumat de groază./ ,,Îmi adun puteri pentru 
drum”/ mi-a răspuns liniştit./ ,,Care drum?” 
a murmurat/ partea din mine/ care pornise 
între timp spre cer. Ea se simte îngreunată 
de amintiri/ dintr-o altă ţară,/ dintr-o altă 
lume,/ dintr-o altă viaţă, căci s-a născut 
departe, departe (într-o ţară aparte,/ unde 
fiecare bărbat/ sacrificînd ce iubeşte,/ tînără 
soţie,/ înalţă,/ cu inima frîntă,/ o ctitorie). 
Chiar ,,îngrijorarea” poetei se rezolvă prin 
invocarea credinţei în metempsihoză: Cine-
şi va mai aminti de mine,/ care am venit în 
Eichendorf/ într-un costum strîns pe trup,/ cu 
părul galben pai,/ plină de speranţe şi vise,/ 
şi voi pleca neştiută într-o zi/ şi neînsoţită 
de niciun alai?. 

Poeziile Crisulei Ştefănescu sînt feminine 
prin scurtimea lor, care dau glas unei emoţii 
de moment, prin sinceritatea lor, care nu ezită 
să ia în calcul nedovedite credinţe. De fapt, 
însăşi editarea lor are un înţeles conciliant, 
fiind aşezată cartea sa de poezii sub semnul 
poeţi români contemporani. Demersul scurt 
al poeziilor sale se învecinează cu experienţa 
directă a poetei şi cu alunecarea ei firească spre 
fantastic (un ,,dar” al domnului Borges!), ca 
în ,,convorbirea” cu marele scriitor argentinian 
(Cum am găsit amîndoi amuzantă/ o posibilă 
deghizare a dumitale/ într-un poet cu nume 
mare,/ am vrea să-ţi facem un dar:/  numele 
satului care te-a adoptat/ şi de unde, spune 
Joseph,/ înaintaşii lui s-au strămutat). Cînd 
însă poezia ia calea narativităţii (ca în 
Mesteacănul, Caracalenii, Zi de carnaval), 
autoarea consimte la introducerea unor 
segmente prozaice, versuri fără relief. Însă, 
în general, ele izvorăsc dintr-o stare de 
sinceritate, declarată şi argumentată. Autoarea 
are harul de a face din ostentaţia sincerităţii 
starea de graţie care o individualizează; 
un exemplu de sinceritatea suverană: Sînt 
invadată de chipurile/ şi de vocile celor pe 
care i-am cunoscut,/ lumea mea se alcătuieşte 
din lumile lor/ şi viaţa mea, din vieţile lor,/ 
sînt îmbibată de ei/ ca fagurele de miere,/ ca 
buretele de apă.... De aceea, ea este bîntuită 
de incertitudini, se avîntă pe terenuri gingaşe, 
pe care le aşează egal în pagini. 

Acum, îşi poate reproduce alergătura fără 
sens/ dintre neant şi infinit şi trăieşte intens 
şi sintetic o zi de gîlceavă cu mine, care se 
dilată la întreaga-i viaţă, fiind născătoare de 
poezie sinceră şi lucidă, căci viaţa/ pe care 
o iubesc la nebunie,/ întocmai ca iubirea e 
o taină/ pe care n-o vom dezlega vreodată.

Titu POPESCU   

►



4 Jurnalul literar

Vrednicia unui editor de periodic se 
constată din cît de multe procente din revistă 
sînt culese cu un corp de literă minim, la 
limita lizibilului fără lupă. Din acest punct 
de vedere, Nicolae Florescu a fost unul dintre 
cei mai harnici redactori-şefi. Mai mult decît 
atît, în paralel cu revista Jurnalul Literar, au 
apărut, la un moment dat, și suplimente, atît 
în interiorul revistei, cît şi ca volume de sine 
stătătoare, conţinînd opere inedite în România, 
din creaţiile artistice ale celor mai importanţi 
reprezentanţi ai exilului românesc. Pe lîngă 
o deosebită competenţă, talent scriitoricesc 
şi silinţă susţinută, am putea reţine, între 
nobilele particularităţi ale lui N. Florescu, o 
anumită îndîrjire care i-a amplificat substanţial 
amploarea operei sale. 

Putem spune, fără să greşim, că activitatea 
lui Nicolae Florescu din ultimii 25 de ani 
reprezintă apogeul îndeletnicirilor sale de 
cărturar şi istoric al literaturii şi culturii 
române. Revista şi colecţiile editurii Jurnalul 
Literar, în care au apărut, între altele, şi 
mai mulţi ani din periodicul parizian Caete 
de dor, se constituie într-o contribuţie de 
seamă la cunoaşterea şi răspîndirea creaţiilor 
artistice ale exilului românesc, preponderent 
anticomunist. Din cîte cunosc, din zecile de 
volume scoase de editura Jurnalul Literar, 
doar Hoinar în veac, de René Eucher, un 
prieten al lui Constantin Amăriuţei și al lui 
Theodor Cazaban, îndrăgostit de cultura şi 
civilizaţia românească, nu aparţine unui român 
sadea. În rest, sînt, mai ales, ediţii princeps, 
în parte, ale unor mari valori ale literaturii 
române, precum Vintilă Horia, Horia Stamatu, 
George Racoveanu ş.a. 

Astfel, volumul Noi, cei din pădure 
înmănunchează, la începutul anului 2000, 
mai multe studii şi cronici tipărite în Jurnalul 
Literar. În cîmpul creaţiei, exilul împleteşte 
strîns fuioare de avantaje şi dezavantaje, şanse 
şi ghinioane, pe care Nicolae Florescu le 
presimte, scriind despre toate acestea. Titlul 
reprezintă răspunsul dat de grupul lui Beldeanu, 
la Berna, cînd sînt întrebaţi, cu oarecare teamă, 
„Cine-i acolo?”, ei considerîndu-se urmaşi şi 
parte din haiducii şi partizanii României în 
acţiune, cei care iarna se trăgeau spre sate 
şi oraşe, neputînd rezista în codrul devenit 
neprielnic apărării celor care trebuiau, deseori, 
să se ascundă. Iată un fragment din această 
carte, considerat de autor semnificativ, şi 
aşezat de aceea şi pe coperta a IV-a: Fără 
literatura exilului, ne-ar fi greu, dacă nu chiar 
imposibil, de a vorbi în termenii adevărului 
estetic de o reală literatură română în ultima 
jumătate de veac a mileniului ce tocmai se 
încheie, cu toate cele cîteva cărţi de excepţie 
ce s-au strecurat prin chingile cenzurii şi ale 
dogmatismului comunist. Recuperarea acestei 
literaturi, profund anticomuniste, dă măsura 
exactă a capacităţii creatoare a poporului 
român şi restabileşte o scară de valori pînă 
acum ciuntită şi irelevantă. Eforturile de 
a întoarce cît mai curînd şi integral între 
graniţele noastre spirituale specifice valorile 
exilate nu vizează doar personalităţi şi cărţi, 
ci o adevărată mişcare culturală, instituţii 
intelectuale, reviste şi publicaţii diverse, 
edituri româneşti, biblioteci şi asociaţii de 
breaslă, fundaţii culturale, care – nici un 
moment – nu şi-au uitat menirea şi obligaţiile 
faţă de ţara asuprită şi desfigurată de 
comunism ca şi faţă de dezideratele culturii 
naţionale. Recuperarea nu vizează astfel doar 
umplerea golului, ci cunoaşterea, definirea a 
ceea ce sîntem. 

Resemnarea cavalerilor şi Convorbiri prin 
timp sînt cărţi scrise în colaborare cu soţia 
Ileana Corbea, volume care slujesc aceleaşi 
idealuri estetice şi, mai general, cultural-
politice. 

În ultimii patru ani de viaţă, Nicolae 
Florescu începuse să-şi adune principalele 
studii şi pertinente intervenţii gazetăreşti, unele 
cu iz polemic sau chiar pamfletar, în volume 
de dimensiuni mai consistente, de peste 400 de 
pagini (cele două volume Înapoi la Aristarc, 
precum şi Mihail Sadoveanu între realitate 
şi mit au împreună aproape 1400 de pagini). 
Ca stil, nu avem de-a face cu vreo schimbare, 
în sensul că N. Florescu a manifestat de la 
primele lui studii tendinţa de a se exprima 
cu o pregnantă eleganţă stilistică, evidenţiată 
prin alegerea unor cuvinte cu valoare egală, 
întrebuinţate în frazele care seamănă cu 
acele perfecte şiraguri de perle, toate avînd 
aceeaşi mărime, aceeaşi culoare şi aceeaşi 
strălucire. Dincolo de performanţa stilistică, 
scrisul lui N. Florescu realizează o perfectă 
congruenţă între mentalitatea lui şi ideologia 
democrat patriotică pe care autorul o serveşte, 
inflamîndu-se uneori, atunci cînd constată 
izolarea lui, nepăsarea unor factori de decizie 
în faţa unor probleme de maximă importanţă 
pentru cultura, civilizaţia, istoria şi chiar 
existenţa spiritualităţii româneşti, al cărei drept 

la fiinţare nu-i mai interesează pe mulţi oameni 
politici de două parale, aflaţi însă, astăzi, la 
cîrma ţării. În această dificultate de a suporta 
efectele lipsei de patriotism şi de cultură a 
guvernanţilor citesc, ca medic, şi o importantă 
componentă a prematurei dispariţii a lui 
Nicolae Florescu. Moartea sa seamănă mult 
cu moartea deţinuţilor politici români care în 
intervalul 1945-1964 şi-au sfîrşit zilele în urma 
unor infecţii banale, netratate corespunzător în 
temniţele comuniste. S-a simţit român şi ştia că 
fără contribuţia culturală a exilului românesc 
anticomunist, spiritualitatea românească ar fi 
rămas neîmplinită. Şi-l durea nespus de mult 
că o serie de gînditori români militează azi 
pentru un internaţionalism, un cosmopolitism 
în care ceea ce este românesc n-are loc, 
indiferent dacă este vorba de Brîncuşi, Enescu, 
Eminescu sau Eugen Ionescu. Doar spălaţi 
de românitate, aceştia ar căpăta valoare, 
susţin chiar unii vorbitori de limba română, 
pe care sîntem constrînşi să-i înregistrăm, ca 
duşmani ai României, atîta vreme cît Brîncuşi, 
Enescu, Ionescu, Cioran, Vintilă Horia, în 
fine, toate marile valori ale culturii româneşti, 
extrateritorializate, îndeosebi, prin exil, erau 
mîndri că sînt români, sau, în cel mai rău caz, 
nu le era ruşine, cum li se tot recomandă, mai 
ales după ce au murit. 

Nicolae Florescu s-a ocupat mult de Mircea 
Eliade. În privinţa acestuia, avem la dispoziţie 
un material imens, începînd cu jurnalele sale şi 
încheind cu proza sa, incluzînd însă nu numai 
o vastă operă ştiinţifică, ci şi prodigioasa sa 
activitate jurnalistică. Nu voi discuta aici 
comentariile lui N. Florescu la tentativele lui 
Constantin Noica de a modela biointelectuali 
ecologici în peisajul mai mult sumbru decît 
optimist al României comuniste. Dar mă simt 
alături de el cînd îl apără pe Mircea Eliade, 
ca exponent al românităţii temperate. Şi 
bietul Eliade trebuia apărat contra atacurilor 
stîrnite de mulţumirea lui sufletească izvorîtă 
din împrejurarea că se născuse român. L-au 
atacat francezi, americani şi, din păcate, chiar 
scriitori de limba română, care s-au grăbit să-i 
impute, plini de furie, excese de românism, 
acestui mare performer al moderaţiei. Marta 
Petreu, de pildă, îi reproşează lui Eliade 
că ar fi reuşit să gîndească naţiunea şi „pe 
criteriu etnic”, ceea ce i se pare inadmisibil, 
în exces față de civilizata Europă. Cultura 
română numără cîţiva imbecili cosmopoliţi 
şi globalişti, care luptă s-o desfiinţeze, fără 
să-şi dea seama că-n altă cultură n-au  loc 
nici măcar cît într-a noastră, iar în locul 
celei româneşti n-au cum să rămînă, nefiind 
chiar atît de importanţi, încît istoria culturii 
universale să-i menţioneze: Slavă Domnului, 
renumiţii Leonte Răutu, Miron Constantinescu, 
Gabriel Andreescu şi Marta Petreu, pe care-i 
vom prezenta exhaustiv în continuare, au reuşit 
să scoată din istorie cultura românească de 
care s-au ocupat cu precădere. 

Dar să revenim la primul volum din Înapoi 
la Aristarc în care, pe marginea unui interviu, 
al altminteri onestului Mircea Zaciu, relatînd 
despre condamnarea publică a lui Eliade 
ca nazist de către un succesor al ilustrului 
nostru compatriot la catedra Universităţii din 
Chicago ce-i poartă numele, s-au primit din 
America următoarele două scrisori din cele 
mai competente surse: 

După interviul cu regretatul profesor 
Mircea Zaciu, apărut în Tribuna, 13-16 
(aprilie 2000), în care arăta că, într-o recentă 
vizită la Chicago, i s-a spus că deţinătorul 
catedrei de Istorie a Religiilor a lui Mircea 
Eliade, l-a învinuit public pe profesorul Eliade 
şi a spus că regretă că poartă numele unui 
,,fost nazist”, i-am scris, informînd-o despre 
articol, şi mi-a dat spre publicare declaraţia 
pe care o reproducem mai jos. (Mac Linscott 
Ricketts)

N. Florescu reproduce şi scrisoarea în care 
Wendy Doniger comentează „incidentul” în 
care s-a găsit în mod grosolan şi mincinos 
implicată: Am fost supărată să aud că cineva 
a relatat despre mine (nu numele, ci ca pe 

cineva care ocupă catedra ce poartă numele 
lui M. Eliade) că aş fi spus că eu cred că 
Eliade a fost nazist. De fapt, mă îndoiesc că 
sînt persoana vizată de declaraţie, de vreme 
ce răposatul Ioan P. Culianu a declarat multor 
persoane în Europa că el deţine catedra lui 
Eliade; probabil, la Culianu se gîndea autorul. 
În orice caz, eu nu cred că Eliade a fost nazist 
şi nu am afirmat asta niciodată nimănui, nici 
în public şi nici în particular. Sînt mîndră 
că deţin catedra ce poartă numele lui; mi-a 
fost un prieten apropiat şi este un mare om 
de ştiinţă. Sînt mîhnită de speculaţiile ce se 
fac în legătură cu activităţile lui politice din 
România anilor `30, dar nu sînt în măsură să 
judec adevărul sau falsitatea lor. Omul pe care 
l-am cunoscut eu, din 1978 pînă la moartea 
sa în 1986, a fost dincolo de orice reproş. 
Wendy Doniger, Profesor de Istoria Religiilor, 
Catedra Mircea Eliade, 1 februarie 2000. 

Tot în legătură cu această lucrătură, N. 
Florescu citează şi dintr-o scrisoare a lui F. I. 
Dworschak, care afirmă: împreună cu Jonathan 
Z. Smith, ambii fiind evrei, au refuzat să 
participe la campania împotriva lui Eliade, 
deşi au fost exercitate mari presiuni pentru 
a se ,,conforma”. 

Circulînd liber în Occident şi publicînd 
clandestin şi semioficial diferite scrieri ale 
sale acolo, Noica este prezentat extrem de 
nuanţat, nemijlocit, dar şi prin intermediul 
unor segmente de scrisori, ca acesta în care 
Horia Stamatu i se adresează lui Paul Miron, în 
ianuarie 1989: Noica a fost un om nefericit....
Eroarea lui nu e o cedare de ,,caracter”, ci 
o pierdere a clarităţii şi un naţionalism fără 
Dumnezeu. 

Deci, altă virtute intelectuală a lui Nicolae 
Florescu este ştiinţa alegerii citatelor. Din acest 
punct de vedere, abia în volumul al doilea din 
Înapoi la Aristarc îi identificăm apelarea la 
un articol anonim din revista Exilul românesc, 
an II, nr. 8, aprilie 1956, pag. 2-3, intitulat 
Masoneria românească în exil. În general, un 
articol nesemnat este un material în legătură 
cu care autorul atrage atenţia că nu este de 
acord cu opiniile pe care le livrează sau 
n-are curajul să şi le asume. Asemenea texte 
sînt dubioase, încă înainte de a fi citite. Ele 
pot fi citate numai în caz de mare penurie 
de surse, şi faptul se cuvine a fi subliniat. 
Întrucît se semnalează, cu o undă de reproş, 
în acest articol, că legionarii ar fi pus mîna 
pe conducerea masoneriei româneşti din Paris, 
bănuiesc că autorul ar fi putut fi pe atunci încă 
tînărul Marcel Şapira. Cunoscîndu-l însă bine 
pe acesta, pot afirma că era un om destul de 
obiectiv, greu de enervat în asemenea măsură 
încît să cadă pradă subiectivismelor. Dacă l-ar 
fi iritat excesiv ocuparea înaltelor demnităţi 
masonice de către legionari, ar fi semnat 
cu numele său real un articol mai angajat 
temperamental. Din comentariile lui Florescu, 
rezultă că situaţia îl irita pe autorul anonim 
în limitele obiectivităţii. 

Acest al doilea volum din Înapoi la 
Aristarc este centrat mai mult pe cultura 
românească dinăuntrul graniţelor ţării, prost 
receptată, cînd este valoroasă, dar trebuie 
trecută pe sub furcile caudine ale realismului 
socialist, sau iresponsabil lăudată, cînd este 
simplă făcătură comunistă. În mod normal, 
accentul cade pe Mihail Sadoveanu căruia, 
numai un an mai tîrziu, Nicolae Florescu 
avea să-i dedice o amplă monografie, chiar 
dacă acum nu-i acordă decît 33 de pagini. În 
acest volum, doar primul capitol este dedicat 
exclusiv exilului, dar aici sînt incluşi şi ultimii 
veniţi: Paul Goma şi Bujor Nedelcovici. Şi 
Epilog-ul însă, de dimensiuni mai mici decît 
celelalte capitole, are în vedere preponderent 
exilul. Mi se pare semnificativ în acest volum 
faptul de a fi realizat acea contopire, acea 
osmoză între cultura din patrie şi cea a exilului, 
chiar dacă, pe bună dreptate, leagă acea cultură 
realizată extrateritorial mai mult cu aceea 
creată înainte de bolşevizarea României, fără 
a neglija, desigur, analizarea împrejurărilor 
în care ceea ce s-a scris atunci în patrie n-a 
putut să reprezinte mai mult pe orice scară 
de valori normală. 

Personal, pînă la lectura monografiei lui 
Nicolae Florescu Mihail Sadoveanu între 
realitate şi mit, am avut o percepţie greşită, 
minimalizatoare, a operei sadoveniene. M-am 
delectat copil fiind cu Măria sa puiul pădurii, 
de fapt o repovestire destul de strînsă a 
legendei germane Genoveva de Brabant. 
Adolescent grăbit, mă simţeam oarecum 
pisălogit de ritmul prea lent al scriiturii lui 
pentru zvăpăiatul, inclusiv intelectual, care 
eram în cursul elementar al Liceului Clasic 
Mixt din Bucureşti. N-am mai putut savura 
apoi decît Baltagul şi parţial Dumbrava 
minunată, Neamul Șoimăreştilor, Fraţii 
Jderi, cărţi pe care le-am parcurs pe sărite, 
cu o viteză cu totul improprie lecturilor din 
Sadoveanu. Apoi, în familia mea se vorbea 
destul de peiorativ despre caracterul lui 
Sadoveanu, aşa că foarte tîrziu, asimilîndu-l 
ca pe o untură de peşte estetică, m-am deprins 
să cred că „Sadoveanu o să-mi facă bine”. 
Înainte de a parcurge cartea lui N. Florescu, 
ştiam destul de puţin despre Sadoveanu. De 
pildă, nu-i ştiam creaţia dramaturgică destul 
de amplă, cuprinzînd inclusiv traduceri din 
teatrul universal. 

Marele merit al lui Nicolae Florescu 

este că a realizat din poate cel mai genial 
prozator român de la Creangă şi Caragiale 
încoace, material didactic pentru înţelegerea 
contorsionării estetico-morale a artei româneşti 
sub diferite dictaturi. N. Florescu îl găseşte 
mai aproape de Gîndirea decît de Viaţa 
Românească. De fapt, îl trage spre Gîndirea 
de care N. Florescu, iubindu-l pe Sadoveanu, 
se simte şi îl simte mai aproape. În realitate, 
Sadoveanu, într-o tentativă oprimată în 
inconştient, datorită unor scrupule încă 
naive, încerca tentaţia omnipotenţei, de a fi 
permanent biruitor, în toate taberele, chiar 
şi atunci cînd una pare înfrîntă. El ştia că 
omniprezenţa, însoţind omnipotenţa, poate că 
excesiv rîvnită de el, este unul dintre atributele 
divinităţii creştine. Dar nu s-a putut explica 
prea clar în condiţiile unei dictaturi ce nu 
admitea explicaţii, mai ales dacă erau subtile. 
În fond şi suprimarea aluziilor justificatoare 
pentru o anume poziţie avantajoasă făcea parte 
din omnipotenţă în transcendent şi genera 
omnipotenţă în lumea accesibilă simţurilor 
noastre. 

Încă înainte de aceste cărţi, Nicolae Florescu 
mai publicase: Itinerarii mirabile, Proiecţii ale 
imaginarului, în 1991 la Editura Eminescu, 
Profitabila condiție (romanul aventurilor 
secrete), Editura Cartea Românească, 1983, 
Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări critice 
ale literaturii exilului, în 1998, la Editura 
Jurnalul Literar, Nicolae Cartojan regăsind 
calea spre Padova, în 2001, la Editura Jurnalul 
Literar, ca şi Divagaţiuni cu Anton Holban; 
apoi Menirea pribegilor. Reevaluări critice ale 
literaturii exilului, în 2003, la aceeași editură.

Înverşunarea anticomunistă a lui Nicolae 
Florescu provine probabil şi din faptul că 
a sesizat mai bine decît noi toţi, mai toate 
consecinţele păgubitoare ale acestei ideologii 
funeste asupra literaturii române, nu numai 
pentru perioada 1945-1989, ci şi într-o 
lungă epocă următoare, al cărei sfîrşit este 
încă imprevizibil. Sînt convins că această 
acuitate excesivă faţă de esenţa, de substratul 
realităţilor ultimilor 70-80 de ani, realităţi 
cunoscute de el în amănunt din multiple 
surse, reprezentînd toate orientările ideologice, 
i-au grăbit sfîrşitul, întîmplat la 7 noiembrie 
2013. Nu într-un mod care să ne sperie, ci 
sporindu-ne încă admiraţia pe care, dorind 
să ne respectăm şi să merităm respect, i-o 
datorăm. 

Dr. Mihai NEAGU

NICOLAE FLORESCU 
- atît calibru, cît și 

barometru
Subsemnatul, cîndva, la începutul acestui 

secol, am avut șansa și bucuria de a-l cunoaște 
pe Nicolae Florescu prin intermediul lui Pavel 
Chihaia, de asemenea o altă personalitate 
marcantă a culturii române. În acele vremuri, 
München-ul - capitala Bavariei - adăpostea 
încă un centru clocotitor de politică și cultură 
nu numai pentru România, ci și pentru alte 
țări „balcanice”, concentrat în jurul postului 
Radio Europa Liberă. 

Impresionante și dătătoare de ton pentru 
noi, o grupă de tineri în plină formare și 
consolidare, au fost clarviziunea, introspecția, 
dar și intuiția anticipativă a unor evenimente, 
nu numai în domeniul culturii sau artelor, ci, 
mai ales, în procesul de odisee politică și 
socială prin care a trecut România, inclusiv 
alte țări din Europa de Est.

Nicolae Florescu n-a ezitat niciodată să 
sublinieze atît importanța dimensională, cît și  
tendința inerentă de extindere a unor fenomene 
care nu aveau calitatea sau caracterul inerent 
de a se restrînge doar la spațiul strict balcanic. 
Introspecțiile sale nu s-au redus numai la sudul 
Germaniei. Am recepționat aprecieri elogioase 
din Austria, din Zürich și din alte multe spații 
culturale, în care limba română este cultivată 
consecvent, pe de o parte datorită existenței 
mai sus-menționatului post de radio, iar, pe de 
altă parte, prin contribuția substanțială a lui 
Nicolae Florescu la ședințele Cenaclului literar 
APOZIȚIA, condus, odinioară, de George 
Ciorănescu  și, apoi, de Dr. Nicolae Iliescu.

Prezența lui Nicolae Florescu în discuțiile 
elucidante despre substanța inspirației și, 
desigur, despre momentul declanșator al 
acesteia, despre credibilitatea unei iluzii 
numită creație - despre realitate sau despre 
o realitate - au fost hotărîtoare pentru mine 
chiar în constituirea și consolidarea mea ca 
artist plastic. Acestui mare cărturar al culturii 
române îi aparține motto-ul unui album 
intitulat: RADU/Disciplină/Meditație/Lirism: 
Realitatea ar trebui să fie redată sau așa 
cum ne temem că ar putea deveni, sau așa 
cum sperăm că va evolua – dar niciodată 
așa cum este…

Nicolae Florescu a rămas și desigur va 
rămîne un făgaș, o cale sigură pe care voi 
păși cu siguranță, ca o busolă irevocabilă în 
vremuri de derută creatoare.

Radu-Anton MAIER
München, noiembrie 2016

commemoratio III
Nicolae FLORESCU,
un destin întrerupt

(urmare din pag.1)
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commemoratio LV

IN MEMORIAM 
N. I. HERESCU

Loviturile s-au ţinut lanţ după aceea, vreo 
zece ani. Parcă 1-ar fi urmărit nenorocul. 
Ca şi atîția alţi exilaţi, a cunoscut sărăcia, 
singurătatea, calomnia; s-a lovit de duşmănii 
şi invidii, a fost înlăturat din locurile care i 
s-ar fi cuvenit şi a fost ţinut, departe de multe 
întreprinderi româneşti. A îndurat totul cu 
stoicism. Nu şi-a pierdut seninătatea nici cînd 
a cunoscut foamea, cînd era surpat de boală, 
de ajunsese piele şi os. Îl întîlneai întotdeauna 
acelaşi; acelaşi ca şi în anii lui de triumf de 
la Bucureşti: frumos, corect îmbrăcat, elegant 
chiar, vesel, prietenos, gata să-ţi fie de folos, 
să-ţi vină în ajutor, cu un sfat, o mîngăiere, o 
intervenţie, iar dacă se întîmpla să aibă cîteva 
mii de franci în buzunar, lua o masă bună, 
cu un vin bun.

A murit aşa cum i-a plăcut să trăiască: 
discret şi senin. A glumit pînă în ultima clipă. 
Cînd a aflat că e pierdut, s-a împotrivit să i 
se vestească prietenii. Nu voia să le strice 
vacanţele. Şi, mai ales, voia ca prietenii lui să 
păstreze în amintire imagina lui de totdeauna, 
cea adevărată, iar nu figura de ceară care ştia 
că va deveni în clipa despărţirii de trup.

Cu N. I. Herescu se duce ultimul aristocrat 
al exilului. Era singurul dintre noi care ştia  
să-și stăpînească destinul. Nici o lovitură, cît ar 
fi fost ea de cruntă, nu izbutise să-l destrame 
lăuntric. A cunoscut durerea fără limită, 
tragedia, a cunoscut chiar deznădejdea - dar 
nu s-a lăsat niciodată doborît de descurajare. 
N-a încetat o clipă să creadă în triumful final 
al dreptăţii. Nu s-a îndoit niciodată că ne vom 
întoarce într-o Românie 1iberă, şi a noastră. 
Dar, ca nimeni altul, a ştiut să se apere de 
otrava pe care o distilează pe nesimţite orice 
exil prelungit peste măsură. Nici cît timp 
a avut o activitate politică, nici cînd a stat 
deoparte – pentru că fusese lăsat deoparte – nu 
şi-a pierdut echilibrul sufletesc, seninătatea, 
înţelepciunea. Şi acest om care a primit 
atîtea lovituri nedrepte, n-a lovit niciodată pe 
ascuns. A luptat şi s-a apărat la lumina zilei, 
cavalereşte, cu viziera ridicată. 

De la poeţii latini pe care a început să-i 
iubească din adolescenţă şi i-a cercetat o 
viaţă întreagă, a învăţat să preţuiască măsura, 
claritatea, cumpătarea. Era prin excelenţă, 
antimistic şi antimetafizic, şi avea oroare de 
orice fel de obscurantism, de pathos şi de 
indiscreţie. Chiar o producţie prea fecundă, de 
tip balzacian, i se părea indiscretă. Idealul lui 
literar era lirica lui Catul şi proza moraliştilor 
francezi. Peisajul în care s-ar fi şimţit pe       
de-a-ntregul acasă era o Sicilie ca a lui 
Theocrit, dar fără misterele şi extazele lui 
Pithagora. Nu era ateu nici materialist, dar 
problemele lumii de dincolo nu-1 atrăgeau. 
Credea că lumea cea de toate zilele şi 
universurile culturii sînt destul de vaste ca să 
poată îndestula pasiunea cercetătorului. 

Avea o concepţie mediteraneană a iubirii. 
O iubire euforică, dar calmă, eliberată de 
interdicţii şi resentimente; o iubire care era 
absolută cît timp dura, dar despre a cărei 
durată nu accepta să-şi facă iluzii; prefera s-o 
transforme în prietenie decît să-i prelungească 
agonia sau s-o conserve defunctă. Credea în 
prietenie ca nimeni altul şi era întotdeauna gata 
să jertfească totul pentru un prieten; nu numai 
ultimul ban, ci şi timpul, liniştea, libertatea.

Opera lui de latinist, de umanist şi poet 
îl răsfrînge pe de-a-ntregul. N-a fost un 
autor prea fecund, dar tot ce-a scris a fost 
întotdeauna bine gîndit şi exprimat clar, concis, 
elegant. În aceiaşi proză limpede, robustă şi 
caldă s-a adresat ani de-a rîndul, celor din 
ţară, mai ales de la postul de Radiodifuziune 
din Paris. Paginile acestea vor trebui publicate 
într’o zi, nu numai pentru valoarea lor literară 
şi politică, ci şi pentru că ele constituie una 
din cele mai viguroase şi mai documentate 
apărări şi ilustrări a latinităţii noastre. Într-o 
zi, de asemenea, vor trebui adunate în volum 
articolele lui de critică şi erudiţie, risipite în 
ultimii cincisprezece ani prin atîtea reviste de 
specialitate. Nu voi scrie aici despre opera 
lui N. I. Herescu. Dar am ţinut să amintesc 
cît de organic se leagă opera de viaţa lui 
Herescu şi de concepţiile lui despre existenţă 
şi demnitatea omului. A trăit întocmai cum 
credea el că trebuie să-şi trăiască viaţa un 
poet nutrit de valorile clasicismului greco-
latin. Destinul împărătesc al Poetului, şi-a 
mărturisit, în chiar titlul eseului, întreaga lui 
concepţie despre viaţă, adevăr şi poezie. Cei 
25 de ani pe care mai  avea să-i trăiască, 
dintre care vreo 17 în exil, n-au făcut decît 
să confirme credinţa lui din tinereţe: că-ţi poţi 
păstra ,,destinul împărătesc” chiar atunci cînd, 
în afară de lacrimi, nu ţi-a mai rămas nimic…

Mircea ELIADE
Paris, Septembrie 1961

Cîntec de dor

Cum doineşti a jale te aud,
Pui de grănicer din Năsăud, - 
Cîteodată, seara, te aud.

Glasul tău mi-aduce de departe
Tînguirea dorului de moarte, - 
Şi ce-aproape-i glasul de departe!... 

Şi deodată parcă Bistriţa
Ar şopti pe sub fereastra mea...
Plînge dorul, plînge Bistriţa.

Că nu-i dor mai greu ca dor de 
frate,
Suferinţa în străinătate, - 
Dor de frate despărţit de frate.

Pui de grănicer, cînd mi te-aud
Rîde-un ochi şi celălalt e ud, -
Cînd în svonul serii mi te-aud.

Rîde-un ochi la dulce glasul tău
Aromind părerile de rău,
Plînge-un ochi la tristul glas al 
tău.

Cu îmbrăţişarea nu m-ajungi,
Cu privirea n-ai cum să m-ajungi,
Doar cu cîntecul la mine-ajungi.

Inimă în doină bate, bate,
Pentru marea ta singurătate,
Pentru marea mea singurătate.

 

N.I. HERESCU        
2, rue Théophraste Renaudot             Paris, 5 mai 1961
PARIS XV

Iubite Domnule Constantinescu,
eşti la Saarbrücken? Eşti la Madrid? Oriunde ai fi, sper că eşti voinic şi complet restabilit după 
încercarea prin care ai trecut.

Mi-ar face nespusă bucurie să te revăd (ca şi pe Doamna Zoe), şi să mai stăm de taină 
împreună, - despre noi... şi despre mine. De aceea ţin să te înştiinţez că în prima jumătate a 
lui Iunie fac o serie de conferinţe în Germania (şase Universităţi), prima fiind la Saarbrücken, 
luni 5 Iunie. În cazul că te-ai găsi acolo la epoca aceea, mi-aş aranja aşa ca să sosesc din ajun, 
numai pentru a sta împreună pe îndelete şi fără grabă.

Scrie-mi un rînd.
Respectuoase omagii Doamnei Zoe, D-Tale o afectuoasă îmbrăţişare de la bătrînul vostru 

prieten
N.I. Herescu

Plecare

Te duci parcă pe un alt tărîm
De unde poate nu e-napoiere
În calea celor ce tîrîm
Pe urme dăsaga de durere.

Prea-ţi sîngerară tălpile? Prea te-a rănit
Urcuşul de-1 trudirăm unul lîngă altul?
Ori poate sufletul ţi s-a împietrit
Cînd ai văzut cît e de sus înaltul?

Orice plecare seamănă cu-o moarte,
Dar sînt şi morţi la care nimeni să nu plîngă!
Te duci acum şi doar atîta ne desparte
Cît este-n ceaţă între un chip şi cel de lîngă.

Ah, inima! Mi-o muşcă săgeata şi nu ţip.
Merg şi merg înainte, singuratic Oedip,
Orb cu toiagul alb, deprins să vadă
Departe prin ursita cu-ntinderi de zăpadă.

Înţeles cu amarul din veacuri biet Rumîn,
M-am vorbit cu destinul alături să-i rămîn.
Mi-adun speranţele, dorul mi-1 strîng, încleştez dinţii,
Şi urc în spre lumina din steaua suferinţii.

N.I. HERESCU

Sufletul Ţării
Stăm, aşadar, în nemijlocită şi neîntreruptă 

comunicare cu Ţara. Gîndurile noastre ajung 
regulat la fraţii aflaţi în robie, şi ceea ce e cu 
mult mai important, gîndurile lor sosesc pînă la 
noi. Cunoaştem foarte bine ce se simte, ce se 
cugetă, ce se speră, ce se aşteaptă în România. 
Ca şi cînd depărtarea s-ar fi topit, auzim cum 
bate inima românilor. Cetim în sufletul Ţării 
ca într-o carte deschisă sub ochii noştri. A 
spune că sîntem în comunicare, este a spune 
puţin; în realitate, sîntern  în comuniune cu 
Ţara.

De-ar fi altfel, ar fi foarte anevoie pentru 
noi, cei ce pribegim. Căci sufletul Ţării poate 
fi singurul îndreptar care să ne îndrume paşii, 
singura stea către care pot căuta ochii noştri. 
Aşa cum păstorii se călăuzesc după luceafăr, 
sufletul Ţării ne este călăuză, la fiecare gînd, la 
fiecare vorbă, la fiecare faptă a noastră. […].

Va veni ziua sfîntă a întoarcerii acasă. 
Va veni, fără îndoială: dacă n-ar crede cu 
nestrămutare în ziua aceasta, cei mai mulți 
dintre noi n-ar mai găsi curajul necesar spre 
a continua să trăiască. Viaţa în pribegie nu 
are nici un preţ. Foarte puţini sînt cei care 
ar dori să supravieţuiască neamului ameninţat 
de pieire.

Gîndul întoarcerii trebuie să fie pururi treaz 
în conştiinţa fiecăruia: pentru ziua întoarcerii, 
fiecare trebuie să se pregătească. În ziua aceea, 
fiecare - dar absolut fiecare, fără excepţie - va 
avea de dat socoteală în faţa poporului român. 
Fiecare dintre noi va fi întrebat: ,,Ce ai făcut 
în timpul furtunii!”. Răspunsul lui Sieyès, după 
teroarea Comunei: ,,Am trăit”, nu va scăpa pe 
nimeni de osîndă; chiar de n-ar fi să fie decît 
morală, nu va fi mai puţin capitală.

Sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului - 
tristă pentru noi, fiindcă nu e sărbătoare pentru 
cei fără Ţară - ne fie tuturor un motiv de 
reculegere şi un prilej de examen al conştiinţei. 
În pacea nopţii de Crăciun să ascultăm cu 
toate puterile noastre, glasul patetic al patriei.

N.I. HERESCU
(Uniunea Română, nr.1, Paris, 

decembrie 1948)
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  TURNUL COLŢEI
La anul de la Hristos 1714 se lăsase o iarnă grea peste ţară, şi ogoarele erau acoperite de 

neauă bogată, care troienise drumurile şi însingurase multe aşezări, rămase pradă lupilor ieşiţi 
din păduri; închişi în casele lor, oamenii aşteptau însă îndestulaţi curgerea vremii, fiindcă ţara 
era bogată, hambarele troienite erau pline şi focul nu se stingea în vetre. Şi iată că în luna 
lui martie începu a sufla austrul, topind zăpezile, pe pămîntul mustind de apă, iar în poienele 
mai însorite apărură primii ghiocei, soli ai primăverii, aducînd bucurie în inimi.

În oraş, în Bucureşti, iarna troienise uliţele şi crivăţul suflase la fel de sălbatic, dar oamenii 
nu fuseseră însinguraţi, îşi deschiseseră mai degrabă drum rînind zăpada de pe uliţe şi mişcîndu-
se de la unii la alţii. Era în cel de-al 26-lea an de domnie al slăvitului Domn Io Constantin 
Basarab Brîncoveanu Voievod, şi ţara era bogată şi în pace. Bucatele ca şi băutura erau lesne, 
meşteşugarii şi neguţătorii veneau de departe în vestitul tîrg al Bucureştilor, ba unii rămîneau, 
îşi deschideau bolte şi ieşise zicala „ Dîmboviţă apă dulce, Cine bea nu se mai duce...”...    

Boltele de pe Uliţa Mare erau pline de ţesături aduse de departe, de stofe fine din Flandra, 
de brocaturi scumpe din Siria, şi fel de fel de alte mărfuri cilibii pentru boieri şi jupînesele lor, 
pe lîngă şiacul şi dimia din ţară, pentru tîrgoveţi şi oameni mai de toată ziua. Zidarii lucraseră 
spornic şi oraşul se schimbase în acei ani, se mărise. Domnul Brîncoveanu cumpărase moşia 
văduvei lui Mogoş şi deschisese cale către palatul mare ce zidise pe moşie, departe în afară 
de Bucureşti, clădind cu bîrne Podul Mogoşoaiei, iar la începutul podului, unde acesta se unea 
cu Uliţa Mare, pe care se aşezaseră negustorii lipscani, clădise pe locurile agăi Bălăceanu, 
lîngă biserica Jurămîntului, han mare şi minunat, cu zid împrejmuitor de cetate, ca acel al 
unchiului său, răposatul şi vrednicul de pomenire Şerban Voievod, chemat hanul Constantin. 
În crucea tîrgului, aproape de Curtea Domnească, Domnul ridicase biserica Sfîntul Gheorghe 
Nou, iar aproape de aceasta, spătarul Mihai Cantacuzino, rudă cu Măria sa dinspre mumă, 
înălţase, la întoarcerea de la mînăstirea Sfînta Ecaterina de la Sinai, din ţara Eghipetului, şi din 
alte locuri depărtate pe unde colindase, mînăstire cu bolniţă nouă şi mare în Bucureşti, cum 
nu se mai pomenise, pe locurile Colţei şi tot acolo, ridicase, cu arhitect şi soldaţi şvezi, turn 
foarte înalt, întrecîndu-l pe cel de la Bărăţie, cum nu se mai văzuse nici acesta. Iarna oprise 
lucrările, la fel ca la un stup roitor de albine vrednice şi acum, odată cu primăvara, ele ar fi 
continuat în alte locuri, căci turnul de la Colţea, cu cele trei caturi ale sale era deja isprăvit, 
numai pisania mai lipsea de pus. Acolo, la picioarele turnului, într-o chilie din pimniţa sa, trăia 
o broască ţestoasă mare, de apă sărată, aflîndu-şi adăpost în Bucureşti, adusă de un negustor 
grec, de departe, tocmai de la Pireu. Împreună cu dascălul Mihai Ciuboţel, venit de pe valea 
Vedei, din oraşul Ruşi, ea fusese acolo prima locuitoare a noului turn. Dascălul privea din 
cămara sa, de la înălţime, departe peste oraş, minunat de privelişte, se uita şi la neaua care se 
topea, la pămîntul reavăn în care căutătura sa ageră zărea primele fire de iarbă. Un alt an, o 
altă primăvară, îşi zicea, cuprins la  început de primăvară ca de un alean al trecerii timpului, 
deşi era om tînăr. Îi veneau în minte, şi pentru că privea către Şcoala, Academia Domnească 
de la Sfîntul Sava de peste drum, şi poate şi din alte pricini, de el ştiute, stihurile despre 
zădărnicia omenească, despre Viaţa lumii, ale logofătului de la Moldova, Miron Costin.   ... 
A lumii cîntă cu jale cumplită viiaţa, Cu griji şi primejdii, cum este şi aţa, Prea subţire şi în 
scurtă vreme trăitoare, O, lume hicleană, lume înşelătoare, Trec zilele ca umbra, ca umbra 
de vară; cele ce trec nu mai vin, nici să întorcu iară, Trece veacul desfrînatu, trec ani cu 
roată, Fug vremile ca umbra şi nici o poartă  A le opri nu poate. ...  Fum şi umbră sîntu 
toate, visuri şi părere...   Ce nu petrece lumea şi în ce nu-i cădere? 

Dascălul trecuse de curînd printr-o mare turburare. Cu puţine săptămîni în urmă, la adăpostul 
întunericului serii lungi de iarnă, venise la dînsul în chilie, o rudă a sa, cerîndu-i să-l ascundă.  
Vai...  Turburat poate de pofta de stăpînire, nesăţios, el îşi ucisese într-o ceartă de hotar, 
pentru păşune de vite, pe frăţine-su... După ce-şi mărturisese păcatul preotului, acum venea 
desnădăjduit la ruda sa, grămăticul Mihai, să-i afle scăpare, căci Pravila cea mare, zisă şi 
Îndreptarea legii, de la Matei Vodă Basarab, hotăra spînzurătoare pentru această nelegiuire.  – 
Du-te şi te predă la stăpînire, îi zise întru început grămăticul, încrîncenat de fapta ce făptuise 
văru-su. Căci avea un suflet drept, lucru nu de obşte la oameni, dascălul Mihai. Dar apoi, 
îndurerat de povestirea vărului său îndepărtat, Vasile, epistat la Ruşii de Vede, cum că nu 
voise să ucidă şi se căia adînc de cum se întîmplaseră lucrurile, zicînd că numai se apărase 
de frate-su mînios din cale afară, se mai îmbună şi-l adăposti la dînsul în chilie, ba se gîndi 
a doua zi să-l trimită în mahalaua Icoanei, la biserica Icoanei, unde locuise cîndva jupînul 
Teodor Corbea, om foarte pedepsit (învăţat), unde era o colonie de ungureni, ca să-l treacă 
hotarul, în Ţara ungurească. A doua zi pe seară, la adăpostul întunericului, într-o sanie, acesta 
merse la biserica Icoanei şi acolo găsi nişte oameni din părţile Ardealului, care se potriviră 
să-l ia cu dînşii la Braşov, căci erau din acele părţi şi tocmai plecau iarna la casele lor. Aflase 
apoi, grămăticul Mihai, de la unul dintre oameni, că vărul său de departe, fusese oprit la hotar 
în ţinutul Secuieni şi trimis sub pază la isprăvnicie. Mai multe nu ştiuse nimeni, dar văru-su 
nu se mai întorsese şi Mihai grămăticul era sigur în sine-şi că fusese poprit de stăpînire şi 
osîndit. Rămăsese de la dînsul, o legătură de pînză aspră cu o cutie de lemn înăuntru, pe care 
grămăticul nu o deschise, pe care i-o lăsase ca odor de mare preţ, deoarece nu o putea duce în 
călătoria primejdioasă ce făcea. Oftă adînc din rărunchi dascălul, gîndind la păcatele lumii...

   Ce era moartea pe care omul o dădea? Se întrebă. Ca văru-su, şi atîţia alţii, de pildă? De 
unde născuse răutatea pe lume? Fusese omul, dintru început, născut rău? Şi de ce? Se întrebă 
iar, a suta, a mia oară, poate. Era tare ispitit de taina aceasta, căci cugeta că dezlegată, ea 
ar fi întors lumea la Dumnezeu, ca înainte de păcat, şi pe Dumnezeu l-ar fi adus înapoi, pe 
pămînt, ca odată demult, cînd însoţit de Sfîntul Petru, colinda prin lume. Şi dascălul Mihai 
ar fi vrut să dezlege taina, ca să întoarne dreptatea şi pe Dumnezeu. Ce se întîmpla pe lume? 
Exista un cuvînt, aşa cum citise în cărţile filosoficeşti şi cum citise într-o carte pe lătineşte, 
a unui negustor din Lipsca, care voia să preschimbe plumbul în aur, şi totul atîrna de acel 
cuvînt? Era sigur că atîrna de un cuvînt, căci şi Dumnezeu crease lumea numai cu cuvîntul. 
Dar care era cuvîntul? Se întrebă desnădăjduit de a nu-l putea afla. Căci era o limbă sacră, 
care ar fi întors omul la starea din rai, îşi zice convins, dinainte de păcat, care ar fi întors 
şi dragostea care se pierduse şi dispăruse din lume, ar fi întors-o din nou între oameni. Aşa 
cum materia proastă avea înlăuntru taina pentru a ajunge la aur, avea şi omul căzut în păcat, 
taina, sîmburele de lumină, pentru a ajunge, curăţat de mîl, la esenţa nevăzută, sîmburele de 
lumină din Edenul pe care-l pierduse prin păcat, şi prin acel cuvînt l-ar fi regăsit? 

Ce nu ar fi dat ca să afle acea taină care zăcea în cuvînt... Nu era aceasta „apa vie”, 
asemeni cosiţei Sîmzienei, care lumina codrul, și lumea înverzea? Privi din turn, dintre cer şi 
pămînt, pe fereastra chiliei, la stelele care îşi aprinseseră luminile şi gîndi la o nuntă, în care 
sufletul,  esenţa, sîmburele de lumină din om, se reuneşte cu lumina din afară, a stelelor, aşa 
cum în experienţele magilor care schimbă plumbul în aur, metalul prost se uneşte cu strălucirea 
veşnică a stelelor... Atunci, ca într-o nuntă cu Firea, toate însuşirile se reunesc cu substanţa, 
cu fiinţarea veşnică, aceea care este Dumnezeu. Dumnezeu crease fiinţarea printr-un cuvînt. 
Dar acest cuvînt, în lumea căzută în păcat, vai, se pierduse. Această limbă dumnezeească 
nici nu avea cuvinte, cugetă el, căci rostea numai esenţa, fiinţarea, numele adevărat, înafară 
de cuvinte, al lucrurilor, ideea. Dar aceasta azi se pierduse, oamenii care în timpurile vechi 
învăţaseră limba aceasta de la îngerii căzuţi rămaşi pe pămînt cu fiicele oamenilor, o uitaseră, 

căci între idee şi nume se strecurase o pîclă groasă, care întunecase azi adevărul. De aceea 
oamenii nu se mai înţelegeau între ei şi-şi dădeau moartea, îşi zise dascălul încrîncenat. Căci, 
valuri multe ridică furtuna pe mare. Mai vîrtos gîndul omului întru lucru ce are.... Îşi luă 
din cufărul în care ţinea vraf de cărţi, una ce căpătase cu mare silinţă şi o copiase, pentru a 
rămîne la el. Era cartea prorocului Enoc, care trăise înainte de potop, o scriere  rară, împreună 
cu cele ale popii Grigore din Măhaciu, cu Floarea darurilor, cu Pilde filosofeşti,  cu Vieţile 
paralele a lui Plutarh, tipărită de vrednicul vlădică Antim din Iviria, cu istoria lui Varlaam 
şi Iosafat, şi multe altele...

Citi din cartea prorocului Enoch, al şaptelea patriarh după Adam, primul om, trăgîndu-se 
din Set,  fiul lui Adam. Timpul lumii, în acea prorocire era împărţit pe săptămîni de multe, 
multe veacuri împreună, căci în faţa veşniciei anii, veacurile nu mai aveau nici un preţ, erau 
ca un veşnic azi, şi nu mai era nici timpul, căci întîmplările se petreceau în acelaşi loc şi 
vreme, fiindcă în lumina veşniciei nu mai custa (exista) trecut, prezent, viitor. Acestea erau 
împărţiri, scorniri ale minţii omeneşti. La început, scria în carte, şi slovele îl pătrundeau pe 
dascăl ca un fier înroşit, fusese, în prima săptămînă a timpurilor, un popor de oameni buni şi 
fericiţi, în mijlocul cărora trăia Dumnezeu, într-o grădină veşnic în floare, cu toate bunătăţile, 
fructele, ierburile, care era grădina Edenului. Aceasta fusese etatea de aur a omenirii. Dumnezeu 
lăsase pe om singur în această grădină încă din primele zile ale raiului, scria Enoch, dar 
omul continua să asculte învăţătura Sa, şi toate treburile se făceau în pace şi iubire. Apoi 
urmase cea de-a doua săptămînă a lumii, cînd omul, la îndemnul diavolului, începuse să se 
fălească, crezînd că tot lucrul minunat din acea grădină era rodul mînilor şi minţii sale, şi 
începu treptat a se îndepărta de Dumnezeu. Dumnezeu lăsă însă pe pămînt un turn, care să 
facă legătura între El şi om, dar omul sumeţindu-se, vru să clădească un turn şi mai înalt, 
prin care să ajungă dînsul la Dumnezeu. Aşa clădi turnul lui Babel, fără Dumnezeu, stîrnind  
încurcarea limbilor, neînţelegerea, şi omul pierdu odorul cel mai de preţ, Cuvîntul. Se născu 
atunci despărţirea dintre idee şi cuvînt, cugetă dascălul Mihai. Degeaba Dumnezeu trimise 
alţi îngeri şi proroci din Înalt, care să-i şoptească omului la urechi adevărul şi Cuvîntul, căci 
omul semeţ numi acele daruri trimise de Dumnezeu din Înalt, „ştiinţa” şi „descoperirile” 
sale. Astfel, se ajunse la îndepărtarea de Creator, la prima vărsare de sînge şi treptat rîurile 
se umplură de sînge, Edenul pieri şi pentru a curăţi pămîntul de sîngele crimelor făptuite 
de om, Dumnezeu fu nevoit să trimită apa potopului, care înecă  lumea, ca să o curețe. Nu 
folosi pentru mult timp. Era oare răul înrădăcinat în om, se întreabă dascălul Mihai, citind 
aceste vorbe? Aveau dreptate scripturile ereticilor ce se chemau calvinişti, a căror învăţătură 
cuprinsese, vai, şi pe unii dintre românii din Ardeal, se întrebă atunci dascălul, care spuneau 
că omul este neputincios în faţa răului, că nu se poate mîntui singur de rău oricîte fapte bune 
ar face, neavînd nici o apărare, dacă nu avea pronia, graţia, de la începuturile lumii ca să se 
mîntuiască, iar ceilalţi, chiar dacă după judecata omenească erau buni, ar fi ars tot ca şi cei 
răi, în flăcările iadului?  De ce a venit atunci Hristos pe lume, se mai întreabă, înfricoşat de 
această taină, şi cugetă la fapta de sînge a vărului său, care, asemeni lui Cain, şi-a omorît 
fratele. Îşi ridică ochii cutremurat, din cartea prorocirilor, se uită pe geamul chiliei, la cerul 
pe care s-au aprins stelele şi se simți atunci, o clipă, deasupra, între pămînt şi cer, privind  
dedesubt la luminile oraşului, care licăreau în ferestrele mînăstirii şi ale bolniţei, şi mai departe, 
în bolţile de pe uliţa Lipscanilor, în casele tîrgoveţilor. Vede în apropiere, turnul Bărăţiei. 
Nu era aceasta sumeţie, se întreabă, la fel ca şi a turnului Goliei la Iaşi, ca şi turnurile din 
Ardeal ale saşilor din Braşov şi Sibiu, pe care le văzuse şi dînsul? Se întreabă înfiorat de 
gîndul său. Dar nici un răspuns nu-i vine de nicăieri, decît bătăile ceasornicului din turnul 
în care şi-a ales locuinţă, care bat orele, şi apoi, ca un ecou depărtat care-i răspunde, acelea 
de la turnul de la  biserica Bărăţiei.

Cea de-a treia săptămînă a lumii, îşi rosteşte înfiorat în gînd, cuvintele cărţii ce-a învăţat 
aproape pe de rost: O voce cheamă în taina inimii pe un îndepărtat strămoş al nostru, într-o 
dimineaţă, sau într-o noapte ca aceasta de acum, îşi zice, care privind, ca şi dînsul acum, din 
bezna casei sale, va fi văzut, într-o străfulgerare de lumină, ruinele temeliei turnului lăsat de 
Dumnezeu pe pămînt, năruit prin nepăsarea oamenilor. Dar acea străfulgerare de lumină de o 
clipă, va fi fost deajuns, şi acel om va înţelege că adevăratul turn este cel al lui Dumnezeu, 
acum pierit din nepăsarea oamenilor! Atunci el va începe o lungă călătorie a inimii, în căutarea 
stîlpilor cerului. Este scara, îşi zice, a sfîntului Ioan Scărarul şi a altor sfinţi. Va înţelege, că 
nimic nu este posibil fără jertfă, care înseamnă lepădare de sine. Omul acela va fi, întregeşte 
dascălul Mihai, acel ce-şi va jertfi ce avea mai drag pe lume, pentru a se lepăda de sine şi a 
se înălţa la Dumnezeu; îşi va zidi nevasta, dragostea, asemeni Meşterului Manole de la Argeş, 
cugetă. Apoi, la lumina tremurîndă a opaiţului, citeşte cea de a patra săptămînă a vieţii lumii, 
căci timpurile, în mintea sa la acel ceas se amestecă, de altfel ca şi în prorocirile lui Enoch, 
nemaicustînd (nemaiexistînd) despărţire între trecut şi viitor: Dumnezeu dă cele zece porunci, 
între care aceea de-a nu ucide, în mijlocul lor, porunca a cincea, dar omenirea este căzută în 
vîrsta năpraznică a Fierului, şi nu a mai păstrat nimic, decît în inimile şi amintirea a puţini 
oameni, din etatea ei fericită, a Aurului. Era oare aceasta o îndepărtată amintire, aceea care 
se vedea în silinţa oamenilor timpului prezent, de-a preschimba fierul în aur? Dar unde este 
cuvîntul tainic, apa vie a vieţii, pentru a uda pomul cunoştinţei, se întreabă dascălul iarăşi, 
ca într-o sclipire de lumină a inimii.  Apoi, reciteşte în carte, prorocirea săptămînii a cincea: 
Dumnezeu trimite pe pămînt pe Fiul Său, dar acesta nu a fost recunoscut şi a fost ucis de 
poporul fără inimă, cum zice prorocul Isaia, în mijlocul căruia venise. De 1700 de ani a 
venit Hristos în lume, cugetă dascălul, pentru ca legea în inima omului să se preschimbe în 
iubire. Să devină iubire... Dar... este atîta dihonie, îşi zice, chiar cu învăţătura Sa, şi cugetă 
la calvinii din Ardeal, la cearta dintre vlădica Varlaam din Moldova cu dînşii şi răspunsul lor 
la catehismul anticalvin, cugetă la papistaşii care acum, în locul calvinilor, vor mai vîrtos să 
schimbe românilor legea, de cînd împăratul de la Viena a cuprins Ardealul, la frămîntările 
de peste munţi. Numai peste Dunăre, spre împărăţia turcească, iată este linişte, de 26 de ani, 
de cînd măritul Domn, Io Constantin Basarab Brîncoveanu, domneşte în Ţara Românească...

În afara lui Dumnezeu, fum şi umbră sîntu toate, visuri şi părere... îşi zice, stingînd opaiţul.
Timpul trece, zilele se adaugă... Nu are nici o veste de la vărul său Vasile, cel ce-a fost 

dus, ziceau căruţaşii ungureni de la Braşov, la isprăvnicie, la judeţul Săcuieni, cînd voise să 
treacă în Ţara Ardealului. A fost oare osîndit sau a izbutit să scape? O fi mort, sau viu, şi 
pe unde o fi rătăcind, dacă este viu?  Îi păstrează desaga cu odoare de preţ, cum i-a spus, 
pe care i-a încredinţat-o. Poate într-o zi se va înturna. Primăvara se întoarce peste plaiuri... 
Răsare iarba, în jurul Bucureştilor codrul dă frunză verde, ca în mii şi mii de ani înainte, tot 
aşa... Oamenii îşi spoiesc gardurile şi casele, căci se apropie Paştile, pe dinăuntru femeile fac 
curăţenie mare, de Paşti, în case, îşi scot afară cergile, plăpumile, hainele, le scutură, le lasă, 
dacă vremea este bună, cîteva ceasuri la aer, la soare. Pe cîmpii încep a zburda mieii, se aud 
behăiturile vesele ale oilor către mieii care se opresc din joacă şi vin să sugă la ţîţa lor, apoi 
repede îşi reiau jocurile cu fraţii, surorile lor, născuţi în acea primăvară, la sfîrşitul iernii. În 
Săptămîna Mare a Paştilor, soseşte la Bucureşti şi Mustafa Aga, cu o trupă de călăreţi, care 
se opresc la un han din marginea tîrgului şi dau de ştire că se îndreaptă departe, către Hotin, 
cetatea moldovenească pe care turcii o cuceriseră de la Leşi. Îs grăbiţi, şi domnul Brîncoveanu 
se bucură că a sosit Mustafa Aga, care este un vechiu prieten al său, dar se minunează că 
Aga vine la doi paşi de Curtea Domnească, fără a-i face vizită. Pe semne, îs zoriţi, îşi zice 
nebănuitor, din pricina vreunui război ce pregăteşte ţarul Petru la hotarele Poloniei. Dar 
miercuri, la două zile de cînd turcii sosiseră în Bucureşti, Mustafa Aga, vechi prieten al lui 
Brîncoveanu, se prezintă la Curte. Este aceeaşi curte domnească, zidită pe temeliile şi beciurile 
lui Vlad Ţepeş, sau mai vechi, cu încăperi cu coloane de piatră rămase de la acel domn şi 
de la cei de dinainte, pe care Domnul acum a reînnoit-o şi a construit o scară măreaţă de 
marmură, ca la palatele ce-s în Italia, şi a zugrăvit pereţii, cu meşteri veniţi de departe, cu 
picturi, tot ca în Apus, arătînd mai cu seamă vizita sa la Adrianopol, din anul 1703. Este o 
întreagă curte de străini în jurul bogatului domn, dar Aga Mustafa vine în vizită, în afară 
de protocol, ca la un vechi prieten. Miercuri, în Săptămîna Mare, se prezintă la Curte, şi se 
aşează pe o sofa lîngă tronul Domnului, şi îl întreabă pe Domn: 

- Mărite Domn, aşa e că te vei supune oricărei hotărîri a slăvitului Padişah, umbra lui 
Alah pe pămînt, oricare ar fi ea? Aşa e că nu te vei împotrivi?  Domnul nu ştie ce vrea 
a spune turcul, şi tace; atunci turcul îl îmbrînceşte de pe tron şi îi pune deodată pe umăr 
năframa neagră, trimisă de sultan, semn de mazilire. Domnul dă să strige, dar străjile au pierit, 
în locul lor sînt turci, care dau năvală în încăpere şi-l arestează pe bietul Domn, ţinîndu-l 
închis, împreună cu familia, în palat, punînd boierii potrivnici Domnului, să-l păzească, acolo 
în palat... Ce lucru aducător de duşmănie este puterea... 

În seara zilei de vineri, în Vinerea Mare a Sfintelor Paşti, Brîncoveanu, cu toată familia 
sa şi cîţiva sfetnici apropiaţi, este scos de la palat, şi dus, cu mai multe rădvane, în goana 
cailor, în cetatea Giurgiu, raia turcească, de unde este trecut pe celălalt mal al Dunării şi dus 
la Constantinopol...

Nimeni nu se mişcă să-l apere... Era în Vinerea Mare a Paştilor şi dascălul Mihai auzea 
behăiturile  de mame desnădăjduite ale oilor care-şi căutau fiii, parcă cu glas 
omenesc, în timp ce aceştia erau duşi cu sila, behăind înfricoşaţi, pe cîmpiile 

La fel ca şi precedentele romane ale lui Emil Raţiu – reactualizări ale marilor 
noastre mituri – romanul Turnul Colţei între vreme și veșnicie are o temă majoră, 
anume existenţa problematică a omului ca fiinţă situată între timp şi eternitate, 
între clipă şi veşnicie. Dilema majoră a vieţii este îndoita faţă a realităţii, percepută 
prin simţuri ca eternă trecere şi fragmentare în lucruri, în timp ce prin cuget – prin 
filosofia eleată a lui Parmenide, Pitagora, Platon şi a altora – ea este unitate veşnică 
a Fiinţei, trecerea fiind doar o iluzie a simţurilor noastre. Omul este prins la mijloc, 
între vreme şi veşnicie, o soartă puţin de invidiat … .

Această existenţă a omului între clipă şi veşnicie, în permanentă confruntare cu 
eternitatea, este nodul central al ontologiei, reflectată în romanul de faţă prin eroii 
acestuia începînd cu dascălul de la Academia de la Sfîntul Sava, Mihai Ciuboţel cu 
ipostazele sale, adevărate avataruri, care sintetizează contrariile, ajungînd pînă în 
timpurile noastre (secolul XXI), definite ale neo-fanariotismului şi ale supuşeniei 
servile la noi centre de putere.

Romanul străbate, prin eroii săi, trei sute de ani de istorie, de la Sfîntul Martir 
Constantin Brîncoveanu la Eminescu, pînă-n vremurile noastre, încheindu-se cu 
optimism şi mărturisind, în ciuda tuturor greutăţilor, credinţa în victoria finală a 
luminii şi adevărului neamului românesc.    
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---► apropiate de la Batişte şi îngenunchiaţi ca pentru 
a cere milă călăilor, pentru vieţile lor tinere, 

erau înjunghiaţi fără nici o milă de călăi. Pentru ce? Se 
întreabă dascălul Mihai, care vede, astupîndu-şi urechile de 
bocetele oilor şi mieilor, din turnul său, pînă în cîmpia de la 
Batişte, care se înroşeşte de sînge. Cum se poate, Doamne? 
se întreabă. Se gîndeşte deodată la vărul său care a ucis şi 
a fost la rîndul lui omorît, poate, de stăpînire, se gîndeşte la 
Cain care şi-a înjunghiat fratele, se gîndeşte la cei care l-au 
ucis în chinuri pe Hristos, batjocorindu-l, asemeni acestor 
miei, şi au rămas nepedepsiţi. Unde este legea Ta, Doamne, 
unde este legea Ta „Nu ucide”?  Lumea se umflă în acea zi 
de puhoaie, de rîuri de sînge, care se varsă în mări de sînge. 
Unde este legea Ta, Doamne?  Îşi repetă în gînd.

Citeşte mai departe, ca în fiecare seară, din cartea lui 
Enoch: Săptămîna a cincea a lumii: Copilul Emanuel vine 
iar pe pămînt, dar este singur. Puntea între cer şi om s-a 
închis. Copilul Emanuel caută omul, dar nu-l găseşte. Caută 
un răspuns la strigătul lui disperat, ca al acestor miei, adresat 
oamenilor ca în deşert, dar nu-l aude. Este un copil gol şi 
tremurînd, ca aceşti miei, între nebunii deslănţuiţi şi setoşi 
de sînge. Omul a întîlnit din nou pe Dumnezeu şi iarăşi nu 
L-a recunoscut, cum nu-L recunoaşte în fiecare miel.  În cea 
de-a şasea Săptămînă, omul va rătăci orb şi disperat într-o 
lume de sînge. Nu şi-a amintit înţelepciunea din vechime, 
nu a recunoscut, şi, mai  vinovat, a respins dragostea. La 
începutul acestei săptămîni Emanuel se va fi înălţat deja la 
cer.  Templul Iubirii va fi dat pradă flăcărilor şi sămînţa 
plantelor Edenului va fi împrăştiată. Această sămînţă este 
singura care a mai rămas, adevăratul grîu al vieţii pe care 
Dumnezeu l-a adus pe pămînt, este ce-a mai rămas din pactul 
pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. Şi aici, vedeţi, rosteşte 
Enoch, cîtă deosebire este între voi, oamenii. De aceea 
drepţii se vor împrăştia, iar rămăşiţele Edenului, odată cu 
ei, pentrucă ceea ce era în afară să poată înflori înăuntru.

Şi iată, cea de-a şasea Săptămînă va răsări la orizont, 
şi cei răi vor avea triumful în bestialitate. Totul va fi fals. 
Orice alegere a omului va fi contra adevărului, dar la sfîrşitul 
acestei săptămîni, deodată, ca o lumină care se aprinde 
în noapte, cînd este mai adîncă şi mai întunecoasă bezna, 
va exploda marea lepădare, scîrba de greşeală, de păcat, 
şi va fi făcută noua alegere, cea eternă, dreaptă, şi omul 
care a urmat mereu calea greşită, va redescoperi adevărul 
veşnic şi va primi în dar învăţăturile care privesc întreaga creaţie, vechiul turn al legăturii 
cu Dumnezeu se va reclădi şi deschide. Marea bătălie contra umbrelor pe care omul şi le-a 
creat singur, din ziua cînd s-a îndepărtat de Dumnezeu, va fi învinsă! Umbrele diabolice vor 
dispărea. În acea zi tenebrele vor deveni curate ca lumina, iar marea suflare a lui Dumnezeu 
va readuce armonia!

-Facă-se Doamne, voia Ta, zice cu credinţă dascălul Mihai, făcîndu-şi semnul crucii. 
Puse cartea preţioasă în raft, şi mai înseninat coborî la temelia turnului, gîndind la comoara 

de înţelepciune ce se spunea că ar exista acolo; găsi broasca ţestoasă, cea adusă de la Pireu, 
din Elada, care se redeştepta din letargia iernii şi rodea acum un lujer uscat. Atunci ieşi afară 
şi adună voios iarbă proaspătă pe care i-o aduse ţestoasei, privind cu bucurie cum o mînca, 
deşteptîndu-se din lungul somn al iernii. Asemeni omului, îşi zise cu speranţă, din lungul 
somn al rătăcirii, după ce  citise din prorocirea lui Enoch. Şi se pregăti, la fel ca toată suflarea 
din jur, de Paşti. Trebuia să se cureţe în suflet şi în gînd de toată imăciunea (murdăria). 
În acea noapte ar fi mers la slujba Prohodului Domnului, la Mitropolie, unde mergeau toţi 
dascălii şi învăţăceii de la Sf.Sava, sau la mînăstire, la Biserica Colţei?  Coborî din turn şi 
ieşi pe poarta zidului de incintă şi o luă la vale în jos, trecînd de colţul cu Uliţa blănarilor, 
pe lîngă Hanul lui Zamfir, şi apoi după biserica şi turnul Bărăţiei, pe lîngă cea ctitorită de 
cel care, pînă cu puţine zile înainte, fusese Domn al Ţării Româneşti, Sfîntul Gheorghe 
cel Nou;  trecînd de biserica sfîntului Ilie, ajunse în apropierea palatului mare al lui Toma 
Cantacuzino, aproape de Dîmboviţa. Aici se opri, ascultînd clipocitul apei şi privind stelele 
care se aprinseseră ca nişte făclii, deasupra dealului Mitropoliei, o luă pe malul apei, în care 
învierea firii se vestea prin cîntecul de dragoste al broaştelor şi verdele sălciilor de pe malul 
întunecat, apoi trecu podul de la casa beizadelelor clădită de Şerban Vodă Cantacuzino, şi 
se îndreptă urcînd dealul, către mînăstirea Radu Vodă.  De ce această împodobire de viaţă, 
ca o nuntă a Firii, se întrebă, în ziua cînd Domnul este osîndit şi răstignit?  Nu era aceasta 
şi taina sa? Gîndi tot atunci. Apucă pe drumul ce se depărta de dealul Mitropoliei, pe lîngă 
crucea pusă unde seimenii uciseseră pe Papa Brîncoveanu, şi se îndreptă către bisericuţa 
lui Bucur Ciobanul. Ajunse la dealul pe care se înălţa mînăstirea lui Radu Vodă. Cu inima 
bătînd tare de taina ce purta în sine, neştiut de nimeni, urcă dealul şi ajunse la biserica de 
unde se vedea jos tot oraşul, pe care-l privi cuprins ca de o furtună ce se deslănţuia deodată 
în inima sa. Căci era un sentiment neobicinuit, asemeni izbucnirii primăverii în această zi 
de doliu...  Doamne... Ce taină grozavă, neştiută, purta în suflet, dascălul Mihai? Intră în 
biserică în timp ce începea slujba, întîrziată de cele ce se petrecuseră la Curtea Domnească. 
În lăcaşul slab luminat, în spre altar, era aşezată masa sfîntului Aer, cu sicriul Mîntuitorului, 
pe sub care treceau oamenii. Trecu şi dascălul, repetînd mereu în gînd rugăciunea, Doamne 
Isuse Hristoase, mîntuieşte-mă pe mine păcătosul... Doamne, Isuse Hristoase, mîntuieşte-mă 
pe mine, păcătosul... După ce ieşi de sub sfîntul Aer şi sărută icoanele, se întoarse spre 
intrarea în biserică, de unde privi, cu inima bătîndu-i tare, chipurile celor din sfîntul lăcaş. 
Ochii i se opriră atunci pe chipul îngeresc al Aglaiei, şi rămaseră prinşi acolo. Fata avea 
în jurul capului o broboadă albă, ascunzîndu-i pletele negre, ce punea parcă mai în vedere 
ochii negri, pe faţa ei albă şi fină. Mihai rămase ca străbătut de un fulger, cînd ea îl zări şi-l 
privi, şi ochii lor se întîlniră.  Doamne, putea fi adevărat, zvonul despre ea, sau dînsa era un 
înger care nu putea să se murdărească, în toată imăciunea (murdăria) care ar fi înconjurat-o, 
asemeni Mariei Magdalene, care şi dînsa, de la păcat a trecut la sfinţenie? Căci nălucire şi 
înşelăciune erau toate vorbele despre dînsa, care nu puteau birui frumuseţea şi curăţenia ei 
dintîi, care rămîneau aievea, orice i s-ar fi întîmplat, din partea răutăţii oamenilor, îşi zise. 
Hulă neagră era răul ce se vorbea de această copilă, care rămînea neprihănită şi în imăciune! 
Îşi zise convins. El, dascălul Mihai, trebuia să o mîntuie, aceasta era sarcina sa!  Pentru a 
salva-o, ar fi dus-o şi departe, dacă nu l-ar mai fi răbdat ca dascăl la Academia de la Sfîntul 
Sava, şi l-ar fi izgonit de la locuinţa în care stătea în tovărăşia broaştei ţestoase. Ar fi pierdut 
învăţătura, cea pentru care Adam a pierdut raiul, dar ar fi dobîndit dragostea adevărată, a 
Domnului, îşi zice. Ce era oare mai de preţ, între învăţătura lumii, gîndeşte cu o strîngere 
de inimă, şi mîntuirea acestei copile, pe care trebuia să o împlinească? Nu era mai de preţ 
mîntuirea sufletului ei decît învăţătura lumii? Vede în jurul Aglaiei, fete neprihănite, fiice 
de orăşeni din jurul Mînăstirii, şi cugetă atunci că acele fete aveau deschisă calea cinstită a 
cununiei, care Aglaiei, fată fără părinţi, îi era închisă, şi o durere ca de moarte pune stăpînire 
pe sufletul lui, căci simţea toată nedreptatea lumii, care i se făcea ei, Aglaiei. De ce atîta 
nedreptate pe lume? El ar fi izbăvit-o, de era nevoie, ar fi devenit scutul ei! Dacă nu l-ar 
mai fi răbdat la Academie, la Sfîntul Sava, şi nici în satul lui de pe Vedea, gîndeşte, ar fi 
trecut graniţa cu dînsa, în Ardeal.  Ori, s-ar fi sfătuit cu dumnealui, Sandu Colţea, om bun 
şi ajutătoriu, să-l ia în oaste la Leşi, sau, la Şvezi, poate, cum a făcut şi dumnealui, Sandu 
Colţea, cînd era tînăr şi a intrat în slujba regelui şvez... Dar, vai...           i-aleargă gîndul 
ca o nălucă, una care nu vede împrejur; căci nu socoate că el era călugăr! Cum putea să-şi 
calce jurămîntul şi canonul, pierzîndu-şi mîntuirea vecinică?  Sufletul i se zbate în piept ca 
o pasăre în laţ, care nu poate să zboare. Nu trebuia să o mîntuiască el, singurul pe lume care 
avea milostenie de dînsa, unde toţi alţii stricaseră? Cum putea să o lase pradă păcatului, pe 
fata orfană şi fără noroc, care acum crescuse şi o cunoştea de copilă?

Covîrşit de acest gînd, îngenunchează, ascultînd evanghelia morţii lui Isus, rostită azi de 
preot fără cîntare. –Şi în acea zi s-a făcut întuneric mare, la ceasurile şase din ziuă, şi s-a 
cutremurat pămîntul, aude, şi s-a desfăcut catapeteasma bisericii, şi mare spaimă a cuprins 
poporul întreg, văzînd aceste...   Priveşte la Aglaie. Trebuie să o mîntuie! De ce s-a jertfit 
Domnul Hristos, dacă noi, creştinii, nu-i urmăm pilda? Cînd se termină slujba prohodului, 
oamenii ies afară, se face înconjurul bisericii, cu preoţii în frunte, de trei ori. El se apropie 
de Aglaie, care se desprinde de celelalte fete. Faţa ei are o voioşie ca un soare care răsare 
în noapte, cînd stă lîngă el! Cum o poate lăsa singură? Doamne, Isuse Hristoase, repetă în 

gînd, mîntuieşte-mă pe mine, păcătosul... Cum poate fi 
ispită a diavolului, îşi alungă gîndul, dacă eu trebuie să o 
mîntuiesc, şi gîndesc numai ca să o mîntuiesc de păcat şi 
imăciune, căci, o cunosc de copilă? 

Este încă frig, o înveleşte peste spate cu un şal pe care 
şi-l desprinde de pe spatele lui. Petrec noaptea, zgribuliţi - 
căci ea nu mai are unde merge, a fugit de la omul care o 
ţinea slujnică şi o bătea -, pe o bancă de lemn, dincolo de 
Dîmboviţa, sub coroana unor copaci stufoşi, lîngă biserica 
Sfîntul Gheorghe Nou. Ea adoarme, frîntă de oboseală, 
lăsîndu-se pe umărul lui, trimiţîndu-i căldura ei. Adoarme, 
într-un tîrziu şi dînsul, sprijinindu-se, încălzindu-se unul 
pe altul, în răcoarea nopţii aceleia, a patimilor lui Isus, a 
Mîntuirii, care uneşte viaţă, moarte, mîntuire... A doua zi se 
deşteaptă cînd primele raze ale soarelui le încălzesc feţele şi 
fără a se despărţi, purced pe calea Tîrgului de Afară, spre 
locurile unde se fac Moşii de Vară, spre codrul apropiat care 
înconjoară Bucureştii. Îşi petrec ziua în codru. Lui Mihai îi 
pare că are alături un înger. Îi spune că aşa cum o cunoaşte 
el, de cînd ea era încă o copilă, ea este un înger, pe nedrept 
învinuită de oameni, care o vorbesc de rău, îi spune că ea 
are dreptul la curăţie la fel ca  toate celelalte fete, şi că de 
aceea el suferă auzind cum ea este hulită de oamenii care nu 
o înţeleg şi o vorbesc de rău. Ea îi spune că el este primul 
om care are milă de ea,  primul bărbat care ştie cum să 
se poarte cu o sărmană fată! Auzindu-i aceste cuvinte, el, 
înduioşat, începe să lăcrimeze. Ea îl întreabă de ce, şi el îi 
spune că pentru răul care i se face ei, pentru nedreptatea 
din vorbele de hulă, care se spun despre dînsa. Căci sînt 
rele şi nedrepte! O ia în braţele lui ca pe un copil, şi cînd 
o lasă jos, pe iarba proaspătă, verde, Aglae îl trage lîngă 
ea, îmbrăţişîndu-l. Vai, ce face, gîndeşte, cînd se află lîngă 
ea, simţindu-i răsuflarea? Dacă se poartă tot asemeni acelor 
mişei care au necinstit această fată nevinovată? Înseamnă 
că este la fel cu acei care au necinstit-o, un mişel, el, care 
vrea numai să o mîntuie, şi pentru aceasta, gîndeşte, ar fi 
în stare să se dezlege şi de jurămîntul pe care l-a făcut 
cînd s-a călugărit?  Nu, nu este posibil! Se desprinde uşor 
de ea, în timp ce vede cum ochii ei s-au învolburat, parcă, 
s-au acoperit ca de o pîclă pe care nu i-o cunoaşte, în timp 
ce trupul ei se zbate lîngă el. Se ridică. Apoi, curînd se 
ridică şi ea. Se iau de mînă şi-şi continuă plimbarea printre 
pomii înverziţi. El îi spune că ar putea veni la mînăstire, la 

Colţea, la călugăriţele care ar ţinea-o, zicîndu-le că era copilă orfană. Ea spune că da, îşi fac 
planuri de cum ar putea să se vadă de uşor, dacă ea ar veni la mînăstire la Colţea, şi ajung 
astfel voioşi în oraş. Chiar mîine, de Paşti, îi zice, o va duce la călugăriţele de la Colţea. 
Seara se înţeleg să vină la aceeaşi biserică, la Radu Vodă, la praznicul  Învierii Domnului, 
şi se despart. Dascălul Mihai adoarme obosit şi fericit, în chilia lui, căci nu a mai avut 
niciodată o bucurie în viaţă, ca în Vinerea aceea mare. Visează, în somn de zi, că el, care 
poartă numele arhanghelului Mihai, este un înger care a rămas pe pămînt, căci nu ştia, nu-şi 
închipuia, că fetele oamenilor erau atît de frumoase! Visează atunci în somn, un arhanghel 
care-l dojeneşte că s-a lăsat atras mai mult de frumuseţea lumii văzute, decît de frumuseţea 
Domnului, nevăzută cu ochii lumeşti, care este mult mai presus. Dascălul Mihai îi răspunde 
în vis că s-a lăsat atras de Aglaie numai ca să o mîntuie, sfătuind-o să lase căile lumii şi dacă 
nu-şi găseşte soţ, să vină la mînăstire. Se trezeşte. Dar nu ar suferi, se întreabă înfiorat, să o 
vadă cu un alt om?  Este el de-adevărat un înger căzut? Adoarme din nou şi visează atunci 
că îngerul îi zice că iubeşte mai mult lumea, femeia, decît mîntuirea. Se scoală  înspăimîntat 
de acel vis. Dar nu poate să o lase pe acea fată fără a o ajuta să se mîntuie! S-a făcut seară 
tîrziu şi pleacă la slujba de Înviere, s-o întîlnească. După Paşti, va merge la un duhovnic 
învăţat, cu har, să-l dezlege de păcat, îşi zice, şi dacă este în păcat, pentru bucuria ce are 
cînd o vede, atunci să-l dezlege de călugărie, să-l facă preot mirean! Nu spunea la biserica 
Antim, mitropolitul Ivireanul, în predica pe care a auzit-o, că preotul poate dezlega acolo 
unde nici sfinţii şi nici Maica Domnului, nu pot dezlega? Ajunge cu acest gînd minunat la 
Radu Vodă. Este multă lume, biserica se luminează, căci astăzi se împlineşte izbînda luminii, 
triumful asupra osîndei lui Adam, prin jerfa lui Hristos! Recunoaşte în biserica plină, chipuri 
ale oamenilor ce le- a văzut aseară, le revede pe fetele lîngă care era ieri Aglaia, o caută, dar 
ea nu este nicăieri. Nu a venit! Un gînd groaznic străbate în mintea lui Mihai: nu vrea să fie 
mîntuită! Nu poate s-o mîntuiască! Dacă, acum, tot ce se spunea despre dînsa, era adevărat? 
A fost totul o ispită? Toată lumea se transformă atunci, într-o clipă, ziua sfîntă a Învierii se 
schimbă pentru el într-o Vinere a patimilor! Se întoarce în zori singur de la slujbă şi în spre 
ziuă, adoarme îndurerat de nestatornicia lucrurilor omeneşti şi visează, că precum este scris 
în cartea de pilde filosofeşti, pe care a citit-o din scoarţă în scoarţă, despre ostaşul Er, şi 
fieştecare om îşi alege, la venirea în lume, un înger păzitor care-i stă pe umăr toată viaţa, el 
are pe umărul stîng, pe partea inimii, un diavol! Vai, o alesese de înger pe Aglaie! Dar cine a 
făcut lumea, ce eon a făcut-o, care zice că totul în ea este ispită? I se pare, spăriat, că vorbeşte 
în vis.  Înspăimîntat, primele gînduri ce-i vin în ziua de Paşti, sînt stihurile din scrierea lui 
Dumitraşcu Cantemir, în care dascălul Mihai, întrevede, ca într-o Vineri a patimilor, sfîrşitul 
Domnului Brîncoveanu şi, împreună, vai, pe al său: ... Şi  vestea se împrăştie prin urechile 
tuturor, şi toţi munţii şi codrii, de fapta ce se făcuse răsunau, şi toate văile şi holmurile de 
huietul glasului se cutremurau:

Asupra lucrului ce s-a făcut plîngă piatra cu izvoare, munţii puhoaie pogoare, lăcaşele 
Inorogului, păşunile, grădinile, cernească-se, pălească-se, veştejească-se, nu înflorească, nu 
înverzească, nici să odrăslească şi pe domnul lor cu jale, pe stăpînul lor negrele suspinînd, 
tînguind, neîncetat să-l pomenească. Ochi de cocoare, voi, limpezi izvoare, a izvorî vă părăsiţi 
şi-n amar vă primeniţi...

Sunete jalnice, eleghii căielnice, prin potecele tuturor munţilor şi prin vîrtoapele tuturor 
holmurilor sunînd, răsunînd şi rătăcindu-se, Cameleonul, ca şi cum de lucru străin s-ar fi 
uluit, ca şi cum de primejdia fără veste mintea şi-ar fi pierdut, umbla cutreierînd încoace 
şi încolea, întrebînd de unul şi de altul şi către toţi arăta chip de lovit... Apoi, după cîtăva 
vreme, ca şi cum lucrul de neştiut ar fi înţeles, ca şi cum alţii i-ar fi spus de patima 
Inorogului, ca şi cum auzind, s-ar fi umplut cu amărăciune şi s-ar fi otrăvit de voie rea, cu 
o falcă în cer şi cu alta în pămînt, alergă la Şoim, faţă de care, ochii întorcînd, faţa în fel 
şi chip mutînd, voroava amestecînd, limba bolborosindu-i şi gura aspumîndu-i, zise:  - O, 
faptă nefăcută şi poveste neauzită, o lucru de nelucrat şi vicleşug spurcat, o, cinste ocărîtă 
şi ocară necinstită, o Şoaime, Împărate, de cumplit rău făcător şi de sînge vărsător, ce oare 
ai încercat? Ce poate fi lucrul spurcat care ai isprăvit şi de astăzi înainte în toată lumea 
pe tine de viclenitor, iară pe mine de prieten vînzător ai vădit?  O, Zeus, Zeus, cine va mai 
putea spăla vreodată imăciunea care a căzut astăzi pe obrazele noastre? Ce ploaie a norului, 
ce rouă a seninului, ce mare a ocheanului va ajunge pentru curăţirea acestora?...  În acest 
chip, Cameleonul, nepărăsit mutîndu-şi, după feţe şi gîndul şi cuvîntul, şi lucrul, vărsa aceste 
voroave, cu nedogorit obraz, faţă de Şoim, a căror greaţă, el, nemaiputînd a suferi, zise: 
,,Piei de aici, o, jiganie făţarnică! Că eu mai mult a-ţi răspunde, nici nu îmi trebuie, nici 
nu mi se cade, de vreme ce singură răutatea ta  îţi răspunde şi fapta care ai lucrat de saţ 
în toată lumea povesteşte! Că într-adevăr, cel ce de-nceput ai fost, tot acela eşti şi tot acela 
vei fi, pînă cînd, umplîndu-te de sînge ca căpuşele, vei crăpa!”

Cuvintele din scrisoarea dinadins încîlcită, să nu se înţeleagă, a lui Dumitraşcu Cantemir, 
mai ostoiră inima dascălului Mihai, care vedea în Cameleon lumea schimbătoare, asemeni 
apei, ce lua forma vasului, şi în Inorog pe toţi cei cinstiţi, asemeni lui, ce sufereau din pricina 
asta, o durere de sfîrşit de lume.  Anii, anii, mulţi, trecură, ca o ninsoare a mieilor, cum nu 
ar mai fi fost, ca în scrisoarea prorocului Enoch, ca o cădere în timp, de la lumina aurului 
la întunecimea fierului, de la pruncie la tinereţe, şi amintirea acelei zile şi a Aglaiei - care 
aflase că trecea ca banul rău, de la unul la altul -, nu i-o mai luară...

(Fragment din romanul Turnul Colţei între vreme și veșnicie)

Emil Petru RAȚIU



8 Jurnalul literar

Amîndoi francezii făceau curte lui Helen, care deşi era numai o şcolăriţă, crescuse 
repede şi ostil, ca toate anglo-indiencele. O luau pe rînd la plimbare, în maşinuţa cu 
care veniseră din Saigon. Şi pe rînd îmi mărturiseau că au avut-o, în cutare sau cutare 
parc al oraşului.7    

Nimfomania, prelucrată ca motiv literar, este fructificată în acord cu un lanţ sintagmatic 
de semne indiciale, ancorate într-un univers mitic, paralel contingentului. Episodul diegetic 
al împreunării Oanei, personaj-liant al nuvelei Pe strada Mîntuleasa, cu cetele de masculi 
omologhează statutul nimfomanic al femeii gigant:

[...] începînd de a doua noapte, Oana chema ciobanii, pe rînd, la ea în culcuş, şi-i 
mun cea pe toţi, pînă dimineaţa, iar ziua ciobanii erau somnoroşi, numai ce aşteptau 
să iasă din stînă şi să se culce, şi oile rămăseseră pe seama cîinilor. Dar Oana pleca 
după ei, pe munte, şi acolo unde găsea vreun cioban tolănit la umbră, îl trezea şi-l 
muncea. Începuseră ciobanii să se cam codească nopţile, dar Oana nu-i slăbea deloc. 
Îi cu noştea mai bine acum, şi nu-i ierta. „Tu care eşti, mă ?»’ întreba ea prin întunerec 
cînd ciobanul se ruga să-i dea drumul să se întoarcă la stînă, să se culce. „Eu sînt 
Dumitru», răspundea ciobanul. ,,Dar pe Pătru nu l-am zărit astă-seară» spunea Oana. 
„Era cam bolnav» spu nea ciobanul. „Să te duci să mi-l aduci pe Pătru, că de nu, nu-ţi 
dau drumul pînă dimineaţa» îl ameninţa Oana. Dumitru se ducea la stînă : „Scoală mă, 
frăţioare, că de nu vii şi tu, mă munceşte Oana numai pe mine şi nu mai apuc dimineaţa. 
„Eu sînt cam obosit, spunea Pătru. Ia-l pe Marin...» „Marin a fost mai devreme, răs-
pundea celalt. Vino tu, că eşti mai odihnit...» Şi aşa îl aducea. În două săptămîni, 
Oana îi vlăguise pe toţi, şi acum se fereau ciobanii de ea, se ascundeau prin coclauri 
şi văgăuni să nu-i găsească Oana şi să poată dormi, iar serile nu se mai întorceau 
la stînă decît ca s-aducă oile. De mai multe ori venise Oana, nopţile, la culcuşul ba-
ciului, dar baciul îi prinsese repede de frică şi adormea cu vîna de bou lîngă el. „Să 
nu te apropii, fată mare, îi striga, că eu sînt om bătrîn şi vreau să-mi văd copiii, să 
mă îngroape ei, la noi în sat, în vale. Să nu te apropii că te pocnesc !...» Şi Oanei i 
se făcea milă de bătrîneţele lui şi-l ierta. Şi pornea, noaptea, pe munte, să-i găsească 
pe ceilalţi, pe ciobani. Curînd s-a aflat de năravul Oanei pe toţi munţii dimprejur, şi 
veneau ciobanii, iar Oana îi muncea pe toţi în culcuşul ei şi dimineţile nu mai apu cau 
să se întoarcă la stînele lor, ci adormeau pe unde ne mereau.

[...] Se aflase de întîmplările astea şi în satele din vale, şi urcau oamenii fruntaşi şi 
fuduli, şi Oana îi primea pe rînd, şi-i muncea, de co borau a doua sau a treia zi vlăguiţi 
şi istoviţi, iar unii nici nu mai apucau să ajungă în satele lor, că rămîneau pe cîte o 
margine de drum  şi  dormeau  cîte  o zi şi-o noapte, parcă ar fi zăcut după boală 
grea. Se speriaseră femeile prin sate şi multe intraseră la gînduri că-şi pier duseră de-a 
binelea bărbaţii, aşa de neputincioşi îi lă sase Oana după ce-i muncise cîteva zile şi 
nopţi sus, pe munte, în culcuşul ei. 8

Evenimentele antrenează o intervertire a lumilor, în care numitorul comun este Oana, 
prototip al Marii Prostituate şi exponent deghizat al sacrului, participant activ la transfigurarea 
faptelor. Experienţa erotică, deşi desfăşurată în timpul istoric, se integrează mistic în atemporal 
şi se converteşte în experienţă mistică, angajînd estetic ascensionalul, sublimul. De asemenea, 
gigantismul femeii reflectă legătura cu lumea zeilor, originea sa şi mediul în care s-a născut 
şi a crescut actualizînd o clasă situată la periferia societăţii (tatăl era cîrciumar), idee ce 
justifică analogia cu Marea Zeiţă, întrupată întotdeauna din casta inferioară.9 Construită pe 
o logică a transgresiunii, adicţia sexuală a Oanei, emblemă a dezmărginirii fiinţei, a ruperii 
de normă, de codul moralităţii, reprezintă un vehicul al transcendenţei, asigurîndu-i accesul 
la cunoaşterea Esenţelor.

Povestirile despre domnişoara Christina, protagonista romanului eponim, creionează o 
existenţă amprentată de neîmplininre erotică, de o aducere voită a morţii în viaţă, consecinţă a 
sterilităţii spirituale, stare prin excelenţă demoniacă10 şi semn al unui spirit care protestează, 
care răstoarnă din dorinţa de rupere de cercul viciului şi al patimei şi de recuperare a stării 
ontologice. Tendinţa nimfomanică a femeii, înrudită cu manifestări orgiastice, suspendă ordinea 
firescului şi pregăteşte conştiinţa receptoare pentru trecerea   într-o etapă de resemnificare 
estetică, împlinită într-un cadru ritualic, conexat substratului mitologic al textului:

Oamenii spun că veniseră ţăranii de pe alte moşii şi ea i-a chemat cîte doi, cîte 
doi, în iatac, să le împartă averea. Spunea că vrea să-şi împartă toată averea, cu acte, 
numai să n-o omoare... De fapt, se lăsa siluită pe rînd de toţi. Ea îi îndemna, chiar ea.  
Îi primea goală, pe covor doi cîte doi. Pînă a venit vechilul şi a împuşcat-o. A povestit 
la tot satul cum a împuşcat-o, dar apoi a fost omorît şi el, cînd a venit armata; o parte 
din oameni au fost împuşcaţi, alţii, [...]  au înfundat ocna...11

Îndepărtîndu-se de incriminatoriu şi apropriindu-şi o valorificare în grilă de receptare 
anagogică, motivul literar al hypererotismului feminin primeşte în opera eliadescă şansa afirmării 
sale de esenţă cosmologică, perspectivă în care ritualicul devine principiu supraordonator 
comprehensiv, iar natura strict referenţială a faptului rămîne la nivelul unei inconsistenţe 
psihagogice.

1.2. Hypererotismul masculin
Spre deosebire de echivalentul său feminin, hypererotismul masculin se distribuie în lumina 

de expresie a unui act voliţional, conştient, intens şi ferm afirmat. 
Privitor la efectele exprimării hypersexualităţii masculine, în corelaţie cu investigarea 

atitudinilor feminine în discuţie, se poate evalua o tulburare amplificată a implicaţiilor 
sociale. Incluzînd ideea afectării socialului de către acest tip de deviaţie a dinamicii sexuale, 
Constantin Enăchescu afirmă:

Hipersexualitatea la bărbaţi se manifestă prin performanţe sexuale pe perioade 
lungi din viaţa acestora. Ea se caracterizează printr-o erotizare excesivă, ajungînd în 
unele cazuri la obsesii şi tulburări de comportament cu acte antisociale, agresivitate 
sau atentate la bunele moravuri.12

Dezechilibrele de dinamică sexuală masculină, din registrul exacerbant al manifestării lor, 
evocă încadrarea comportamentală a excesului în patru categorii:

- donjuanismul – comportamentul hipersexual caracteristic seducătorului de carieră 
care aleargă după femei, le seduce, le posedă, fiind incapabil să se ataşeze de vreuna 
dintre ele;

- modelul Casanova – tipul preferat al mai multor femei. Acesta se caracterizează 
printr-o necesitate sexuală urgentă de a se răzbuna pe fiecare femeie, considerînd că 
ea l-a rănit în amorul propriu;

- satiriazisul – manifestarea în cursul căreia impulsiunea sexuală apare ca o stare de 
excitaţie permanentă şi irezistibilă, individul fiind oricînd amator de a avea relaţii sexuale;

- tipul bărbatului viril, care corespunde manifestărilor hipersexuale din cursul fazei 
de andropauză.13

După cum s-a arătat în subcapitolul anterior, tulburarea poate să survină, exclusiv, la nivelul 
necesităţii psihologice, conceptul de erotomanie integrînd comportamentele hypersexuale 
nediferenţiativ, după criteriul genului.

Tipul Don Juan-ului eliadesc modifică oarecum perspectiva comună, distanţîndu-se de 
receptarea clasică acordată seducătorului, care trăieşte instinctual fiecare clipă, incapabil de 
iubire spirituală, şi cucereşte numai prin gesturi şi vorbe bine ticluite, aruncate obsesiv în 
amalgamul aventurilor erotice. În romanul Isabel şi apele Diavolului, Doctorul, apelînd în 
escapadele sale amoroase şi la manifestări, chiar dacă diminuate, ale satiriazisului, păstrează 
frînturi din trăsăturile seducătorului, elocvente fiind apetitul pentru virginitate, pentru trupuri 
noi de femei, dar pe care le cucereşte nu pentru a le poseda fizic, ci pentru a le 
re-crea, pentru a transforma fiinţa, atitudine izvorîtă din sterilitatea sa creativă,14 
7. Eliade, Mircea, Şantier - roman indirect, Editura Cugetarea, București, 1935, p. 17.
8. Eliade, Mircea, Pe strada Mîntuleasa..., în vol. În curte la Dionis, Editura Cartea românească, București, 
1981, pp. 250-251.
9. În conformitate cu doctrinele tantrice ale identităţii contrariilor cel mai nobil şi mai preţios se află ascuns 
tocmai în cel mai de jos şi mai vulgar (Eliade, Mircea, Yoga. Nemurire şi libertate, Editura Humanitas, 
București, 1993, p. 234).
10. Eliade, Mircea, Mitul reintegrării, în Drumul spre Centru, Editura Univers, Bucureşti, 1991, p. 331. 
11. Eliade, Mircea, Domnişoara Christina, în vol. I, Proza fantastică, Editura Moldova, Iaşi, 1994, p.44.
12. Enăchescu, Constantin, op. cit., p. 174.
13. Ibidem.
14. În articolul dedicat personajului Don Juan, Mircea Eliade creionează, într-o viziune proprie, regăsită şi în 
morfologia personajelor masculine, analizate în acest studiu, tiparul bărbatului seducător, care nu acţionează 
dragostea genital: Don Juan trebuie să fie perfect inconştient. [...] Numai un inconştient se dă tot. Femeile 
iubesc – în viaţă – pe acel superb inconştient care nu mai păstrează nimic pentru sine, neavînd ce păstra. [...] 
Don Juan nu caută uitarea în carne, ci în renunţare. [...]  Un bărbat care nu-şi găseşte sens existenţei (aşadar 

Reevaluări

---►

Estetica extremelor psihosexuale inserate în 
țesătura narativă a operelor lui Mircea Eliade

Extensiunile de valorificare a instinctului psihosexual sînt pecetluite şi prin intermediul 
angajamentului opozitoriu al unor extreme, decompozabile atît sub forma unor atitudini 
conştiente, rezultante ale opţiunilor personale privind filosofia de viaţă, cum ar fi abstinenţa, 
antisexualismul, erotofobia sau erotofilia, cît şi sub aspectul unor afirmări comportamentale 
dependente de factori incontrolabili sau foarte dificil de manevrat de către individ, cum sînt 
unele aspecte ale hypererotismului şi ale hypoerotismului sau asexualismul.

1. Motivul hypererotismului

Hypererotismul, cunoscut şi sub numele de hypersexualitate sau hyperlibido, este ilustrat 
prin intermediul unor forme exacerbate de afirmare a personalităţii în registrul libidinal. 
Tratat diferenţiat, funcţie de gen, hypererotismul demonstrează, prin formele sale particulare 
de reprezentare, o extremă a comportamentului sexual, fiind apreciat, astfel, drept o deviaţie 
psihologică, purtătoare de implicaţii dintre cele mai diferite în planul influenţelor individului 
asupra socialului şi, reciproc, în planul receptării sociale a atitudinilor individuale.

1.1. Hypererotismul feminin 
Scutit, în bună măsură, de blamarea psihismului deviant, hypererotismul feminin se manifestă, 

în general, ca o consecinţă a unor dereglări endocrine.(cf.)1

Preluînd descrierea tipologică a hypererotismului feminin de la W. Pasini, Constantin 
Enăchescu evidenţiază, în Tratatul său de psihosexologie, trei categorii de comportament 
hipersexual:

- hipersexualitatea (propriu-zisă n.n.) este activitatea sexuală superioară mediei ca 
frecvenţă şi intensitate, dar încă destul de bine controlată de femeie;

- nimfomania  reprezintă o necesitate incontrolabilă şi permanentă de a avea relaţii 
sexuale cu orice preţ, oricînd şi cu oricine;

- erotomania este un comportament sexual inadecvat, avînd la bază un delir erotic, 
foarte sistematizat tematic. Comună atît femeilor, cît şi bărbaţilor, erotomania este ,,ideea 
delirantă de a fi iubit” în absenţa oricărei forme de răspuns din partea presupusului 
partener la care se referă persoana delirantă. Această afecţiune poate fi întîlnită în cursul 
evoluţiei clinice a unor psihoze de tip paranoic sau paranoid, în […] schizofrenie ... .2

Îndatoritor, în principal, disfuncţiilor endocrine, hipersexualismul feminin poate fi generat 
– după cum se arată în fragmentul citat în cazul erotomaniei – şi de instabilităţi de natură 
psihologică, ori de afecţiuni ce fac obiectul analizei psihiatrice. 

Demn de menţionat pentru evaluarea sintetică a hypererotismului feminin este faptul că 
motorul generativ al unui astfel de comportament se află în afara posibilităţilor de control 
ale persoanei, efortul de voinţă al acesteia, rezumîndu-se la identificarea problemei şi la 
solicitarea sprijinului avizat de rezolvare a ei, cu toate că, de cele mai multe ori, în planul 
realităţii psihologice, faptul este asumat ca o tendinţă particularizată, nefiindu-i sesizate 
accentele deviante.

Într-o asemenea ipostaziere a extraesteticului, este configurat şi motivul literar al 
hypererotismului feminin în opera eliadescă, în romanul Isabel şi apele Diavolului, unde unele 
personajele feminine îşi conduc existenţa după un cod tacit, patronat de instinctul sexual. 
Dacă profesoara Roth, robită de un exacerbat apetit sexual, îşi etalează pornirile erotice fără 
a ţine seama de consecinţe, creînd imaginea unei femei frivole:

(Miss Roth) L-a înlănţuit înainte ca eu să pot gîndi sau interveni. De altfel, Lucy e 
liberă, şi nu e la prima aventură... . Mă întrebam ce vor spune servitorii a doua zi, ce 
va spune consulul sau Gay cînd vor afla că Lucy nu dormise singură.3 

Verna, fetiţa de 12 ani, şochează prin manifestarea acută a libidoului, dorinţele-i nesatisfăcute 
instalînd în imediatul lor îndîrjita posesivitate, creînd impresia unei viguroase senzualităţi:  

Verna, aceeaşi incorigibilă şi precoce vicioasă, în ciuda făgăduielilor de a nu mai 
vorbi cu mine şi a nu-mi mai fi prietenă, se arăta oricînd dispusă să-şi calce cuvîntul 
şi să reînceapă păcatul.4

......................................................................................................................................
[...] a venit Verna şi s-a aşezat pe genunchii mei, împletindu-şi trupul ca o ramură, 

insinuînd obişnuitul viciu, îmbujorată de păcat şi de plăcere. O clipă m-am temut. <<Nu 
recunoşteam pe mica Verna>>. Ea mi se părea acum mare, mult mai mare, logodită 
cu un anume Thomas, pe care nu ştiu să-l fi întîlnit undeva, dar pe care îl cunoşteam 
prea bine ca să nu-mi fie prieten şi să nu-l respect.

Verna îşi cerea mîngîierile. Eram legaţi prin viciu şi eu nu mai puteam da înapoi, 
luînd feţe ipocrite. Verna cerea şi toţi cunosc capriciul aprig al copiilor vicioşi.

Am izgonit pe Verna cum m-am priceput mai bine. Eram, însă, atît de turburat încît 
n-am găsit motive nici minciuni ca să-mi explic abţinerea. Verna s-a îmbujorat mai 
aprins şi a zîmbit rău.5  

 
Catalogată drept un viciu de către naratorul-personaj, atitudinea Vernei conturează aluziv 

o modalitate de anulare a fiinţei, o invadare a limitelor, o dezmărginire a lumii în scopul 
obţinerii nemărginirii ei. 

Romanul Lumina ce se stinge instrumentează motivul literar al hypererotismului feminin 
prin intermediul figurii maleficului Manuel care, atras de frumuseţea trupului Adei, logodnica 
fratelui Maurei, una dintre fetele întîlnite pe plajă de Cesare, foloseşte arma seducţiei. Posedat 
de dorinţa de a experimenta funcţiunile trupului şi, mai ales, nuditatea în toată spendoarea ei, 
antagonistul îşi subordonează trăirile unui eros contemplativ. Hypererotismul femeii, ascuns 
sub masca unei insistente acuplări, denaturează culoarul unei astfel de iubiri, roind în jurul 
unui deziderat subjugat funcţiei reglatoare a erosului, menită    a-i echilibra acesteia stima de 
sine, dar incompatibilitatea trăirilor plasează actul în derizoriu, pierzîndu-se în pliurile eşecului:

[...] Ne-am întîlnit de multe ori; la început în expoziţii, apoi în redacţie, apoi a venit 
la mine. [...] Odată, seara după ceai, am dezbrăcat-o, nud, nud. Corpul ei pe canapea, 
arămiu. Mi-a plăcut. Fumam şi priveam. Înce pea să se tulbure, să se jeneze. I-am dat 
rochiile: „du-te acasă, Ada».

S-a înfuriat. A venit, goală, la mine.
-Mă insulţi!
-Eu? Ce idee! . . .
-Eşti frumoasă, Ada... Dar eşti goală; ai să răceşti.
-Nu vrei să mă iei?
-De ce?
-Nu-ţi plac?
-Fireşte.
-Ia-mă.
-Asta nu.
-De ce m-ai dezbrăcat?
-Ca să te admir.
-Asta e tot?
-Nu e mult?
-Bine. Ai să mă iei. Vreau să fiu a ta, nu înţe legi?! 
Se lipea de mine. Mă plictisea.6

 
Într-o lume condusă după reguli nescrise, în care valorile tradiţionale constituie un 

regulament de ordine interioară, imprimat în matricea mentală a fiecărui ins şi asumat aprioric, 
comportamentul lui Helen, personajul-reflector din romanul Şantier, se conectează unei 
dimensiuni estetice a epatantului, implementată printr-un mod de valorizare al hypererotismului, 
ce instituie o atmosferă anarhică, dar funcţional recuperatorie:

1. Enăchescu, Constantin, Tratat de psihosexologie, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 175.
2. Ibidem.
3. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1990, p. 92.
4. Ibidem, p. 119.
5. Ibidem, p. 69.
6. Eliade, Mircea, Lumina ce se stinge, vol. II, Casa Editorială Odeon, Cluj-Napoca, 1991, p. 59.
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---► devenind astfel un Don Juan creator, asumîndu-şi atribute deice:

Şi am izbutit să concretizez idealul limfatic şi uni versal al logodnicului-soţ-părinte 
în sufletul Isabelei. Am izbutit s-o turbur, dar am turburat-o cu ea însăşi, nu cu mine. 
Formele le avea, eu am fost numai conţinutul. Unde sînt <<eu>> în sufletul Isabelei ? 
Dacă aş lăsa-o să nădăjduiască –  m-ar îndrăgi. Ce aş fi eu în dragostea Isabelei ?... 
Ar trece din mine numai ceea ce sufletul şi trupul Isabelei ar putea apuca. Iar sufletul şi 
trupul unei fecioare sînt micuţe, mărunte, neputincioase, mediocre – iremediabil mediocre.15 

Destăinuirea personajului certifică ruptura de imaginea Don Juan-ului tradiţional şi aduce 
în prim plan caracteristicile veritabilului mascul, detaşarea, libertatea şi conştiinţa,16 tinzînd 
către un Don Juan teolog, complementar, de altfel, Don Juan-ului creator, apt a pătrunde prin 
eros dincolo de carnal:

[...] un Don Juan trebuie să fie un teolog – în sens sub stanţial, nu de erudiţie. O 
femeie mă interesează prin virtuţile sau viciile ei. Cînd le cunosc, mă dezgustă. În cele 
mai nebuneşti îmbrăţişări, eram indiferent. Luciditatea mea deschidea mii de ochi noi 
şi savura priveliş tea membrelor desfăcute sau incinerate. Am iubit prea mult metafizica 
pentru a nu ajunge un apropiat al femei lor. Şi cu cît mai mult mă apropiam, cu atît 
eram mai liber şi mai calm în gîndurile mele. Înţeleg, femeia nu m-a turburat niciodată. 
Întotdeauna am căutat partea îngerească sau diavolească din ea. Sexul pentru mine nu 
e decît o libertate în plus şi o dogmă pe care o pot veri fica sau anula. Am spus, am 
trăit prea mult în metafi zică. Acesta e drumul către pierzanie sau victorie prin femeie.17 

Statutul superior al lui Manuel, tiparul Don Juan-ului din Lumina ce se stinge, este îmbogăţit 
cu noi sensuri afiliate modelului donjuanic eliadesc. Similar Doctorului din Isabel şi apele 
Diavolului, bărbatul operează cu un instrumentar malefic, justificat, însă, de explicitul unor 
trăsături deice:

Am întîlnit soţii care vieţuiau pentru dragostea soţilor, altele cu proge nitură, altele 
evlavioase, asexuate, bisericoase, cultivate. Soţii, soţii, recunoscute de birou, păzite de 
sigiliu şi de Solomon, uşi încuiate, uşi de cristal, izolate, angajate, protejate — am fost, 
am cunoscut, am trecut pretutin deni. Nu mi-au plăcut. Le-am avut, posesiune detaşată, 
ofertă gratuită, rit. Nu m-a întîmpinat nimic. Morala si biserica lor, copiii şi logodnicii, 
nu m-a întîmpinat nimic. Inconsistenţi, aşa cum sînt toţi cei ce acceptă realismul.18

......................................................................................................................................
Mi s-a dat şansa de a transcende semi-soliditatea conştiin ţei moderne. Să fiu zeu. 

Sînt. Aceasta e afacerea mea per sonală. Cînd îi ating pe ceilalţi, nu eu sînt vinovat că 
nu întîmpin rezistenţă. E ilustrarea promptă şi validă a deo sebirii dintre oameni şi zei.19

......................................................................................................................................
[…] Cel mai prodigios tînăr din cîţi am întîlnit, om fără ambiţii şi fără tentaţii, 

spirit, act pur. Mediocru, e izbăvit de personalitate, şi forţa lui e subterană, e in formă. 
Dacă aş putea-o dezlănţui... .20 

Un donjuanism mai subtil, prin elementele lui filosofice şi prin amestecul de pseudotragic, 
încarcă conştiinţa labilă, purtată în goana unei existenţe nestatornice, identică întîmplărilor trăite, 
a protagonistului din romanul Întoarcerea din Rai. Donjuanismul lui Pavel Anicet constituie o 
mască a personalităţii sale, pe care nici iubirea posesivă, nici cedarea tentaţiei imposibilului, 
glorificat în dragostea pentru cele două femei, nu i-o poate smulge, tînărul încercînd prin 
eros să-şi introspecteze resorturile sinelui în speranţa găsirii unei căi de substituire a propriei 
ratări şi, implicit, a dobîndirii libertăţii. Trăind, uneori, extatic iubirea pentru Una, Pavel, rob 
al compulsiunii sexuale, pare să surprindă în vîltoarea simţurilor starea paradisiacă a omului, 
actul erotic revelîndu-i unitatea originară a fiinţei, imagine a androginiei,21 ce-l poartă pe 
culmile beatitudinii:

Buzele Unei îl surprinse, îi înroşi gura, se opriră nesăţioase, sugînd, muşcînd. [...] 
Au sim ţit amîndoi că altceva îi stăpîneşte de acum; [...]Un tremur, un alt sînge, o altă 
naştere. [...] acel trup gol, cald, pe care cămaşa transparentă îl face şi mai exaspe rant 
— se degajă o chemare neruşinat de sinceră, un parfum de carne şi de sex, aproape 
o magie sexuală.22

De altfel, însăşi dorinţa senzuală care-l poartă pe bărbat de la o femeie la alta, fără a-l opri 
la una dintre ele, devine un soi de nostalgie a androginităţii, linie de afirmare psihagogică 
a dezavuării sensului brutal al imaginii erotice imorale sau amorale, în favoarea coordonării 
unei emoţii amprentate de înţelegerea superioară a faptelor, conduse de autor, printr-o 
contextualizare îndatoritoare spiritualului, într-o lumină revelatorie a posibilităţilor individului 
de transmundanizare a propriei identităţi.

2. Motivele literare ale hypoerotismului

Hypoerotismul tratează problematica oscilaţiilor de intensitate a libidoului, pe de o parte, ca 
diminuare sau ca dispariţie a interesului psihosexual din alte cauze decît cele ale specificităţii 
vîrstelor biologice şi, pe de altă parte, ca expresie convulsivă, datorată diferiţilor factori 
psihologici sau fiziologici.

În extensia acestor trăsături extraestetice, literatura prelucrează mai multe motive, 
particularizate în conturul problematicii impotenţei şi a frigidităţii, a asexualismului, a 
antisexualismului, a erotofobiei, aflate în opoziţia erotofiliei, a genofobiei sau a abstinenţei 
sexuale.

2.1. Impotenţa
Cu un recul semnificativ în planul stimei de sine, dar şi purtătoare de potenţialitate în sensul 

amorsării violenţei comportamentale, impotenţa constituie pentru identitatea masculinităţii 
un puternic generator de angoasă, trăirea subiectivă fiind angajată sub forma unei anxietăţi, 
adeseori, paroxistice.

Din punctul de vedere al edificării fenomenologice, impotenţa sexuală este privită dihotomic: 
semiologic, ca subordonatoare a anumitor tipuri clinice, precum: absenţa libidoului, tulburări de 
erecţie, imposibilitatea de intromisiune, tulburări de ejaculare şi de orgasm, şi etiopatogenetic, 
ca subsumînd forme de manifestare clinică: impotenţă de debut a vieţii sexuale, impotenţă 
sexuală de tip reactiv, impotenţă din cauze nevrotice pure etc.(cf.)23

Privitor la cel de-al doilea criteriu enunţat, expresiile de hyposexualitate ale tinerilor, 
regăsite ca impotenţă de debut a vieţii sexuale, sînt pretextate de factori psihologici inhibitori:

Aşa-zisa impotenţă psihică a tinerilor este, în general, rodul unei <<inhibiţii 
sexuale>>, creînd o stare de autosugestie şi agravînd turburarea dinamismului sexual, 
la un subiect suferind, adesea, în prealabil, de procese sufleteşti de culpă [...]  sau 
sentimente de nesigu ranţă.24

Nenumărate alte cauze, cum ar fi: comportamentul inadecvat al partenerei, dismorfisme 
ale organelor genitale, afecţiuni endocrine, urologice sau nefrologice, tulburări psihologice 
datorate stresului, circumstanţe de context ale desfăşurării sexualităţii etc. pot conduce la 
apariţia disfuncţiilor din sfera hypoerotismului masculin.

Coordonarea artistică a unor astfel de repere ale extraesteticului fiinţează, prezumtiv, în 
sfera derizoriului, a hilarului, de ce nu, a compasiunii, dacă faptul este acceptat sub forma sa 
de factură medicală, dar, aşa cum se întîmplă de cele mai multe ori, în experienţa naturală, 
aceste repere frizează peiorativul sau pretextul batjocurii. Angajamentul literar al imaginii 
hypoerotismului masculin în opera eliadescă compune, însă, o panoramă existenţialistă de cu 
totul altă factură decît pretinde simpla referinţă extraestetică. Neanihilînd-o ca reprezentare 
formală a eikon-ului erotic, Eliade utilizează această referinţă, în romanul Întoarcerea din 
posibilităţi de creare, de autoafirmare) şi rod libertăţii – ajunge seducător. (Eliade, Mircea, Oameni din cărţi, 
Don Juan, în vol. Virilitate şi asceză, Scrieri de tinereţe, 1928, îngrijirea ediţiei, note şi indice de Mircea 
Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pp. 204-206).
15. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, ed. cit., p. 21.
16. Eliade, Mircea, Oameni din cărţi, Don Juan, în vol. Virilitate şi asceză, Scrieri de tinereţe, 1928, ed. cit., 
p. 205.
17. Eliade, Mircea, Isabel şi apele Diavolului, ed. cit., pp. 56-57.
18. Eliade, Mircea, Lumina ce se stinge, vol. II, ed. cit., p. 67.
19. Ibidem, p. 70.
20. Ibidem, p. 74.
21. Androginia […] este o stare paradisiacă, pe care omul nu  o dobîndeşte ritual decît  în anumite împrejurări, 
şi pentru foarte puţin timp. (Eliade, Mircea, Mitul reintegrării, în Drumul spre Centru, ed. cit., p. 386).
22. Eliade, Mircea, Întoarcerea din Rai, Editura Rum-Irina, București, 1992, p. 160.
23. Enăchescu, Constantin, op. cit., p.170.
24. Biberi, Ion, Eros, Editura Albatros, Bucureşti, 1974, p. 194.

Rai, ca fundament al unei diferenţiate orientări de semnificaţii, îndrumate pe căi distincte 
de afirmare.

Primul aspect priveşte punerea în lumină a unui traseu metamorfozat al personajului Emilian 
care, pornind de la o atitudine  adolescentină, inhibată de prezenţa feminină, redată în scena 
descriptivă a primei sale vizite la casa cu felinarul roşu:

Şi, singur cu fata — care se dezbracă amuzată de stînjeneala lui, tolerantă şi ma-
ternă — nu găsea nimic în simţuri, nu descoperea nimic privindu-i coapsele, nimic, 
nimic... Palid. Se apropie buimac de pat şi o sărută pe gură, încercînd să se convingă 
de senzaţii, să-şi sugereze spasm. 25,

ajunge, la maturitate, la experienţa teribilă a violului. Dată fiind antepunerea, în desfăşurarea 
narativă a romanului, a scenei violării slujnicei de către Emilian, noua sa postură, regăsită 
ca propriu efort declarativ al unui demers anamnetic, reîmprospătează psihagogic identitatea 
erotică a acestui personaj. Emilian devine o instanţă autocontrastivă, ale cărei prea intense 
elasticităţi atitudinale vivifică nu atît înfrigurarea, cît neplauzibilul, nu atît repugnanţa, cît 
augmentarea nedumeririi. Personajul se vede aşezat, astfel, prin cooptarea celor două imagini – 
cea a agresorului, din planul secvenţei violului, şi cea a novicelui inhibat şi deznădăjduit, din 
planul secvenţei ilustrative pentru debutul vieţii sale sexuale –, în angrenajul de materializare a 
conceptului ipostazei dublului, în pofida ilustrării asimetrice a faptelor. Cu toate că evenimentele 
caracterizante pentru alura psihologică a personajului sînt redate, diacronic, sub forma unor 
referinţe distincte şi distanţate, apartenenţa unică a ontologiei faptelor particularizează o 
conştiinţă a coincidentiei oppositorum. În mod paradoxal, dat fiind explicitul diacronic 
al angajării atitudinilor erotice contrastive ale lui Emilian, pesonajul nu apare doar sub 
forma unei paradigme de opoziţii, cooptînd, la o similară intensitate, semnificaţiile profund 
transformaţionale presupuse de un demers iniţiatic. Desigur, în acest registru semiologic, s-ar 
putea pune problema disfuncţiilor reliefate de alăturarea imaginii amorale a violului şi a viziunii 
înalt valorificatoare a procesului iniţierii, dar cum eticul şi esteticul devin concepte convive 
doar într-o generare normativă, dependentă de rigori ale unei subiectivităţi de conjunctură, 
dificultatea este curînd şi lesnicios dezamorsată.

Perspectiva iniţiatică este introdusă în scenă prin intermediul naratorului care ilustrează 
decizia lui Emilian de a scrie, într-un roman, istoria propriilor experienţe sexuale şi, îndeosebi, 
prima lui vizită la casa cu felinarul roşu, în ale cărei taine fusese introdus de către prietenul-
companion Radu. Reprezentarea primilor paşi ai experienţei erotice a personajului Emilian 
se realizează prin constituirea replicativă a unui imaginar viciat de aburii prostituţiei, care, 
în opoziţie cu natura constrînsă inhibitor a adolescenţei, sugerează libertatea perversităţii:

… Radu i-a spus pe drum, de acasă pînă în cartierul deşănţat, cum stau lucrurile cu 
femeile, şi cum trebuie să înjuri cît mai mult, şi să te joci cu ea, şi să nu-ţi fie teamă, 
căci teama e semn rău, şi ea te descoperă pe loc că eşti băiat de liceu  şi rîd toate.26  

......................................................................................................................................
Dar la o fereastră zăreşte un ochi roşu pîlpîind de somn, candelă în paraclis. Atît. 

A întors capul şi a grăbit pa sul, încă o victorie, încă o superstiţie gîtuită.  
......................................................................................................................................
Şi dacă n-ar fi fost Radu să-l ghiontească, ar fi fugit.27

Pentru a grava în profunzime angajamentul transformaţional major al lui Emilian, pornirea 
statornic nestăpînită spre desfrîu a compagnon-ului este evocată în contradicţie cu trăirile 
tînărului novice, evidenţiind, totodată, alături de ruptura de conştiinţă necesară trecerii spre o 
altă ipostază identitară, distanţa imensă dintre faptul trăirii comune, a normalităţii adolescentine, 
şi reverberaţiile prozaice ale fenomenului obscen:

O scîrbă flămîndă, monstruoasă, l-a pătruns văzînd cea dintîi fată, în poartă, 
chemîndu-i. Şi cuvintele acelea, de pe buzele unei femei...  Radu rîdea. Fete vesele, 
mă ţurcă. […] Casa Domniţei, unde Radu îşi aduce toţi prietenii virgini […]. Îţi place 
fata, mă? Desigur că-mi place, răspunde el în gînd, desigur că aş vrea s-o dezbrac, s-o 
cunosc – dar nu aici, nu aici în văzul tuturor  […]. Dar nu spune nimic. Radu explică 
fetei, la ureche, şi ea îl sărută şi îl muşcă în salonul aglomerat, apoi îi cere banii. 
Un pol mai mult, mamă. Cuvîntul îl buimăceşte, şi-i dă bancnotele fără să le numere. 
Ce noroc, tîrfa!... Comentariile fetelor nu-l privesc. Îşi îndreaptă bustul îmbărbătat. O 
urmează, traversînd curtea luminată de felinarul străzii...  

La amplificarea disonanţei dintre statutul aspirantului şi conformaţia febrilă a evenimentului 
iniţiatic participă, ascendent, descrierea atmosferei de bordel, în care, estetic, se valorifică, 
deopotrivă, accentele picante, aluzive, ale caracterizării disponibilităţilor submisive ale femeii 
pentru perversitate şi, implicit, statutul depreciativ la care aceasta se supune conştient:

În ,,La Vie Parisienne” a văzut atîtea trupuri goale, şi la cinematograf a văzut, şi 
cetind romane  şi-a închipuit scenele cu o preciziune exilirantă. Carnea din cărţi îl excita 
pînă la viciu, şi excitat a fost toată seara, cînd Radu i-a povestit că fetele se dezbracă 
în cameră, iar el poate face cu ele tot ce vrea, tot. Şi cîte n-ar fi făcut.

Configurînd, totodată, prin evocarea condiţiei de supusă şi acceptată umilinţă a prostituatei, 
disponbilitatea emoţională şi experienţa virtuală a tînărului aspirant, propice punerii în act 
a demersului erotico-iniţiatic, autorul prilejuieşte, în continuarea firului narativ, o ruptură a 
expectanţei cititorului, ocazionînd, firesc, o tensionare artificială a imaginii ce se aştepta o 
desfăşurare propriu-zisă de sexualitate:  

 
Ştia etapele, gesturile, ştia mai mult decît toţi, pentru că citise mai mult. Şi, singur 

cu fata — care se dezbracă amuzată de stînjeneala lui, tolerantă şi ma ternă — nu găsea 
nimic în simţuri, nu descoperea nimic privindu-i coapsele, nimic, nimic... Palid. Se 
apropie buimac de pat şi o sărută pe gură, încercînd să se convingă de senzaţii, să-şi 
sugereze spasm. Bere, rouge, pudră, parfum, piele caldă, umedă. Mai mult, mai strîns. 
Ea îl silueşte victorios, enervată, insultată — şi apoi îl stropeşte cu apă de colonie, îi 
şterge plînsul cu o ba tistă verde, hidoasă; îl pudrează...28

Dincolo de aspectele ce privesc dublul identitar al personajului Emilian şi natura 
individualizată într-o bizară etapizare erotică, a contururilor transformaţional identitare ale 
acestuia, cu un semnificativ ecou al conotaţiilor într-un plan inteligibil ca demers iniţiatic, 
ansamblul de imagini literare rezonează estetic, prin declamarea atitudinilor şi a gesturilor 
prostituatei, într-o reînnoită accepţiune a dualităţii intrinseci paradigmei umane – dominatul  
(prostituata) devine, totodată, dominator –, dar şi într-o viziune cu totul nouă, facilitată de 
expresia hypoerotismului masculin, recognoscibilă sub forma unui orizont reglator al schimbului 
identitar.  În acest ultim sens, enunţat probatoriu, se remarcă actul ce vizează refularea femeii 
prostituate care, resimţind batjocura, prin natura ocupaţiei ce îi asigură o mizeră existenţă, 
experimentează sensul invers al acestui act, fapt provocator al unei translări şi al unei înlocuiri 
identitare: a batjocoritului, cu batjocoritorul. Imaginea parfumatului şi a pudratului trimite 
la o identitate transsexuală a celui supus unei astfel de ipostazieri, la transformarea sa din 
ordonator în obedient, din beneficiar de servicii sexuale în ofertant, în cocotă masculină, 
în timp ce acţiunea ştergerii lacrimilor băiatului oferă prostituatei o conformaţie atitudinală 
de masculinitate, proiectîndu-i o alură protectivă, aparenţa maternă a gestului diluîndu-se 
considerabil din cauza tuturor acelor coordonate ce-l caracterizează pe fond: prezenţa hidoasei 
batiste de culoare specific masculină şi acţiunile batjocoritoare, particularizante, la rîndul 
lor, pentru caracteristicile subconştiente ale impulsurilor dominatoare ale genului autenticizat 
combativ.

În prelungirea acestor semnificaţii, extraesteticul hypoerotismului masculin se regăseşte 
prelucrat, în opera elidescă, nu doar ca o simplă relatare prin mijloace artistice a unor fapte 
de viaţă reală, ci drept mobil instaurator al căutării sensului profund al umanului, disimulat, 
prin accesări dintre cele mai diverse ale coincidentiei oppositorum, în fiinţări prozaice, adeseori 
surprinzătoare prin cruda lor insistenţă întru subiectivare. Astfel, conductul emoţiei estetice 
accesează, deopotrivă, graniţele uimitorului şi, la un nivel de adîncime semnificativă, limitele 
de expresie augmentativ întemeietoare, înţelese sub auspiciile colosalului experienţelor naturale.

25. Eliade, Mircea, Întoarcerea din Rai, ed. cit., pp. 128-129.
26. Ibidem, p. 127.
27. Ibidem,  p. 128.
28. Ibidem, pp. 128-129.

(continuare în numărul viitor)

Dana DAD
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Puncte de vedere

Poeți români din exil
Tot ce a scris Dumitru Ichim după 1975 
stă sub semnul nostalgiei sacrului.

  (Aurel Sasu)

PRIN SPINI  ȘI PĂLĂMIDĂ 
MĂ ÎNTORC

Cum aș putea 
țărîna
să mi-o cern,
de pleavă să o scutur?
Trecut prin vierme,
inelul lui furînd,
bobu-a-nflorit cu aripa de flutur.

Mă doare
focul
cînd întorc neghina
și-adîncul ei din fire
îl strecor.
Oare așa mă-i fi avut în gînd?
Că numai sete am rămas
și zbor
pînă-n străfundul săpînței de lumină.

Mîinile Tale
așa cum le-ai întins
pe lemnul de prohod amar
cum ai putea 
să Ți le strîngi a pumn
precum ciocanul de judecător?
Eu știu
că chipul Tău
argilei mele Tu l-ai scris
pe cînd erai îndrăgostit Olar,
că simt și azi pecetea de sărut
ulciorului de lut
ce încă poartă vinul Tău oftînd.

Nu vin la Tine
cu ceartă sau pricină
că amîndoi vom pierde
de fi-va judecată
cu sobor;
și cel care iubește
și cel care-i Iubirii purtător.
Tată,
cu mîinile întinse de olar,
ia-mă în brațe 
ca pe-un neprețuit ulcior
ce încă poartă vinul Tău,
din vremea mîngîiatului
cuvintelor pe oale
cînd nu era ispita celui rău.
Tată,
de-s fiul tău de duh risipitor
sînt totuși fiu
și-al lacrimilor Tale.

OFTÎND, UN FLAUT ÎMI CÎNTA

- Ce fel de acvatic gherghef
i-a cusut ghiocului
ape și flăcări șoptite-n sidef?

- Depărtările, depărtările...
(mi-au răspuns mările)
Cu urechea sărută-l
și-ascultă-i în zvîcnet
inima mea și a focului.

- Eu care-am ars
pînă m-am stins în sărut,
mai am o întrebare
sub pleoapă:
De ce nu mi-ai zidit
ghiocul din apă
precum cleștarul crud?
Nici Tu nu vrei ca să-mi răspunzi?

Nici Tu, nici marea...
De ce 
în ghiocul acesta de lut

Ți-ai ascuns
pînă-n străfundul tristeții
însingurările?
Iar eu cînd prin ele mă caut
de ce
numai plînsul Tău îl aud
prin pustiuri de flaut?

PREDESTINARE

În aceeași bancă de școală -
elevul Iuda și elevul Iisus.

E ora de caligrafie.

Învățătorul le dictează,
arătîndu-le cum se scrie
cercul, 
ovalul ca oul de găină 
ce doarme în fîn,
și bastonașe, toiege
și-aceleași cîrje de bătrîn.

Iuda scrie cu pixul.
Iisus, mai sărac -
cu-n plumb de lumină.

Elevul Iuda 
se întoarce spre elevul Iisus,
care privea într-o parte,
ca printr-un  vis,
adăugînd la fiecare cîrjă un sărut
și scriind ghiocei:
De ce nu scrii cum ni s-a spus,
cum ni s-a scris
pe tablă?

Ca să se împlinească Scriptura,
învățătorul a strigat către ei:
Hei,
voi cei de-acolo,
țineți-vă gura!

Amîndoi s-au apucat să scrie
cum pe tablă semnele li-s.
Iuda
va lua 10 la caligrafie
repetînd perfect
cîrja, toiagul și cercul
cum de ștreang e adus,
iar Iisus
va continua să scrie ghiocei
și desigur că-L vor lăsa repetent.

ACATIST SUB CREANGĂ DE PIN
 
La ce mi-ar mai folosi
numele
cînd nimeni prin el nu mă strigă?
 
Pinule,
nu vrei o tristețe în plus?
Singurătăților rigă
căror din ele m-ai spus?
Ecoul,
trecut de zănoagă,
ar vrea să se-ntoarcă
precum steaua
ce-și bea din fîntînă
amarul, de parcă
blestemul de aur
și-ar dori prin sărut să-și culeagă.
 
Zburătoarea
cu aripi albastre
îți bate de-aseară în lemn.
Ce fel de morse îți scrie,
mărunte
în semn,
cu numele meu pentru punte,
cea albă, tăcîndă, din scînduri?
Pentru ce,
în noaptea fără de untdelemn,
te îngînduri?
 

Ia numele meu, cît mai este.
De poveste,
iar te-ndoiești că a fost?
Scrie-l pe albul răscrucii -
odihnă
cărărilor
ce prin el s-au tot dus!
 
Tu, care porți
lacrima lui Dumnezeu,
spune părintelui vînt
să mă înșoapte prin cetini,
pe unde doar pinul
își curge aminul...
 
Și urcă,
frate de sînge, și umbră,
și plîns de vioară,
în genunchi, peste piatră,
fă-te cărare singurătăților,
dar urcă mereu,
du-o
mai dincolo de sus,
pe unde lumina
în inima ei se scoboară.
 
Oare cîntecul meu
ar putea să-ți fie povară
c-o simplă tristețe în plus?
 

 Dumitru ICHIM
Kitchener, Ontario

Valori în artă,
arta valorilor

Un caz absolut ipotetic: într-un șantier 
arheologic, de exemplu în Iordania, s-a 
dezgropat o coroană de aur de o rară puritate, 
prevăzută atît cu diamante, cît și cu rubine de 
o calitate incontestabilă. Piesa este identificată 
neîndoielnic ca aparținînd regelui persan 
Darius (Dareios) al III-lea.

Acest relict – care se află într-o stare 
surprinzător de bună - conține o serie de valori 
de diverse categorii și proveniențe:

O valoare istorică, cu valență muzeală;
O valoare estetică, livrată de manufactura 

ireproșabilă a piesei;
O valoare comercială, dată de cantitatea 

de circa 3 kg de aur pur, combinată cu cele 
22 de diamante intarsiate. Dacă ar fi scoasă 
spre vînzare, piesa ar constitui o investiție 
capitalizantă în timp.

Aspectele mai sus-menționate ale obiectului 
în cauză se află, de asemenea ipotetic, într-o 
,,zonă financiară”, care cumulează muzee, 
presă (mai cu seamă cea de specialitate), 
bursă de acțiuni (bancnote/valori), divese 
bănci, precum și diverse instanțe de decizie 
din domeniul amintit - unde sînt preluate ca 
bază de valorificare a obiectului – o anumită 
sumă de start, dacă acesta urmează să fie 
comercializat. 

De vreo cîteva decenii, în anumite instituții 
însă, are loc o distorsionare flagrantă a 
acestor valori sau, mai bine-zis, a acestor 
unități internaționale de măsură „pecuniară”. 
Îngrijorător, ba chiar alarmant, este faptul că 
aceste valori (în cazul dat) - și în dependența 
lor reciprocă – sînt în măsură să dezvolte o 
dinamică proprie, sui generis, din cauza 
absenței unui automatism financiar solid, 
ancorat în realitate. Este vorba, desigur, despre 
celebrele case de licitații.

Prin urmare, dacă ne asumăm sarcina de a 
examina calibrul și întreaga dezvoltare a unei 
licitații la celebrele ,,case”, cum ar fi Sotherby’s 
sau Christie’s, dacă realizăm rafinamentul 
tacticilor de ofertă și identificăm (sau bănuim 
cu aproximație sau, uneori, cu certitudine) 
cine se află în umbră, la ,,maneta de strigare” 
a unei sume, constatăm, cu regularitate, că 
există o anumită geometrie a strategiilor. Dacă 
parametrii bancari pendulează pînă pe la 1 
milion de euro, întreaga activitate decurge 
conform unei tradiții deja bine exersate. Dacă 
se ajunge însă la baremul de 10 milioane, 
atît numărul ofertelor, cît și, evident, cel al 
interesaților „adevărați” se reduce drastic (și 
conform previziunilor).

De la un anumit punct al „procesului”, 
licitația devine o luptă (bilaterală) aprigă; 
în sală se așterne o suspectă liniște, vocea 
comisarului are un timbru de cavou, iar sumele 
rostite apar pentru siguranță, și în variantă 
digitală. Într-o astfel de atmosferă încordată 
la maximum se pronunță …cifre. Eleganta 
și selecta Casă Sotherby’s se transformă 
– nolens-volens - într-un „ring de box”, 
în care doi multimiliardari (din umbră și 
dintr-un profund anonimat!) se „răfuiesc 
sîngeros” și se supralicitează fără scrupule 
pînă într-o condamnabilă, dar și dezgustătoare 

stratosferă... valutară.
Nu numai un fapt trist, ci și unul revoltător: 

obiectul de artă inițial își pierde nu numai 
importanța, respectiv valoarea lui intrinsecă, ci 
și însemnătatea sa arheologică sau științifică, 
rezumîndu-se doar la rolul unui ,,cîmp de 
bătălie” pentru ambiții, orgolii sau poate - mai 
știi - unele victorii personale.

Învingătorul acestei ,,lupte” – posesorul 
obiectului de artă astfel dobîndit - se află, 
într-un deplin anonimat, conform așteptărilor. 
El nu va reuși să se ,,bucure” deschis de 
,,captura” lui: semnalele de alarmă, o celulă 
triplu betonată, prevăzută cu zeci de senzori 
infraroșu, izolează obiectul (deocamdată de 
100 de milioane…) de restul lumii.

Pornind de la aceste realități, concluzionăm 
că unui obiect care a fost și mai este declarat 
obiect de artă, purtător al celor trei valori 
mai sus-menționate, trebuie să i se mai 
adauge o a patra valoare, una dobîndită prin 
licitație, obiectul respectiv fiind astfel scos 
din circulația strict financiară și inclusiv din 
cea muzeală. 

  
Radu-Anton MAIER

München, octombrie 2016

OPUS MAGISTRI
și criza epigonilor

(urmare din pag. 1)

Reculul unei astfel de realități - deloc 
prietenoase cu tot ceea ce ar trebui să 
însemne evoluția umanității, ori, în particular, 
propășirea unei națiuni - îmbrățișează cu prea 
multă fervoare condiția tragicului.

Penuria modelelor, criza maeștrilor nu 
își arată consecințele numai în conturul 
superficialului, implicit, al suficienței 
majorității actorilor sociali, ci gravează, 
intarsiază, într-un demers ce schimbă condiția 
caricaturalului, propunîndu-l drept etalon 
original, colosale dificultăți în posibilitatea 
restaurării firescului.

Astfel, o predicație extensiv-negativă - 
reunind, deopotrivă, sublimul grotescului și 
drama deprecierii conștiințelor pînă la amuțirea 
spiritului critic - prefigurează, tentacular, dar 
imersat în șoaptă și în pas felin, asemeni unui 
răufăcător care caută să-și ascundă pînă și 
gîndul criminal, prăpastia nevăzută, nebănuită 
în care alunecă generații după generații. Pe cale 
de consecință logică, rezultată din dispariția 
treptată a călăuzelor spirituale, a formatorilor 
intelectuali, a modelelor morale, prezentul 
ajunge - și aici paroxismul devine sieși 
nesatisfăcător pentru ilustrarea temperaturii 
reale a igniomorfismului socio-cultural - să 
își renege, cantitativ, colecțiile de arhetipuri 
cu atîta persuasiune, încît pînă și cele mai 
neonorabile identități ajung să devină doar 
istorii. Aici, mrejele drumului presărat cu 
valori pozitive - după cum, pe bună dreptate 
ar înțelege cititorul ultima parte din aserțiunea   
tocmai încheiată - își dezvăluie fariseismul, se 
destăinuie în deplinătatea lor malefică dacă ne 
gîndim că nici măcar condiția de epigon nu 
ne mai este permis să o accesăm.

Voiajînd prin iluzii de confort, însoțiți 
de ghizi școliți la academia corectitudinii 
politice contemporane, am ajuns, încetul cu 
încetul, nu numai fără de maeștri, ci, cu 
mult mai trist, chiar fără de epigoni. Trăim, 
așadar, intens, în complacere, o profundă 
criză a epigonilor, iar faptul cu adevărat 
batjocoritor la care am fost supuși tronează 
peste această înlăturare, nu numai a modelelor 
înseși, ci a conștiinței de raportare la acestea. 
Abominabilul se vede, acum, triumfător; 
contează pe extincția introspectivului raportat 
la un sistem de referință coerent, demn și cu 
șansă de succes. Tradiția excelenței morale, 
spirituale, intelectuale a fost copleșită de 
țesăturile rare și dezlînate, dar numeric 
superioare, ale ego-urilor modernității.

Într-o asemenea anvergură deconstructivă, 
unora, din ce în ce mai puțini, ne rămîne, 
totuși, bucuria de a ne recunoaște drept 
epigoni, poate prima dintr-un lung șir de 
condiții favorizante pentru împlinirea operei 
predecesorilor noștri. 

Cu toate că recunosc manifestarea convul-
sivă a unei descoperiri de identitate epigonică, 
sunt mîndru de a fi urmașul, inclusiv în 
spirit, al părinților mei, profesori de limba 
și literatura română, al învățătorilor și al 
profesorilor mei, dascăli valoroși, de reală și 
inspirată vocație, al maestrului meu, criticul 
și istoricul literar Nicolae Florescu. Și pentru 
că de la toți aceștia am învățat, alături de 
intransigența spiritului critic, altruismul, sunt 
convins că împărtășirea propriilor experiențe, 
prin evocarea șanselor de a fi avut maeștri 
autentici va contribui, salutar, chiar dacă în 
cantitate infimă, la reclădirea frumoasă a 
generației mele și, mai ales, a celor ce-mi 
urmează.

Ciprian DAD
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Interviurile Jurnalului Literar

MAESTRUL NOSTRU, 
NICOLAE FLORESCU

Ciprian DAD în dialog cu Liliana COROBCA
CD: Ne aflăm la Casinoul din Sinaia, la Salonul de carte și muzică Sinaia 2016. Avem un 

invitat special, un colaborator apropiat al Jurnalului Literar, un nume de referință a literaturii 
române contemporane, Liliana Corobca. Bine ai venit, Liliana!

LC: Bine v-am găsit!
CD: Interesul nostru prioritar în această întîlnire este acela de a schimba cîteva opinii 

despre un om care, fiecăruia dintre noi, i-a călăuzit pașii într-un mod absolut magistral, un 
om care ne-a format, un om care ne-a fost alături în grile personale de interacțiune cu viața, 
sau în cele profesionale, de cele mai multe ori. Este vorba despre regretatul critic și istoric 
literar, doctor Nicolae Florescu, cel care, pentru mai bine de un sfert de veac, a condus și a 
orientat destinul noii serii a Jurnalului Literar. Îmi amintesc întîlnirile noastre pe culoarele 
Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, cînd te aflai în postura de colegă a 
domnului Nicolae Florescu și aș vrea să te întreb cîte ceva despre maestrul nostru comun, în 
ipostaza în care l-ai cunoscut în acea instituție.

LC: Cu mare drag! 
CD: Mulțumesc! Cum v-ati întîlnit? Care a fost primul vostru contact și, atît cît îți va 

permite buna punere în scenă a sincerității, care a fost prima impresie pe care ți-a lăsat-o 
domnul Nicolae Florescu la prima voastră întîlnire?

LC: Îmi aduc aminte foarte bine această primă întîlnire. De Nicolae Florescu auzisem 
și l-am citit în timpul doctoratului. Eu m-am ocupat de romanul românesc interbelic și îmi 
aduceam aminte de Divagațiuni cu Anton Holban. Unul dintre autorii de care m-am ocupat a 
fost Anton Holban, dar, de exil, trebuie să recunosc că nu auzisem aproape deloc și nu ştiam, 
bineînțeles, nimic. Eu făcusem facultatea la Chișinău. Pentru doctorat am cercetat romanul 
interbelic românesc. Exilul este un domeniu despre care, și astăzi, nu știe prea multă lume și, 
pentru un tînăr absolvent, un tînăr doctor venit din Basarabia nu era o situație excepțională și 
nu a fost opțiunea mea să aleg acest domeniu atunci cînd am ajuns la Institutul „G. Călinescu”. 
Despre Nicolae Florescu existau anumite opinii, și anume că era foarte sever. CV-ul meu 
conținea secția română-latină, știam rusă, știam latină, eram tînăr doctor în filologie și s-a 
considerat că, avînd eu o pregătire atît de serioasă, s-ar putea să meargă cumva colaborarea 
noastră. Mi-aduc aminte cum am intrat prima dată într-un birou unde era domnul Florescu 
și am avut o discuție ... așa ... binevoitoare. Și, cînd am iesit, toată lumea stătea pe la usă, 
pe-acolo: „Cum a fost, cum a fost? Ce ţi-a zis?” Stăteau toți și ascultau. Am avut impresia 
că se așteptau să audă strigăte, răcnete. Începutul colaborării mele cu domnul Florescu a fost 
legată de recomandări, de bibliografii. Domnul Florescu și-a dat seama că eu eram tabula rasa 
în ceea ce privește exilul și mi-a recomandat diverse titluri. În afară de cărţi despre exil, îmi 
aduc aminte că, grație lui, am citit Istoria critică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu și alte cărți. 

CD: Într-adevăr, Nicolae Florescu era un mare pasionat de istorie, îndeosebi de istoria 
românilor. Avea și o bibliotecă impresionantă în acest sens. 

LC: Eu aveam lipsuri foarte mari și Nicolae Florescu încerca să mă inițieze și să mă ajute 
să depășesc niște neajunsuri.

CD: În mare criză de maeștri autentici toți sufeream de lacune datorate lipsei bibliografiilor 
esențiale. 

LC: Nicolae Florescu nu era doar un specialist, doar un istoric, doar un critic literar. Era 
un pedagog și l-am simțit pedagog de-a lungul întregii noastre colaborări. La un moment 
dat, chiar am colaborat în plan didactic, în perioada cînd a fost profesor la Universitatea 
Hyperion. Eu am susținut seminariile de slavă veche. A fost o aventură pentru mine, a fost 
chiar o experienţă, aşa, să predau eu slavă veche, pe acolo. 

CD: Îmi amintesc că pe domnul Nicolae Florescu l-am condus odată la Universitate şi era 
o bîrfă scriitoricească, trebuie să o accepți, uite, ţi-o mărturisesc acum, după cinci-şase-şapte 
ani, nu mai ştiu: era extaziat de colega lui, de asistenta de la catedră, de seminarista lui şi, 
efectiv, te ridica în slăvi. 

LC: Nu cred!
CD: Ei bine, îți vine sau nu a crede, abia acum cred că se cuvine să divulg această apreciere.
LC: Să ştii că pe mine nu m-a ridicat în slăvi niciodată, şi era zgîrcit cu laudele, dar 

ştiam cînd e mulţumit.
CD: Sînt absolut convins, am şi alte cunoştinţe, la fel de apropiate, care au „suferit” 

de acelaşi „frumos” tratament intransigent al domnului Nicolae Florescu, dar tocmai asta a 
însemnat premisa creşterii respectivului profesionist, această fină şi graţioasă duritate a omului. 
De fapt, era un sensibil, un profund sensibil. 

LC: Şi era şi foarte blînd şi îşi ascundea blîndeţea asta... sub încruntarea sprîncenelor.
CD: Fiind intransigent cu sine, nu putea să accepte, nu putea să facă decît dintr-o foarte 

mare dragoste colegială, foarte mici compromisuri celor cu care colabora şi cred că lucrul 
acesta a însemnat, realmente, formare profesională de înaltă ţinută pentru aceia care au 
avut norocul să lucreze şi să conlucreze cu domnul Nicolae Florescu. Mai departe aţi lucrat 
împreună; de fapt lucrarea la care intenționez să mă refer îţi aparţine în totalitate, dar îmi 
amintesc din declaraţiile tale, din alte întîlniri, despre modul în care te-a călăuzit în maniera 
de cercetare a volumului pe care l-ai îngrijit, Alexandru Busuioceanu. 

LC: De fapt, nici de Busuioceanu nu auzisem şi fiind cercetator şi fiind colegi...
CD: Spune-mi, te rog, povestea acestei cărţi!
LC: Avea o listă lungă şi trebuia să avem un proiect de cercetare la (Institutul) „Călinescu”. 

A fost foarte drăguţ pentru că m-a îndemnat să-mi aleg ce proiecte mi-ar plăcea. În acea listă 
se afla și Caete de dor, văd că o ai aici expusă. Trebuia să fie republicată.

CD: Mai avem volumul patru de publicat. L-a lăsat complet documentat. Cu siguranță îi 
vom continua munca. 

LC: N-a fost vina lui. Dacă rămînea la Institut, cred că l-ar fi publicat şi ar fi dus la 
îndeplinire şi multe alte proiecte, dar au fost nişte împrejurări potrivnice, ca să spunem aşa. 
Şi, la un moment dat, citesc Busuioceanu. Nu auzisem de acest scriitor, nu știam ce a făcut 

sau cine este, dar mi-a plăcut numele lui. Am zis: „Sună așa frumos Busuioceanu!” Domnul 
Florescu mi-a spus: „Uite, este un fond la arhivă, corespondența lui Busuioceanu!”, și mi-a 
recomandat volumul de poezii. Busuioceanu a scris foarte puțin în limba română. A scris în 
limba spaniolă și mă mir că poetul nu a fost tradus în română, pentru că volumul lui, Actul de 
a trăi, este o antologie, de fapt. El are două volume publicate în spaniolă, care pînă acum nu 
sînt traduse, deși au avut mare succes și au fost foarte apreciate în Spania. Eu am citit volumul 
și am rămas impresionată și, imediat, am fost de acord să mă ocup de corespondență, dar tot nu 
știam încă ce înseamnă. Ulterior, domnul Florescu mi-a relatat că nu credea că eu voi ajunge 
la capăt vreodată cu această corespondență. Pentru mine a fost o lecție de umilință, ca să spun 
așa. Am copiat de mînă cele două volume de corespondență, mă duceam la arhivă și, practic, 
mi-am negat personalitatea, am zis că nu fac decît să copiez. Și am copiat tot felul de lucruri. 
Unele erau prețioase, interesante, dar alte scrisori din corespondență nu prezentau o așa mare 
însemnătate pentru mine, atunci. Și unele erau dactilografiate, deci puteau fi făcute la xerox, 
puteau fi fotografiate și nu copiate de mînă. După care mă duceam acasă și le tehoredactam. 
Și cum eu tehnoredactez cu două degete, a durat foarte mult și, oricum, am ajuns cu primul 
volum la timp, am reușit să îl termin, cu toate că este cam stîngaci.Eu aveam părerea mea 
despre cum trebuie să arate o asemenea corespondență. În principiu, imitam stilul destinatarului 
și a celui care scrie, adică dacă Busuioceanu voia să înceapă de la jumătatea paginii să scrie, 
spre exemplu: Iubite Ierunca, eu tot de la jumătatea paginii începeam corespondența, adică 
imitam ce vedeam în scrisoare, dar, ulterior, am învățat că trebuie să uniformizezi. Am făcut 
corespondența asta foarte greu și țin la ea și pentru că țin la Busuioceanu, dar și pentru că 
țin la efortul acela pe care l-am făcut atunci, pentru că am stat luni de zile și am copiat. Au 
apărut două volume de corespondență cu scrisul foarte mic. Eu aveam dosare întregi de scrisori 
pe care le clasificasem, le aranjasem. Eram într-un cămin pe Gabroveni și, la un moment dat, 
căminul acela s-a închis și am aruncat corespondența aceea, munca mea de luni de zile. Îmi 
aduc aminte de această primă experienţă de cercetător şi, cu trecerea timpului, îmi dau seama 
cît de importantă a fost această lecţie, pentru că a fost o lecţie! Eu eram cu fumuri în cap, 
aşa, cu visuri de scriitor şi aveam nevoie de disciplină, de modestie, aveam nevoie de răbdare, 
de perseverenţă şi astea le-am învăţat cînd am făcut corespondenţa lui Busuioceanu şi, după 
asta, au urmat multe alte volume de cercetare, dar fără acea primă lecţie nu cred că ar fi ieşit 
vreodată cercetator din mine. Îmi aduc aminte cît de fericit era Nicolae Florescu pentru că 
directorul institutului, Dan Grigorescu, a zis: „Ce-ai pus-o pe fata asta să facă singură aşa o 
corespondenţă? Mai dă-i vreo doi colegi!” Domnul Florescu a răspuns: „Ei, vedem, poate se 
descurcă singură...”, deși nu era sigur. Cînd am finalizat proiectul, mi-a zis: „Nu credeam că 
ai să ajungi la capăt şi că ai să faci tu corespondenţa!” Era foarte mult material, era foarte 
mult de lucru şi trebuia să faci munca de-asta de rutină, deci nu trebuie să fii genial ca să 
te duci într-o arhivă şi să stai şi să copiezi pur şi simplu. 

CD: Da, dar, iată, a fost o provocare şi o reuşită a unei altfel de iniţieri. 
LC: A fost o şcoală, practic - o şcoală care mie îmi lipsise. 
CD: Mi-am permis să îţi propun mai mult decît atît şi am pronunţat „iniţiere” în ideea în 

care, la un moment dat, ai avut puterea să renunţi la propria muncă. Îmi amintesc un interviu 
de-al tău de la Radio România Cultural, cînd îţi exprimai regretul pentru că nu ai putut fi 
prezentă cînd s-a mutat Uniunea Scriitorilor şi, implicit, şi biroul redacţiei Jurnalului Literar. 
Îţi exprimai părerea de rău că nu ai putut fi în vechiul sediu al Uniunii, pentru a-l sprijini 
pe domnul profesor Florescu în a-şi recupera mare parte din munca pe care o avea acolo şi 
pe care a trimis-o la topit. Cam aceeaşi putere trebuie să fi avut tu cînd ai renunţat la acea 
arhivă de corespondență a lui Busuioceanu.

LC: Cred că sînt situaţii diferite. 
CD: Sigur că nu sînt comparabile ca dimensiune, mă gîndeam doar la sentimentul configurat 

în jurul aceleiași cauze. 
LC: Pe mine m-a ajutat sa creez, ori acolo a fost distrugere. Îmi aduc aminte de acea 

perioadă grea. Nicolae Florescu, în felul lui, era un om mîndru, care nu voia să își recunoască 
problemele, și noi ne vedeam atunci destul de rar, și chiar și cînd ne întîlneam, nu spunea 
despre toate problemele pe care le avea. Multe le-am aflat mai tîrziu, de la doamna Corbea, 
sau de la alții, dar nu de la domnul Florescu. Avea foarte multe ce să-ți spună. Nu mai termina 
vorba. Leșinam pe acolo de foame și el tot vorbea, și vorbea, si vorbea, dar niciodată nu 
spunea despre probleme. Așa, printre altele, mai avea probleme, dar discutam despre literatură, 
despre politică. Puneam la cale lumea. 

CD: Într-adevăr, niciodată, cel puţin în conversaţiile pe care eu le-am avut cu maestrul nostru, 
nu spunea că-i este greu, sau că-i este rău, sau că este într-o situaţie dificilă. Puteai deduce că 
se afla într-o situaţie sau alta din contextele publicistice, gazetăreşti, din articolele pe care le 
scria ca formă de răspuns la o problemă sau la alta care apărea în viaţa intelectuală a cetăţii.  

LC: Bine, în viaţa intelectuală toţi erau o gălăgie. Foarte greu era să discerni un adevăr 
sau o polemică mai importantă. Se pierdea şi această dorinţă de a demonstra ceva şi, la un 
moment dat, cred că a avut.şi momente de disperare, de lipsă de optimism, care nu ţineau de 
el, ci de soarta României sau de caracterele care sînt tot mai puţin verticale.

CD: Se auzea, adineauri, pe fundal, o doină cîntată la nai. Cred că strigătul profesorului 
Florescu era asemenea acestui nai, care nu zbiară, dar sună suficient de puternic, cu o 
profundă mîhnire. Nu o jale! Nu o jale în sensul acela dezumanizant, în sensul acela care te 
îndepărtează de verticalitate, de demnitate, care îţi reduce condiţia intelectuală, coborîndu-te 
la formele primare ale individualităţii, așadar, nu tipul acela de jale, tipul acela de mîhnire 
pe care îl aud acum în fondul acesta care vine de niciunde, dintr-un timp îndepărtat, parcă … 

LC: Din anistoric! 
CD: Coboară din anistoric, într-adevăr! Coboară din anistoric și mărșăluiește către aneantizare, 

ca să folosim un cuvînt care îi plăcea atît de mult lui Nicolae Florescu; îmi povestea că îl 
învăţase de la mama dumnealui în adolescenţă, cînd îl citea pe Călinescu. 

LC: Frumos! 
CD: Cred că această stare de aneantizare izvorăște din naiul pe care îl auzim acum. Parcă 

îl aud pe domnul Florescu. E o coincidenţă stranie acest nai care ne însoţeşte. Nu crezi în 
aceste coincidenţe?... Trebuie să crezi, eşti scriitor!

LC: Da, dar fac altă asociere. Eu cînd vorbesc, nu aud atît de bine naiul, dar, ce spuneai 
tu mă trimite cu gîndul la cărţile acestea, la Vintilă Horia şi la Mihail Sadoveanu că, dincolo 
de nişte monografii sau de a pune în valoare nişte autori, dezvăluie ce înseamnă istoria, ce 
înseamnă un om şi ce înseamnă România, cum ar trebui să continue.  

CD: Cum bine spuneai chiar tu la lansarea volumului Vintilă Horia de la librăria Eminescu, 
Vintilă Horia între ieşirea din a exista şi intrarea în a fi nu este o simplă monografie, este 
sufletul scriitorului, gîndul lui românesc, suprapus critic. Aceasta am înțeles eu, nu 
te citez, te parafrazez! După seria de articole pe care le-ai scris, seria de recenzii ---►

Liliana COROBCA în dialog cu Ciprian DAD la Salonul de carte și muzică, Sinaia, 2016
Foto: Dana DAD

Ciprian DAD împreună cu Nicolae FLORESCU 
în biblioteca de lucru a criticului și istoricului literar (decembrie, 2012)

Foto: Dana DAD
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pe care le-ai publicat, în legătură cu această carte, îți menții punctul de vedere? 
Este Nicolae Florescu, omul și criticul, suprapus operei lui Vintilă Horia pentru 

ca împreună cu aceasta să clădească un nou sens?
LC: Da! Atunci cînd îți alegi un autor despre care să vorbeşti trebuie să ai nişte motive 

întemeiate şi Vintilă Horia, cu romanul său, Dumnezeu s-a născut în exil, dar şi cu întreaga 
lui existență, cu interviurile cu Giovani Papini, cu tot ce a însemnat concepția lui filosofică, 
cred că l-au inspirat foarte mult pe Nicolae Florescu, dar, dincolo de asta, cred că a ajuns el 
la propria lui concepție filosofică, iar Vintilă Horia a fost un pretext pentru a spune ce are el 
de spus. El a avut mai mult de spus decît bibliografia, decît ce importanță a avut scriitorul, 
decît valorificarea lui Vintilă Horia. Am şi spus că are foarte multe însemne profetice, legate 
de neam, legate de existența noastră, de spiritualitate. Vintilă Horia s-a pliat perfect pe această 
concepție a lui Nicolae Florescu. Nu am văzut aici o monografie. Dacă nu ştii nimic despre 
Vintilă Horia, s-ar putea să rămîi un pic...

CD: Nedumerit în raport cu această lucrare, nu?
LC: …nedumerit pentru că nu este monografia tipică, dar Nicolae Florescu nici nu mai 

putea să scrie o monografie tipică. Pe aceea o scrii cînd eşti la doctorat şi cînd vrei să devii 
doctor. Cînd ajungi la o maturitate şi la un vîrf de sentimente şi de experiențe foarte dificile 
cum s-a petrecut cu Nicolae Florescu, totul primește o altă dimensiune de înțelegere. Aşa 
cred că a ajuns la acest tip de monografie. Referitor la acest volum, cred că putem vorbi 
despre un nou tip de carte.

CD: Este extrem de greu termenul pe care îl propui în sensul teoriei literare şi al criticii 
literare.

LC: Nu este o monografie propiu-zisă. Monografiile au nişte reguli ca şi în cazul romanului, 
sau al poemului. Există nişte puncte pe care trebuie să le atingem într-o monografie, dar 
Nicolae Florescu le ignoră, nu în totalitate, dar în mare parte nu i-a mai păsat. El a vrut să 
fie cum era el. Regulile nu îl mai interesau, iar eu îl înțeleg foarte bine. Cred că un specialist 
şi un adevărat maestru este cel care distruge tot şi creează ceva nou.

CD: L-am numit în mai multe rînduri pe profesorul meu, bineînțeles din rațiuni ştiințifice, 
nu numai cu sufletul, „formator de şcoală critică”. Am transmis în repetate rînduri această 
opinie; erai şi tu prezentă. Înțeleg că nu a fost doar o politețe colegială acceptul tău în ceea 
ce priveşte acest termen, ci, mai mult decît atît, iată, vii şi completezi foarte solid, cu un 
argument serios, al cercetătorului, acest unghi de vedere, acela în care omul Nicolae Florescu 
a însemnat, înseamnă încă şi va însemna „fondatorul de şcoală critică”, noul tip de critică. 
Iată cartea Vintilă Horia între ieşirea din a exista şi intrarea în a fi!

LC: Şi nu numai cartea Vintilă Horia! Și în domeniul exilului literar să ştii că mai sînt 
specialişti, dar fie sînt mai istoricizanți…

CD: Foarte stricți, foarte aplecați în biografie ...
LC: Sau preocupați de bibliografie, cu un comentariu lejer; sau cei care fac monografii 

generale, în care vrem să ne dăm seama cam ce a însemnat scriitorul și creația sa, ori Nicolae 
Florescu vine în domeniul exilului cu o viziune foarte solidă. Nu există un alt specialist în 
literatura exilului aşa ca el. Așadar, eu nu pot să mă pronunț foarte bine în domeniul istoriei 
literare, istoria literaturii vechi, unde a avut, de asemenea, contribuții, sau în multe alte 
domenii, căci Nicolae Florescu a atins şi alte zone. În domeniul exilului, însă, acolo unde şi 
eu am încercat să mă specializez şi chiar am citit bibliografie, adică am încercat să identific 
şi alți specialişti, pot să afirm că nu există nimeni altcineva ca Nicolae Florescu şi nici nu 
văd în tînara generație cine ar putea, nu să îl întreacă, dar măcar să îl ajungă.

CD: Nu cumva şi pentru faptul că a înțeles foarte bine sentimentul acela profund românesc?
LC: A iubit, a iubit exilul. Eu am făcut antologia poeziei din exil şi spuneam: „Alexandru 

Gregorian, dar nu îmi place, domnule Florescu!” „Mai citeşte o dată!“ spunea. Eu aveam nişte 
aşteptări de la exil, însă el nu avea nici o aşteptare, el iubea exilul. Nu am văzut niciodată pe 
nimeni să iubească un autor, o literatură, un domeniu, cu atîta pasiune. Din această perspectivă, 
Nicolae Florescu este iarăși un profesor, cum ai zis tu, pentru că eu nici nu știam că așa ceva 
există, că poți să ai atît de multă pasiune pentru un autor de care nu a auzit nimeni niciodată 
sau pentru un domeniu care a rămas semi-interzis, semi-clandestin pînă acum, Cu atîta pasiune, 
cu atîta abnegație Nicolae Florescu nu a ținut cont de faptul că exilul nu a ajuns pe primplan, 
că nu a fost vedeta literaturii după anii 90; a continuat, obsesiv și cu atîta frenezie, încît te 
molipseai. Așa am ajuns să mai fac cîte ceva în domeniul exilului; era molipsitoare această 
abnegație și fără să vrei, cînd ești cu cineva care întotdeauna iubește și întotdeauna îți repetă 
ce e important, ce e frumos. Cît de mult a publicat literatura exilului în Jurnalul Literar! 
Eu nu cred că a iubit numai exilul, ci spiritul românesc reflectat în literatură. Se vede și din 
(Mihail) Sadoveanu (între realitate și mit), și din alți autori de care s-a ocupat.

CD: Vorbeai de această dragoste cu totul aparte pentru exil. Mai mult decît atît, încercam 
să înțeleg acest sentiment prin următorul filtru, care conține mai multe straturi. Un prim 
strat filtrant privește, cred eu, capacitatea de empatie a lui Nicolae Florescu cu acei oameni 
îndepărtați de meleagurile și de ființa nașterii lor spirituale.

LC: Poate aici ar fi trebuit să răspundă la întrebări chiar Nicolae Florescu. Cum a ajuns 
el, care nu a stat în exil, să aibă atîta dragoste, atîta înțelegere și ceva profund interior care 
îl făcea să tot insiste asupra acestui domeniu.

CD: Încerc să răspund la această întrebare și nu este o simplă presupunere. Mi s-a întîmplat 
de foarte multe ori, ca în lipsa întrebării, să mi se ofere răspunsul. Poate gîndind că, la un 
moment dat, voi avea suficientă maturitate, bănuindu-mă, probabil, și de o bună memorie, 
Nicolae Florescu îmi oferea răspunsuri la întrebări neverbalizate, la interogații, multe dintre 
ele, interiorizate, neexprimate.

LC: Și el zicea că are memorie de elefant, dacă îți aduci aminte, și la un moment dat: 
„Vai, am uitat! Vai, memoria mea de elefant!” (Nicolae Florescu)… Mai uita cîte ceva.

CD: Nu, eu îmi aduc aminte de o formulă extinsă a ceea ce reprezinți tu. „Vai, memoria 
mea de elefant! Ileana, cum spuneai că se numește? Cum îl chema pe…? Ileana, te rog frumos 
să-mi spui mai repede, cum îl chema pe…?” (Nicolae Florescu). Desigur că doamna Corbea, 
venea de la treburile casei, întreruptă de tonul foarte poruncitor și imperativ al domnului 
profesor, și, așa, cu o timiditate simulată și ușor superioară, ca a unor copii care într-un joc 
cîștigă miza acelei mici încercări, venea cu răspunsul. Un joc foarte plăcut, extrem de amuzant, 
pentru noi, cei care participam. Nu știu dacă și pentru protagoniști era același sentiment, dar 
noi, asistența, ne încîntam de astfel de momente. Nici vorbă să îl fi părăsit acea memorie 
fantastică. Cred că povara mult prea multor presiuni, de foarte multe feluri, îl împiedica să-și 
acceseze acea „memorie de elefant” cu aceeași precizie și cu aceeași viteză cu care reușea 
să o facă cu ceva timp în urmă. Nici vorbă să-i fi pierit memoria, nu cred lucrul acesta. Dar 
revenind la ceea ce spuneam, cred că a avut premoniția, a avut presentimentul că, formulînd 

niște răspunsuri, la un moment dat, unul dintre cei pe care și i-a dorit discipoli, sau care au 
devenit, cumva, din ricoșeu va relua șirul răspunsurilor oferite la întrebările neverbalizate despre 
care vorbeam. Voi încerca să formulez întrebările la care cred că am primit răspunsuri, de-a 
lungul timpului, de la Nicolae Florescu, atunci cînd întrebările mele erau doar interiorizate 
și, poate, că din acea interioritate, cumva „încruntată”, simțul fin de psiholog, de gazetar al 
lui Nicolae Florescu, îl provoca la un răspuns. Eu asta cred. Și voi încerca exercițiul acesta. 

LC: Eu cred că era destul de subtil; cu tine era într-un fel și cu mine altfel. Așa, din cîte 
spui tu, eu am avut un pic alt tip de experiență. Tu aveai și un alt tip de activitate, eu eram 
mai înfumurată, îmi zburau mințile și, atunci, mie îmi aplica alt tratament, ceea ce iarăși e 
foarte bine că făcea disocieri.

CD: Cred că era un duș rece necesar. Și colega noastră, Dana Dad, doctorand al domului 
Florescu, a beneficiat de un tratament, cred că de aceeași natură, dacă nu chiar mai sever. 
Întîmplarea frumoasă, dar și dezavantajul, în același timp, rezidă în faptul că, fiind născuți 
în aceeași zi, e adevărat, la o distanță de 40 de ani, dar chiar în aceeași zi, 12 octombrie, se 
întîlneau două pietre tari. Era în firescul legilor fizice să iasă scîntei, dar, iată, acestea au avut 
menirea de a aprinde focul unei cunoașteri superioare, transmise de la maestru la discipol.

LC: Eu am reușit să mă nasc cu două zile mai devreme, dar tot în preajmă eram.
CD: În altă ordine de idei, pot să declar că îl admiram și pentru misoginismul foarte 

rafinat, pe care știa să îl practice, spre deosebire de Mircea Eliade, spre deosebire de Mihai 
Eminescu - genii, primind pentru această postură semnul circumstanțelor atenuante - dar care 
erau foarte franc dispuși, în a-și exprima viziuni nu întotdeauna decente. Nicolae Florescu era 
un misogin bonom. Aici ne identificăm. Iată încă un motiv pentru care îl consider maestrul meu.

LC: Nu știu dacă păstrați asta, dar pot să spun că l-am descoperit misogin cînd am fost în 
vizită la ei acasă și cînd doamna Corbea umbla în jurul lui, așa ca în jurul unui sultan și îi 
punea așa felul întîi: „Nicolae, asta vrei?” Și niciodată nu m-am gîndit că ar putea să existe 
așa o relație. Mi-l imaginam că poate pune și el ceva pe masă, nu să stea așa ca un sultan, 
așa înfoiat, și îi punea doamna Corbea toate bunătățile așa în jur și aștepta așa de umilă. Eu 
n-am mai văzut așa relație.

CD: Acum mi se naște o întrebare… Ți-ai dorit sau nu, ai ridicat mingea la fileu în cazul 
acesta. Tu, scriitorul Liliana Corobca, cum vezi sentimentul iubirii? L-ai văzut pe Nicolae 
Florescu misogin în această ipostază. Cum vezi, însă, ipostaza iubirii Ilenei Corbea pentru 
Nicolae Florescu? Poate că am putea vorbi despre un tumult al sentimentului...

LC: Era clar că este vorba de un sentiment reciproc și era clar că o asemenea soție îl 
apreciază și cred că armonia aceea, care, poate, nu se vedea atunci, la masă, era reală și 
profundă. Era impresionant pentru un om tînăr ca mine și care cu dificultate găsește acea 
armonie. Eu încă nu am găsit-o, sau îmi vine foarte greu să accept că poți să trăiești împreună 
cu un om 30 de ani, să-l servești așa și să-l asculți și să-l accepți așa cum este. Trebuie să 
recunoaștem că la capitolul acesta trebuie să luăm meditații de la asemenea cupluri. Și ultimile 
clipe din viața domnului Florescu au fost iarăși foarte semnificative. Doamna Corbea i-a fost 
alături pînă în ultimul moment.

CD: Nu aș fi vrut să vorbesc despre lucrul acesta. Doar cu cîteva zile înainte de a trece 
la cele veșnice, ne-a îngăduit să îl vizităm în salonul de terapie intensivă. Ceea ce m-a 
impresionat la un om aflat într-o firească suferință fizică, a fost modul în care privea și susținea 
pe palme o carte extrem de grea, atît din punctul de vedere al conținutului, cît și din punctul 
de vedere al tipului de ediție, bibliofilă (o carte în franceză, pe care am cumpărat-o pentru 
Nicolae Florescu, de la Viena). Fiind pe 12 octombrie la Viena, am dat telefon în țară pentru 
a-i transmite profesorului urările de ziua dumnealui. Atunci am aflat de la doamna Corbea 
că nu se simțea foarte bine; încă nu evoluase spre nefavorabil toată starea dumnealui. Ca 
de obicei i-am urat „La mulți ani!” și a rămas că ne vedem în cîteva zile în România, ceea 
ce s-a și întîmplat. I-am adus în dar acea carte, un studiu imens despre Barocul european. 
Cunoșteam intențiile dumnealui de a scrie în această zonă de interes a expresiei estetice. 
Sigur că acolo era prezentat Barocul în arhitectură, Barocul in pictură, erau cîteva trimiteri 
la Barocul muzical, mai puțin la literatură, dar cu siguranță ar fi fost interesat. Rar mi-a fost 
dat să întîlnesc un om aflat intr-o asemenea suferință fizică, cu asemenea lumină pe chip la 
întîlnirea cu o carte; Nicolae Florescu ținînd acea carte de cîteva kilograme, dar ținand-o ca 
pe un puf; era un om întins, totuși, pe patul de spital.

LC: Spiritul era mai puternic decît trupul.
CD: Da, spiritul a reușit sa treacă dincolo de puterea trupului și să susțină greutatea acelei 

carți, de care se bucura nespus; a luat-o, a desfacut-o, a început să o răsfoiască, acolo în 
salon, in condițiile în care, repet, era salonul de terapie intensivă.

LC: A fost mereu un entuziast.
CD: Chiar îmi era teamă să nu așeze cartea pe un firicel din acela de perfuzie sau să 

nu își creeze un rău fizic prin manipularea improprie a unui asemenea obiect, o carte foarte 
mare. A fost un moment care - doar prin imagine, pentru că tot iubesc și imaginea alături 
de cuvînt - mi-a spus totul despre viața lui Nicolae Florescu. Viața maestrului a însemnat 
cartea, a însemnat cuvîntul, a însemnat cuvîntul tipărit, de fapt. Nicolae Florescu a pus mare 
preț pe cuvîntul împărtășit semenilor, indiferent că a fost vorba de o carte, ori de o revistă, 
de Manuscriptum, sau de Revista de istorie si teorie literară - unde voi v-ați și întîlnit, de 
altfel, nu-i așa?

LC: Era la (Institutul) Călinescu, în birou la Călinescu, era de fapt sectorul exilului, acolo 
avea sediul și revista Jurnalul Literar.

CD: Și Revista de istorie si teorie literară.
LC: Da. Ne aflam într-un birou al Academiei Române, într-un birou unde domnul Florescu 

era șef de sector și eu eram tînără angajată în sectorul acela. Pe urmă, am aflat de Jurnalul 
Literar. La început, pe ușa biroului scria: „Exilul românesc anticomunist” și cînd treceau pe 
acolo unii și vedeau „anticommunist”, îi apucau migrenele.

CD: Parcă li se înmuiau picioarele, și, paradoxal, din acea înmuiere a picioarelor grăbeau 
cumva și pasul.

LC: Li s-a moleșit și altceva, nu numai picioarele.
CD: Da, li s-a moleșit gîndul că vor intra în istorie cu acea pecete, a pro-comunismului.
LC: Pot să aibă multe alte pecete, dar întotdeauna m-a impresionat negativ, puterea nelimitată 

de a îți bate joc de celălalt; ar trebui să existe o limită, o lege sau o regulă, adică nu îl poți 
alunga pe celălalt din societate sau dintr-o instituție doar pentru că așa vrei tu. Asta mi s-a 
părut foarte nedrept.

CD: Pentru lucrul acesta ar trebui să fii om. Știu bine la cine te referi!
LC: Da, mă refer la...

---►

Nicolae FLORESCU și Ciprian DAD, 
după susținerea publică a tezei de doctorat coordonată de criticul și istoricul literar, 

la ieșirea din sediul Academiei Române, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” 
(octombrie, 2012) 

Foto: Dana DAD

Ciprian DAD și Nicolae FLORESCU, 
discutînd despre execuția Mareșalului Antonescu, 

Cafeneaua Palatului Hofburg, Viena (noiembrie, 2012) 
Foto: Dana DAD
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Artiști români din exil

CD: Am înteles foarte bine, dar întrebarea mea sau dilema mea, era dacă, 
într-adevăr, cel la care te referi tu, precum și multi alții ca el ar putea însemna 

doar o ipostază antropomorfă...
LC: Da, pînă la urmă ipostaza binelui, ipostaza răului, ipostaza lașului, a trădătorului și 

tot așa.
CD: Pentru aceasta, lașul ar trebui să fie om, trădătorul ar trebui să fie, pîna la urmă, și el 

om, ar trebui să aibă conștiința trădării, ar trebui să aibă conștiinta lașității, ar trebui să aibă 
conștiința răului pe care îl face. Am mari dubii dacă oameni ca aceștia își recunosc măcar 
pentru sine o conștiință a răului, a lașității, a trădării. Stau să mă întreb, foarte serios, chiar 
dacă nu literar, dacă nu cumva porcul este acela care nu are conștiința trădării, nu are conștiința 
lașității, nu are, de fapt, conștiință. De aceea, dilema mea era la nivelul antropomorfului, la 
nivelul antropomorfismelor; adică este porcul în coajă de om sau este omul care s-a săturat 
de propria condiție și își preferă alunecarea conștientă, sau nu, către o alta?

LC: Exista un fenomen ciudat care s-a ivit odată cu aparenta cădere a regimului comunist și 
am putut să observăm cum mulți care erau repere în regimul comunist au devenit antirepere, au 
devenit niște exemple negative, de corupție etc.. Vedem astăzi, cu atît mai mult, cîtă dreptate 
a avut Nicolae Florescu cînd privea incriminator la acest fenomen. El a început să vadă asta 
chiar după primii ani de la căderea regimului comunist. Acum vedem tot felul de miniștri în 
închisoare, tot felul de persoane corupte, plagiate în doctorate și așa mai departe. Ne dăm 
seama că problema este mult mai amplă și că vocea lui Nicolae Florescu avea dreptul să aibă 
o audiență mult mai mare, nu să fie anihilată.

CD: Nu a fost anihilată; renaște! 

O CARTE DE 
ÎNVĂŢĂTURĂ

Viaţa şi opera celui care a schimbat sabia 
vitejilor de odinioară cu pana îi sînt încununate 
de Memoriile unui fost săgetător, publicate 
postum la Ed. Vremea, 2015, cu o prefaţă 
de Cristian Bădiliţă. Vintilă Horia şi-a scris 
Memoriile… în limba română între anii 1985-
1991. Ele încep cu naşterea (1915) şi se opresc 
la anul 1957, anul cînd, după ce exilul îl 
poartă prin Italia și Argentina, se stabileşte în 
Spania. Este anul cînd se naşte ideea romanului 
Dumnezeu s-a născut în exil. Textul conţine 
trimiteri spre viitoarele evenimente despre care 
va depune mărturie cînd depănarea amintirilor 
va ajunge la anul lor. Din păcate ,,timpul n-a 
mai avut răbdare”, iar moartea scriitorului, 
survenită în aprilie 1992, lasă neterminată 
o carte de mare importanţă documentară. 
Memoriile … completează Journal d’un paysan 
du Danube (1966).

Într-o pagină din carte, memorialistul 
notează: O biografie bină scrisă, ca şi o viaţă 
bine trăită sînt un adevărat itinerar iniţiatic. 
Şi tot el spune: Scopul acestor memorii 
[este] acela de a descurca iţele unui destin. 
Memoriile … sînt o carte de învăţăt. 

Paginile despre primele jocuri  ale 
copilăriei conţin adevărate premoniţii: Într-o 
zi fugisem de acasă […] o luasem fără să 
ştiu către Bucureşti, Roma, Buenos Aires, cu 
decenii înainte. Luasem calea exilului şi a 
depărtărilor. […] Mă gîndesc, scriind după 
atîta timp aceste rînduri, la semnificaţia 
acelor prime contacte cu viaţa, deci cu mine 
însumi, cu drumul către propriul meu destin. 
Memoriile lui Vintilă Horia conţin informaţii 
preţioase despre climatul ideologic, politic şi 
cultural din perioada interbelică şi postbelică. 
Observaţiile diaristului surprind fractura 
dintre primele două decenii ale secolului al 
XX-lea, cînd tînăra România Mare a păşit pe 
drumul cel adevărat al dezvoltării europene, 
şi următoarele două decenii cînd, din cauza 
politicianismului, corupţiei şi a războiului 
mondial, ţara a fost dusă spre dezastru. O 
întruchipare a acestui rău a fost Carol al 
II-lea. V.H. caută o explicaţie raţională şi 
obiectivă pentru ceea ce s-a întîmplat atunci, 
pentru atitudinea de simpatizare cu mişcarea 
legionară din prima ei fază (anticomunistă, 
anticorupţie, antipoliticianistă) a tineretului şi 
a elitelor, ca apoi majoritatea lor să se dezică 
şi să condamne legionarismul cînd acesta a 
început să semene tot mai mult cu fascismul 
şi comunismul, promotori ai tiraniei, urii, 
antisemitismului, a crimei. Multe pagini despre 
perioada românească sînt adevărate replici la 
Schimbarea la faţă a României, cartea lui 
Emil Cioran din 1937, care mai mult clama 
necesitatea schimbării. V.H. caută răspunsuri la 
întrebarea  cum avea să fie posibilă schimbarea 
la faţă a ţării?

V.H. n-a avut nimic de-a face cu acţiunile 
criminale ale legionarilor. Înainte şi după 1940, 
prin scris, a luat atitudine împotriva faptelor 
legionarilor. Tocmai aceştia, cooptaţi la putere, 
l-au destituit din postul de ataşat de presă la 
Ambasada Română din Roma. De asemenea, a 
fost critic la adresa Apusului pentru atitudinea 
nehotărîtă şi ambiguă în relaţiile cu Germania 
lui Hitler de dinaintea izbucnirii războiului şi 
cu Rusia comunistă  pînă la momentul Ialta. 

Citind această carte îţi dai seama cît de 
nedrept este redactată Legea 217/2015, care 
nu a inclus, de pildă, și crimele comunismului, 
echivalente holocaustului, şi cît de aberant 
este valorificată de abuzivul Institut Elie 
Wiesel. Astfel, această lege menține, în cazul 
lui Vintilă Horia, ,,calitatea” de legionar şi  
condamnarea pentru crime de război date 
prin Sentinţa Nr. 11, din 21 februarie 1946, 
a Tribunalul Poporului (sic!). Institutul, prin 
directorul său, se face că nu ştie ce au însemnat 
aceste tribunale staliniste. Institutul Naţional 
pentru Studierea Holocaustului din România 
Elie Wiesel a fost înfiinţat de nimeni altul 
decît Ion Iliescu. 

Ca un profet, V.H. a anticipat că şi după 
moarte, urmaşii Tribunalului Poporului îl 
vor blama cu aceeaşi ură proletaro-stalinistă. 
Memoriile celui care a scris Dumnezeu s-a 
născut în exil sînt mărturie onestă despre 
cele întîmplate în ţară înainte şi după 1944. 
Observaţiile lui V.H. sînt mereu în siajul 
adevărului istoric. De exemplu, observaţiile 
despre participarea României la războiul 
antisovietic pentru eliberarea pămînturilor 
româneşti. Făcînd această trimitere am în 
vedere cît de incompletă este documentarea 
şi cît de unilateral (uneori, chiar ceţoasă) este 
concepută trama unor romane, mai vechi sau 
recente, cu acest subiect. Notează diaristul 
în cartea sa de memorii: Cînd se va scrie cu 
sinceritate istoria va ieşi la suprafaţă tot ce 
nu s-a putut spune nici pînă acum, pentru 
că regimul comunist n-a făcut în fond decît 
să imite acea tragedie. Aparenţele au fost 
deosebite, fondul a fost acelaşi, ca şi intenţiile, 
după cum vom vedea.

Sîntem întrutotul de acord cu afirmaţia 
prefaţatorului cărţii de memorii a lui V.H.: 
Cine doreşte să înţeleagă sine ira et studio 
ce s-a întîmplat, pe plan politic, cultural şi 
spiritual, în interbelicul românesc, cine doreşte 
să cunoască, la sursă, un capitol din epopeea 

dramatică a exilului românesc, cine doreşte 
să intre în fondul sufletesc al unuia dintre 
cei mai rafinaţi «spadasini intelectuali» ai 
secolului XX, cine, în sfîrşit, tînjeşte după o 
baie sănătoasă de luciditate nu are decît să 
parcurgă Memoriile lui Vintilă Horia.

V.H.  a fost un bun analist politic: 
Convingerea mea, spune memorialistul, era 
că alianţa italo-germană era nefirească şi că 
oricum avea să se termine, oricum, în dauna 
Italiei., iar în altă pagină scrie: Un fel de 
poartă prin care omenirea a intrat în epoca 
cea mai falsă şi mai sinistră din istorie [...] 
se deschisese în 1917. Observaţiile sale nu 
iartă Occidentul postbelic cînd dă dovadă că 
e îndrăgostit de putreziciune şi decadenţă, 
cînd se lasă prins în mrejele ciumei roşii. 
Apreciază contribuţia hotărîtoare a Americii 
la înfrîngerea Germaniei lui Hitler, dar îi 
reproşează că n-a reuşit să scoată Rusia 
sovietică din barbarie. Spicuim cîteva referiri 
la această barbarie: armatele sovietice, apostoli 
ai comunismului au fost ,,eliberatoare de 
libertate”; Trupele ruseşti aduceau cu ele nu 
numai ură, răzbunare, primitivism, distrugere 
şi jaf, ci şi o ideologie, un fel de a fi care nu 
este european; este menţionat comportamentul 
trupelor năvălitoare: jaf şi crimă, violuri şi 
schingiuiri; comportamentul de om necivilizat 
care nu ştie să se comporte nici în bine nici 
în rău; ocupaţia Europei răsăritene de către 
Rusia sovietică a dat înapoi ceasul istoriei 
popoarelor din această parte a Europei cu 
cel puţin o jumătate de secol. Multe dintre 
observaţiile şi judecăţile diaristului nostru 
sînt de actualitate. 

Memoriile celui care a scris Dumnezeu 
s-a născut în exil aduc o lumină lămuritoare, 
realistă, obiectivă, nu subiectivistă, asupra 
istoriei României interbelice. Pentru a nu fi 
acuzaţi în aprecierile noastre de partizanat şi de 
alte păcate îndemnăm ca Memoriile lui V.H. să 
fie coroborate cu alte Memorii despre aceeaşi 
perioadă şi despre închisorile comuniste. 
Trebuie făcută distincţie între subiectivitate şi 
subiectivism, de cele mai multe ori, grosier. 
Memoriile lui V.H. sînt străine de factologia 
sterilă, diaristul nu face din ele o oglindă 
narcisiacă, nu înrămează un ego gonflabil. 
Scriindu-şi memoriile V.H. nu alege şi nu 
piaptănă amintirile. Cartea lui de memorii 
diferă radical de cele scrise de cei care nu au 
luptat în munţi împotriva regimului comunist 
sau n-au trecut prin închisorile comuniste. 
Acestea suferă grav de subiectivism, de 
selecţie, de ajustări. Asfel de memorii nu sînt 
mărturii, ci încercări de justificare a păcatelor, 
un ridicol şi tardiv gest de a-ţi pune cenuşă 
în cap. V.H. îşi scrie memoriile fără patimă, 
cu conştiinţa imaculată.

Dintre observaţiile despre viaţa şi activitatea 
exilaţilor români reţinem una cu un caracter 
general: românii din exil se înţelegeau bine în 
viaţa lor cotidiană, neînţelegerile şi dezbinările 
se iveau atunci cînd se poziţionau ideologic 
şi făceau politică. Dacă memoriile ar fi fost 
duse mai departe, în mod sigur că V.H. ar fi 
indicat şi alte cauze care au întreţinut orgoliile 
şi au provocat dezbinările. 

Paginile cărţii sînt de memorii doar în 
măsura în care ele aduc din trecut evenimente, 
oameni, locuri. Memoriile unui fost săgetător 
sînt o carte de reflecţii despre istorie, politică, 
oameni, cultură şi prietenie, despre cunoaştere 
şi posibilitatea de mai bine. Sub pana 
memorialistului multe dintre ,,amintirile din 
copilărie” capătă sens de fabulă şi parabolă. 
Aşa sînt cele despre păţaniile cu mingea, cu 
ceasul, cu porumbelul. Despre acele întîmplări 
spune că nu l-au lăsat să se convertească la 
frumuseţea fără viitor a bunurilor pămînteşti. 
Era prima învăţătură în perspectiva exilului.

Prin scop, structură şi scriitură Memoriile 
sînt o carte de memorii atipică. Subiectul 
acestei cărţi, aflată între memorialistică şi 
roman, este povestea unui destin. Găsim 
în ea imaginea unei personalităţi şi a unui 
caracter. Prin tot ce a gîndit, spus şi scris 
V.H. a fost un luptător. Să reţinem remarca 
lui Neagu Djuvara: cel cu nume aromân turcit 
şi-a luat ca pseudonim numele unui luptător 
transilvănean, HORIA. 

V.H. a fost un european: Ştiu, afirmă el, că 
sînt european născut în România. Una dintre 
ideile ideologiei sale pe care Memoriile o 
pun în evidenţă este că noi sîntem europeni 
dintotdeauna. Noi sîntem europeni din vremea 
lui Zeus care s-a îndrăgostit de Europa şi 
numai vitregiile istoriei care s-au abătut 
peste noi şi care au mai şi favorizat anumite 
defecte caracteriale ne-au înstrăinat în anumite 
momente de acest adevăr.

Memoriile sînt odiseea dorului după Ithaca.

Ionel POPA

Premiul pentru Cultură BdV Bayern 2016: 
Diplomă de onoare acordată pictorului 

Radu-Anton Maier
Fürstenfeldbruck, 10 octombrie 2016 – Diplomă de onoare: pictorul Radu-Anton-

Maier, grafician, desenator și ilustrator de cărți a fost distins cu Diploma de onoare a 
Premiului pentru Cultură BdV Bayern 2016 pentru activitatea sa intensă în domeniul 
cultural-artistic. Premierea a avut loc într-un cadru festiv în incinta Casei de Cultură 
Egerland din Marktredwitz. De mai mulți ani, sînt distinse personalități pentru „activități 
deosebite în domeniul cultural, precum și în cel al menținerii unor tradiții etnice germane 
din regiunile Europei de Est și Sud-Est”.

Președintele BdV, Christian Knauer a accentuat în elogiul său adresat pictorului Radu-
Anton Maier atît contribuția cultural-artistică deosebită, cît si rezistența sa într-o 
perioadă încordată de suprimare politică, subliniind atitudinea critică și condamnabilă în 
acea atmosferă de urmărire și persecutare, care domnea în România comunistă din anii `60. 
„Laureatul se numără printre acei artiști români care în vremurile comunismului au suferit 
sistematice discriminări. Operele sale au fost etichetate ca „decadente” și „dușmănoase clasei 
muncitoare” și, în consecință, au fost distruse”. În semn de protest, au rezultat cunoscutele 
serii de tablouri, axate pe arcade, poduri, scări, pasaje, dar mai ales pe ruine. Aflată deja 
în pregătire, următoarea expoziție a artistului va aborda tema amplă a dezrădăcinării. 
De un mare succes se bucură pictorul și în regiunea în care locuiește. Barbara Köhnlein, 
BdV-Kreisvorsitzende Fürstenfeldbruck, susține și promovează activitatea artistică a lui Radu-
Anton Maier.

Maestru al conexiunilor culturale, Radu-Anton Maier s-a născut în Cluj-Napoca și face parte 
din elita pictorilor cu renume național și internațional. A devenit din ce în ce mai cunoscut în 
Europa, atît prin participarea sistematică la Große Kunstausstellung în München, cît și prin 
organizarea paralelă a expozițiilor  personale și de grup în Germania, Austria, Elveția, Franța, 
Brazilia, Belgia, Suedia și în New-York/USA, în sălile vestitei Lincoln-Gallery. Paralel cu 
activitatea sa artistică pe scena internațională, Radu devine tot mai ancorat în viața culturală 
bavareză. După 1990, pictorul stabilește și consolidează solide conexiuni culturale între Germania 
și România, implicit între Ardeal și Bavaria. În propria galerie de artă Raduart (www.raduart.
de), înființată în 2010 în Fürstenfeldbruck (lîngă München), organizează mai multe expoziții 
personale și de grup, se angajează în intensificarea legăturilor și în descoperirea similitudinilor 
între comunitatea sașilor, a ungurilor, a șvabilor și, bineînțeles, a românilor din Transilvania, 
organizînd deja o serie de expoziții cu o tematică corespunzătoare, incluse în poiectul artistic 
Künstler aus Siebenbürgen. Ținînd seama de sistematica prezență a artistului, după 1990, 
pe scena românească a artelor plastice, implicit cea clujeană, Radu este considerat o verigă 
importantă în dezvoltarea relațiilor dintre artiștii din Germania și România, Ardeal și Bavaria.

Dr. Svetlana MAIER

Picturile lui Radu-Anton Maier sînt expuse printre altele în Galeria de artă 
contemporană Raduart (www.raduart.de) din Fürstenfeldbruck, lîngă München.

Adressă: 
Galeria de artă contemporană Raduart 
Ledererstraße 12, 
D-82256 Fürstenfeldbruck

E-mail: galerie@raduart.de | Internet: www.raduart.de

De la stânga la dreapta: 
pictorul Radu-Anton Maier 
este omagiat de către BdV-
Landesvorsitzender Christian 
Knauer în cadrul festivității 
de premiere 

Copyright
Foto: © Galeria de artă Raduart
(www.raduart.de)

De la stânga la dreapta: 
J o h .  H i n t e r s b e r g e r , 

Staatssekretär für Arbeit 
u n d  S o z i a l e s ,  F a m i l i e 
und Integration; pictorul 
R a d u - A n t o n - M a i e r ; 
Christian Knauer,  BdV-
Landesvorsitzender 

Copyright
Foto: © Galeria de artă Raduart
(www.raduart.de)
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Hermeneutica textului literar
 ANTEGONIA. 

Morfologie arhitextuală şi resurse expresive 

2. Abordări ale motricului în configurarea imaginarului antegonic
Cuprinse în latitudinea senzorială a înţelegerii vieţii – de către individul supus subiectivităţii – 

ca expresie a potenţei mobilizatoare, abordările motricului, constructori sistemici ai imaginarului 
antegonic, figurează ca elemente segregaţionare ale omogenităţii perspectivei creaţioniste 
din ansamblul de expresie al poeziei romantice româneşti, alura matriceală, vizualizantă, 
excesiv motrică a precosmicului heliadesc opunîndu-se, ferm, în planul implicaţiilor estetice 
şi ideatice, accepţiunilor eminesciene ale nevizibilului, ale neştiutului, în consecinţă. Faptul 
diferenţiativ enunţat se cantonează în coextensiunea intenţiilor poetice de a surprinde, fie un 
amplu manifest preformator al Nemanifestatului, în cazul lui Ion Heliade Rădulescu, fie o 
descripţie a nimicului1 antegonic, după cum interpretează viziunea eminesciană profesorul 
Dumitru Micu, prin nimic înţelegînd o absenţă motrică în consecinţa inexistenţei factorilor 
cuantificatori ai mişcării, spaţiul şi timpul. Spaţiul şi timpul – afirmă autorul lucrării Eminescu 
în „raza gîndului etern”, Dumitru Micu – sînt termeni de relaţie. În afara „ochiului”, nu au 
cum exista văzutele şi nevăzutele. Oricît ar exista „în sine”, nimic nu devine obiect, dacă 
lipseşte subiectul. Forme apriorice ale sensibilităţii, în termini kantieni, spaţiul şi timpul nu 
au cum să existe în absenţa ei.2

2.1. Caracterul matriceal al zbuciumului precosmic heliadesc 
Spre deosebire de secvenţele antegonice inserate în operele eminesciene, unde totul zace 

într-o negură a amorţirii, a înmărmuririi, în poeziile heliadeşti, sistemul antegonic este 
fremătător, însuflat de acte ale conştiinţei Binelui şi umbrit de mobilităţi atitudinale ale forţelor 
typhoniene. Lumea ce urmează a fiinţa sub semnul contingenţei se manifestă sonor, motric, 
cromatic, volumic în coextensiunea evenimentelor antrenante, reflectate de zbuciumul precosmic: 
organe mii răsună, vii arpele înstrună, eterii trombe în spaţiuri răsună, tării de angeli svol 
răpezi, mărire din arpele lor scot, cu-ardoare sfîntă, aduc carul cel viu, iau drumu-ntraripate, 
cherubimi prerăpezi, carul naintării propasă nencetat, din iute în mai iute, D-a tîmplelor bătaie 
ochi, faţă se roşea, boltele eterii răsună, Bubuie cerul, Duduie eterul, Fulgere, vîlvoare, în 
spaţiu şerpuiesc, Marea-exploziune arestă-eternitatea, Saltă firmamentul şi sorii se spăimîntă, 
Tot desfigurează, Foc negru şi roşu lumina se preface, Plumb e uşurinţa şi cerul se desface, 
Cad rebelii-n spaţiu şi vîjîie căzînd, Pică şi se schimbă pe cît trec din cer, Alta infernală 
la vale-nnegreşte, Neagră, fumegîndă acum sînt volvoare, Cad răpezi nouă zile; căderea 
se-ndesează, Din regiune-ntr-alta mai repezi vîjîiesc, Plesneşte universul, abisul se despică,      
s-afundă în turmente, Vîrteje ascuţite, şi tot se ascuţesc, Şi negri, cît  s-afundă, cu-atîta se 
negresc, Tartarul zbiară, grinţă şi tremură-n turbare, ţipete teribili răsţipă, bubuiesc, Lung 
urlă şi răsurlă vendictă, răzbunare, cînd grele cad, plesnesc, De trăsnetele juste pătrunşi şi 
sfîşiaţi, noroi de flacări de tot desfiguraţi, se nalţă, iar cad şi iar plesnesc, cîntaţi şi trageţi 
danţul, trageţi, trageţi hora, încingeţi tot pămîntul, spumegosul gemet fugoaselor torente, 
Înoată peşti-n ape, în aer păsări svoală.3 Trasînd contururile unei complexe sinestezii întru 
fiinţarea mundană, Heliade oferă, prin intermediul structurilor transformaţional-evolutive, 
coerenţă internă modelului cosmogonic propus. Este de menţionat paleta sugestiv-semiologică 
dicromatică negru-roşu inserată în text, ce angajează izotopii simbolice menite a certifica, 
pe de o parte, prezenţa naturii divine în tumultul zămislitor al fiinţei,4 iar, pe de altă parte, 
motorul generator de lumi, căldura arzătoare de la Început.5 

2.2. Circularitatea dinamică la poetul V. Rugină 
Primele două versuri ale poemului Anulu 18716, de V. Rugină7, 

Pe cînd totul n-avea nume, pe cînd totul n-avea viaţă,
Pe cînd tot rota în fuzii, timpul martor sta de faţă.8

propun o imagistică motrică ancorată, sub inferenţa unei matricealităţi, în densitatea de 
semnificaţii presupuse de un areal antegonic. Mijlocul ilustrării motrice se poate înţelege, 
totodată, şi drept un efort al conştiinţei poietice de a oferi un rost senzitiv irecognoscibilului. 

În viziunea lui V. Rugină, insul subiectiv poate recepta fenomenul antegonic doar în măsura 
în care modelul cosmologic supraordonat acestuia reuşeşte să valorifice seturi analogice, 
construite motivaţional în conturul singurilor conectori posibili de comprehensiune. Mişcarea 
circulară a noncreatului, a eternului explică rostul şi validează onticul mobilităţilor orbiculare 
atît de evidente, empiric, în procesele de receptare ale universului fenomenal. Cu toate că 
nu-şi găseşte un rol de integrare sistemică în modelul cosmologic propus de V. Rugină, acest 
dinamism rotativ al antegonicului are capacitatea de a figura psihagogic într-un orizont de 
aşteptare accesibil lectorului nespecializat. Este de notat apropierea ideatică a mişcării sferiforme 
antegonice, de la V. Rugină, de mult mai inspiratul caracter matriceal al zbuciumului heliadesc, 
dar şi imensa ruptură faţă de împietrirea colosală, faţă de amorţirea paroxistică ce răzbate, în 

1. Micu, Dumitru, Eminescu în „raza gîndului etern”, Editura Vestala, Bucureşti, 2005, p. 68.
2. Ibidem, p. 71.
3. Heliade Rădulescu, Ion, Anatolida sau Omul şi forţele, în Opere I. Versuri. Proză. Scrieri istorice şi 
memorialistice, Editura Univers Enciclopedic, București, 2002, pp. 231- 288.
4. În valoare absolută […] culoare contrară albului, negrul este egalul acestuia. […] Simbolic, negrul este 
înţeles cel mai adesea sub aspectul său rece, negativ. […] asociat întunecimilor primordiale, nediferenţierii 
originare. […] negru este, la rîndu-i, plasat pe Axa nord-sud, a transcendenţei absolute şi a ploilor. După 
cum îşi închipuie infernul şi lumea subpămînteană la nord sau la sud, popoarele consideră  una din aceste 
direcţii ca fiind neagră. Astfel, nordul este negru pentru azteci, algonkini sau chinezi; sudul – pentru mayaşi; 
pentru indienii pueblo, negru este nadirul, adică baza axei lumii. Plasat astfel dedesubtul lumii, negrul exprimă 
pasivitatea absolută, starea de moarte deplină […]. Despre doliul negru, în schimb, se poate spune că este doliul 
fără speranţă. „Ca un nimic fără posibilităţi, ca un nimic mort după ce a murit soarele, ca o tăcere veşnică, fără 
viitor, fără măcar speranţa vreunui viitor – astfel răsună, înlăuntru, negrul”, scrie Kardinsky.  Doliul negru 
înseamnă pierderea definitivă, prăbuşirea pe vecie în Neant: în zoroastrism, primii oameni, înşelaţi de Ahriman, 
se înveşmîntează în negru atunci cînd sînt izgoniţi din rai. […] Dar lumea htoniană, acest dedesubt al realităţii 
aparente, este şi pîntecul pămîntului, unde are loc regenerarea lumii diurne. […] Cum adîncurile apelor sînt 
negre, negrul închide în el capitalul de viaţă latent, căci el este marele rezervor a toate cîte sînt. […] Acest 
negru căptuşeşte pîntecul lumii, unde, în adîncul întuneric gestator, lucrează roşul focului şi sîngelui, symbol al 
forţei vitale. De aici frecventa opoziţie dintre roşu şi negru pe Axa nord-sud. […] În limbaj heraldic, culoarea 
neagră se numeşte sable, ceea ce exprimă afinităţile ei cu pămîntul sterp […] culoarea Substanţei universale 
(Prakriti), a acelei materia primă, a nediferenţierii primordiale, a haosului originar, a apelor inferioare, a 
nordului, a morţii […] întunericul originilor; el precede creaţia, în toate religiile. […]  se adaugă culorilor 
diavoleşti, evocînd laolaltă cu roşul, materia ce arde. Satana este numit Prinţul Întunericului. (Chevalier, Jean, 
Geerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, vol. II, E-O, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, pp. 334-338.)
5. Simbolul fundamental al principiului vital, roşul cu forţa, puterea şi strălucirea lui este o  culoare a 
focului şi sîngelui […]. Roşu nocturn şi centripet este culoarea focului central al omului şi al pămîntului, 
focul din pîntece şi din athanorul  alchimiştilor în care, în faza rubedo, au loc digestia, coacerea zămislirea 
ori regenerarea omului sau Operei. De asemenea, roşu este misterul vieţii ascuns în străfundurile beznei şi 
oceanelor primordiale, […]  este matricial. El nu devine vizibil decît în cursul morţii iniţiatice, cînd capătă o 
valoare sacrementală […] a sîngelui profund: ascuns, el este condiţia vieţii […] În întreg Extremul Orient, roşu 
este culoarea focului. (Chevalier, Jean, Geerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, vol. III, P-Z,  Editura Artemis, 
Bucureşti, 1995, pp. 334-338, pp. 171-174.)
Roşul se asociază nu numai principiului vieţii, cu forţa impulsivă şi generoasă, cu erosul triumfător, ci şi cu 
Diavolul însuşi. (Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Editura Amarcord, Timişoara, 
1999, p. 410.) 
6. Poema a apărut la sfîrşitul almanahului cu titlul Calendarul României pre annulu 1871 de la Christ care 
cuprinde: pre lîngă toate materialele necesarie unui bunu calendaru, o mulţime de scrieri literarie, precum şi 
alte mici istorioare, anecdote şi poesii, Anulu al XIV-lea, Bucureşti, Librari – editori G. Ioanid & A. Spirescu, 
Strada Lipscani, 18 şi Callea Mogoşoaiei, Nr. 40, Typographia Naţională Antreprenor, C.N. Rădulescu, Strada 
Germană, Nr. 2, Hanulu Germany Nr. 2, in-8, 127 pagini numerotate. Cf.: Cioculescu, Şerban, Cea mai veche 
poemă cosmogonică românească, în Varietăţi critice, Editura pentru Literatură, 1966, p. 183. 
7. După mărturisirile criticului Şerban Cioculescu, necunoscutul poet V. Rugină, în ciuda căutărilor întreprinse, 
nu a fost găsit nici în Conspectul bibliografic al lui Vasile Gr. Pop (1875-1876) şi nici în Dicţionarul 
contemporanilor (1898) de Radu Rosetti (Max), dar în fişierulBibliotecii Academiei Române figurează cu o 
singură lucrare: Raportu datu de Vasile Rugină domnului ministru de interne, preşedintele Consiliului de 
Miniştri (sic!), ,,Bucureşti, Imprimeria Naţională, Antreprenor C.N. Rădulescu, 1871, Decembre”, in-18, de 
14 pagini. [...] Raportul îl onorează pe Vasile Rugină, probabil jurist şi descendent dintr-o veche  familie 
răzăşească, ridicată din secolul al XVII-lea la ranguri, dar nepomenită în Arhondologia Moldovei a paharnicului 
Constantin Sion (Cioculescu, Şerban, Cea mai veche poemă cosmogonică românească, în Varietăţi critice, 
Editura pentru Literatură, 1966, pp. 182-187).
8. Ibidem, p. 183.

şirul modelelor cosmologice din opera cosmogonică eminesciană.
Totodată, se remarcă, la un alt nivel de interpretare, chiar dacă inserat timid, filonul 

spiritualităţii indiene, în care totul încapsulează, din perspectivă filosofică, simbolică şi 
mitologică, sensurile primordiale ale Fiinţei şi Nefiinţei, ale Unu-lui şi, implicit, ale Tot-ului, 
ale multiplicităţii în unitatea ontologică.

2.3. Motivul eminescian al stării pe loc 
Tributar gîndirii filosofice orientale, Eminescu fructifică, într-o viziune proprie, folosind un 

limbaj ce caută în sinele lucrurilor, motivul stării pe loc, menit a reflecta, în plan sintagmatic, 
valenţe semantice atribuite lexemelor: împietrire, încremenire, îngheţare, înmărmurire etc.. 
Starea pe loc, receptată, în cod hermeneutic specific operei eminesciene, ca aspect non-
dinamic al Nemanifestatului, al Increatului, al Nepătrunsului de la ,,Început”, este ilustrată 
într-o pleiadă de structuri imagistice, izvorîte din neostoita căutare a poetului întru cunoaşterea 
şi înţelegerea stării preontologice. 

Într-un evantai de semnificaţii filosofice, versuri precum cele ale Rugăciunii unui dac: 

Şi tot pe lîngă-acestea cerşesc înc-un adaos: 
Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos! 

Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă
Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă!, 9

selectate din Memento mori:

Şi în urmă-le-o vecie din nălţimi abia-văzute 
Şi din sure văi de chaos colonii de lumi pierdute 
Ar fi izvorît în rîuri într-un spaţ despopulat;

În oceanul de-ntuneric, ce s-arată inamic. 
Fulgerele să îngheţe sus în nori. Să amorţească

Timpul mort şi-ntinde membrii şi devine veşnicie. 
Cînd nimic se întîmpla-va pe întinderea pustie.,10

ori din tablourile de relaţie sistemică ale Scrisorii I, cum ar fi cel cosmogonic:

La-nceput, pe cînd fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe cînd totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Cînd nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.

Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface
Şi  în sine împăcată stăpînea eterna pace!...,

sau cel ipostaziant cosmotanatic, apocatastazic:

Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric...

Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie, 
Căci nimic nu se întîmplă în întinderea pustie, 
Şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace, 
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace...,11

la care se alătură, solidar în constituirea sugestivă a sensurilor, versuri magistrale ale 
Luceafărului:

Căci unde-ajunge nu-i hotar, 
Nici ochi spre a cunoaşte, 
Şi vremea-ncearcă în zadar 
Din goluri a se naşte.,

Nu e nimic si totusi e 
O sete care-l soarbe, 
E un adînc asemene 
Uitarii celei oarbe.  

Din chaos, Doamne,-am apărut 
Şi m-aş întoarce-n chaos... 
Şi din repaos m-am născut, 
Mi-e sete de repaos.12

ale creaţiei Odin şi poetul:

O, mare, mare îngheţată, cum nu sînt
De tine aproape să mă-nec în tine!
Tu mi-ai deschide-a tale porţi albastre,
Ai răcori durerea-mi înfocată
Cu iarna ta eternă ... .,13

ale teribilei forme densificatoare de sens din Stelele-n cer:

Orice noroc
Şi-ntinde- aripele
Gonit de clipele
Stării pe loc.,14

ori ale poemului Strigoii:

El vede toată firea amestecat-afară -
Ninsoare, fulger, ghiaţă, vînt arzător de vară.15

îşi găsesc, reverberativ, corelaţii în Starea dintîi.16 
Dat fiind împrumutul ideatic filosofico-religios din mărturiile dogmatice ale vedismului, 

hinduismului, brahmanismului, interpretarea virează în spectru ,,teologic”, întrucît înţelegerea 
Dumnezeului nemanifestat, Brahman, ca formulă sacră, reprezintă forma cristalizată, îngheţată 
a celei mai înalte energii divine, fiind ceea ce zace dincolo de sfera şi cuprinderea conştiinţei 
intelectuale în zona obscură, imensă, nemăsurată a înălţimii de dincolo de înălţime, a adîncimii 
dincolo de adîncime.17

Argumentul teleologiei estetice a încremenirii antegonice este reprezentat, aparent, 
de prioritizarea mobilităţii iniţiale ca element central, ca mecanism esenţial al atitudinii 
vivificatoare, ca agent expresiv al conformaţiei continuu mobilizatoare a tot ceea ce înseamnă 
viaţa materială. Aspectarea cu titlul aparenţei nu înseamnă un potenţial rezultat fals, o cale 
derutantă a înţelegerii mesajului poetic, dar trebuie consemnat că pentru Eminescu motricul 
este exprimat ca doar ca instrument configurativ, ca mecanism de ilustrare a unei agregări 
spaţio-temporale, ca vehicul imagologic al spiritului consubstanţial şi coprezent materiei. În 
afara coabitării acestor dimensiuni, totul înseamnă împietrire, nemişcare, amorţire neinteligibilă.

Gîndirea extatică a poetului – întrevăzînd funcţionalitatea integratoare a motricului şi 
vivificatorului, dependenţe ale unei insistente căutări motivaţionale, supuse unui complex 
antroposofic – exprimă, indubitabil, pe calea unei consecinţe logice a insistenţei întru 
senzitivitate, importanţa alăturării perspectivei deocentrice de semnificaţii culese din alura 
antropocentrismului. Fără trăire adînc însubiectivată a sacrului (v. interjecţia cu valoare 
predicativă Iată, însoţită de complementul direct exprimat prin pronumele personal –l, din 
tabloul cosmogonic al Scrisorii I), perspectiva antegonică nu-şi poate apropria instanţa 
motricului, aceasta fiind o consecinţă exclusiv aparţinătoare unui spaţio-temporal, statutat, 
prin însăşi natura sa ontologică, în limitele senzorialului.

9. Eminescu, Mihai, Rugăciunea unui dac, în Opere, I. Poezii, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, 
pp. 171-172.
10. Eminescu, Mihai, Memento mori, în Opere, I. Poezii, ed. cit., pp. 402- 434.
11. Eminescu, Mihai, Scrisoarea I, în Opere, I. Poezii, ed. cit., pp. 188-189.
12. Eminescu, Mihai, Luceafărul, în Opere, I. Poezii, ed. cit., p. 227.
13. Eminescu, Mihai, Odin şi poetul, în Opere, I. Poezii, ed. cit., p. 384.
14. Eminescu, Mihai, Stelele-n cer, în Opere, I. Poezii, ed. cit., p. 656.
15. Eminescu, Mihai, Strigoii, în Opere, I. Poezii, ed. cit., pp. 147-148.
16. Amăriuţei, Constantin, Eminescu sau lumea ca substanţă poetică, Editura Jurnalul Literar, București, 2000,  
p. 25.
17. Zimmer, Heinrich, Filozofiile Indiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 60.

(urmare din numărul trecut)
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regăseau în stilistica eclezială a Părintelui 
Liviu Brînzaş. 

Mărturisirea ferventă a credinţei în spaţiul 
public nu se poate realiza decît prin încercarea 
de conectare a celor două lumi: laicatul 
creştin şi clerul, despărţite tot mai mult de 
o practică a discursului şi de o atitudine nu 
tocmai exemplare. Părintele Liviu Brînzaş a 
încercat interconectarea acestor lumi tocmai 
prin exemplul său de a coborî în cetate, 
de a proclama splendoarea Bisericii, de a 
exersa virtuţile comunităţii şi de a practica 
permanent o libertate a reflecţiei care nu pune 
în dificultate credinţa. 

Lucrările sale: Martor într-un proces 
moral (Editura Brad, 2000) şi Raza din 
catacombe. Jurnal din detenţie (Bucureşti, 
Edi tu ra  Scara ,  2001) ,  un  document 
important pentru istoriografie cu privire la 
fenomenul concentraţionar, dau seama de 
această coordonată a teologului în cetate, 
a mărturisitorului angajat în lupta cu răul. 
Publicistica sa creştină a lezat multe voci 
ecleziale prin diagnosticul pus de multe ori 
cu intransigenţa teologului care veghează 
la buna rînduială a Bisericii şi a respectării 
îndreptarului său de funcţionare, Predania.

Discursul teologic al Părintelui Liviu 
Brînzaş se fundamentează pe sublimarea 
virtuţii iubirii, întrucît creaţia şi jertfa sînt 
opera aceleiaşi iubiri. Iubirea este motorul 
generator al binelui, în absenţa ei manifestîndu-
se plenar răul. Lipsa iubirii goleşte de sens 
şi valoare nu numai orice act al omului, ci 
şi chiar martiriul: Dacă iubirea s-ar fi stins, 
atunci apostolii nu ar mai fi vestit Evanghelia, 
iar martirii ar fi refuzat să-şi mai verse sîngele 
(Tereza de Lisieux). 

Diferenţa specifică dintre fiii lui Dumnezeu 
şi fiii diavolului rezidă tocmai în atitudinea 
faţă de iubire, exprimată în capacitatea sau 
incapacitatea de a iubi (I Ioan 3,10). Astfel, 
potrivit interpretării Părintelui Liviu Brînzaş, 
credinciosul fierbinte pe care îl doreşte 
Mîntuitorul este creştinul plin de iubire 
ardentă, iar căldicelul pe care îl va scuipa 
din gura Sa este creştinul lipsit de flacăra 
iubirii (Apoc. 3,16)2. Teologia Părintelui Liviu 
Brînzaş este pe linia patristicii, iubirea fiind 
calea care le întrece pe toate: Cel ce iubeşte 
pe aproapele va dori şi va lucra în aşa fel, ca 
să se întîmple şi aproapelui aceleaşi lucruri, 
ca lui însuşi (Sf. Iustin Martirul).

Iubirea devine o adevărată stare de 
conştienţă, ea trezind în sufletul fiinţei 
sentimentul datoriei şi al responsabilităţii. 
Dobîndirea unei  asemenea conşt i inţe 
restaurative implică asumarea unui destin 
de jertfă mîntuitoare, o luptă pentru credinţa 
întregului neam. Acest deziderat al creştinului, 
lupta pentru mărirea neamului pe linia 
virtuţilor creştine, aşa cum este formulat de 
Părintele Dumitru Stăniloae, nu reprezintă 
decît lupta pentru preamărirea lui Dumnezeu 
în făptură. 

Lucrarea de restaurare a sufletului 
românesc prin virtutea iubirii este singurul 
mare program de care ţara are nevoie3. Iubirea 
care le rabdă pe toate, devine lucrătoare atunci 
cînd se conştientizează rolul ei major în 
procesul de mîntuire a sufletului. În virtutea 
acestui proces funcţionează şi iubirea părinţilor 
creştini pentru copiii lor, o iubire manifestată 
prin preocuparea, în cel mai înalt grad, pentru 
destinul fiilor în veşnicie. 

Părintele Liviu Brînzaş insistă asupra 
atitudinii părinţilor creştini în modul de 
educare al copiilor, avînd mereu în vedere 
modelul creşterii Pruncului Iisus, un model 
al dragostei şi al sacrificiului, esenţial pentru 
desăvîrşirea morală şi pentru o mare misiune 
în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor. O 
dovadă a credinţei şi a sincerităţii preocupării 
pentru mîntuirea sufletului se realizează prin 
preocuparea maximă pentru mîntuirea copiilor 
noştri. O absenţă fundamentală a şcolii gîndirii 
şi a simţirii creştine, care este spiritualitatea 
filocalică, provoacă un dezechilibru în educaţia 
copilului, alterîndu-i grav dezvoltarea sa 
firească4.

Din această perspectivă a 
2. Pr. Liviu Brînzaş, Martor într-un proces moral, 
Iubirea! Programul de care are nevoie ţara!, p.25. 
3 . Ibidem, p.26: Numai uleiul iubirii va putea vindeca 
rănile sufletului românesc desfigurat de mercenarii 
diavolului, care au acţionat timp de mai multe decenii 
pe calea Ierihonului din acest veac ateu. Pentru 
această operă de încreştinare în profunzime este 
nevoie de un cler de elită şi de mişcare spirituală 
care să dinamizeze sufletul românesc spre acest ideal. 
Numai iubirea în acţiune va crea o nouă Românie 
creştină. 
4. Pr. Liviu Brînzaş, Martor într-un proces moral, 
Părinţi şi copii, pp.30-31: Să ne întrebăm cu toată 
seriozitatea şi să nu lăsăm răspunsul neînsoţit de o 
decizie. De ce atunci cînd copiii noştri sînt bolnavi 
sau pierd un examen şcolar intrăm în panică sau 
devenim disperaţi, iar cînd ei pierd examenul moral 
al calităţii de creştin sau riscă prin neglijenţa faţă de 
suflet mîntuirea în veşnicie, nu devenim îngrijoraţi sau 
îndureraţi? De ce copiii noştri, care deţin informaţii 
în toate domeniile să fie atît de puţin informaţi 
referitor la adevărurile fundamentale ale religiei? De 
ce copiii noştri să cunoască, pasionaţi, viaţa actorilor 
şi a cîntăreţilor, deveniţi idolii lor, şi să fie atît de 
indiferenţi faţă de viaţa lui Iisus şi a Sfinţilor? De 
ce copiii noştri, entuziasmaţi de performanţele forţei 
fizice, să nu fie admiratorii şi ai aderenţei morale şi să 
nu aibă ca idoli pe sfinţii şi martirii Creştinismului? 
Cît timp alocăm pentru preocuparea şi activitatea 
religioasă, în ultimă instanţă pentru mîntuire, din 
programul copiilor noştri?.   

Teolog

---►

Voia Domnului
Într-un articol apărut în anul 1980, celebrul 

gînditor Emmanuel Levinas scria:  Dumnezeu 
nu mă copleşeşte cu bunuri materiale, ci mă 
călăuzeşte irevocabil către bunătate, acea 
bunătate care este mai de preţ decît orice 
bun pe care noi l-am putea primi vreodată. 
Iubirea dumnezeiască este darul divin, un 
privilegiu de care ne bucurăm cînd ne străduim 
să fim aproape de El. Ce este apropierea de 
Dumnezeu? Evident, dorinţa liber consimţită 
de a crede în El şi de a face binele, cu 
finalitatea de a împlini voia Lui. Iubirea de 
Dumnezeu se dovedeşte prin fapte bune, şi 
dorinţa de a le face ne implică într-o participare 
activă la planul divin al creaţiei. Exprimarea 
pozitivă de a înţelege binele şi dreptatea ca 
singura formă concretă de existenţă, constituie 
obiectul permanentei strădanii de a ne defini 
ca persoane cu responsabilitate morală. Dar 
această răspundere, pe care o considerăm  
irevocabilă şi ireversibilă, nu este apogeul 
forţei noastre specific umane de a stabili reguli 
de viaţă, ci rezultatul dialogului cu Dumnezeu. 
Sîntem inspiraţi prin revelaţia dumnezeiască, 
prin insuflarea de la Duhul Sfînt, fără de 
care orice strădanie către reguli precise de 
existenţă ar fi imposibilă. Numai prin ajutorul 
de la Domnul depăşim stadiul speculativ, 
aproximativ, în stabilirea de norme şi ajungem 
la certitudinea că împlinim un proces unde 
acţionăm liberi, dar călăuziţi de Dumnezeu 
către cele bune şi folositoare pentru mîntuire. 

 Acest punct de vedere, fundamentat 
teologic, constituie realitatea ontologică a 
fiecăruia. Prin ea, omul se orientează către 
o viaţă în dialog cu Dumnezeu. Cu atît 
mai mult, referirea la revelaţia divină este 
argumentul intrisec al întregii activităţi 
ecclesiale. Biserica este fundamentată pe 
libera alegere de a-l urma pe Hristos, zidind 
cu trupul şi cu sufletul chemarea Sa sfîntă 
la mîntuire. În acest context de ajutor divin 
spre împlinirea binelui, trebuie înţeleasă şi 
activitatea Bisericii desfăşurată în cadrul  
Sinodului panortodox. Biserica ortodoxă a 
considerat dintotdeauna luarea de decizii ca 
fiind o sarcină a ierarhilor adunaţi în sinod, 
urmînd exemplul Sfinţilor Apostoli, care au 
hotărît împreună la Sinodul apostolic din anul 
50. Era firesc ca urmaşii apostolilor să urmeze 
tradiţia numită apostolică, pe care o respectă 
ca fiind sfîntă, inspirată de Sfîntul Duh şi utilă. 
Faptul că lumea ortodoxă nu s-a mai întîlnit 
într-un Sfînt Sinod timp de aproape un secol, 
s-a datorat unor condiţii istorice evidente. 
Aproape toate ţările ortodoxe s-au aflat sub 
dominaţia comunistă. Politica de izolare 
impusă în toate ţările care formau lagărul 
socialist s-a oglindit şi în viaţa Bisericilor 
naţionale, preocupate să supravieţuiască în 
faţa urgiei politice. Imediat după revenirea 
la o situaţie politică normală, s-a reluat 
şi dialogul dintre Bisericile Ortodoxe. Era 
firesc să fie aşa, chiar indispensabil, într-o 
lume în care graniţele încep să dispară şi 
legăturile dintre credincioşii din diferite ţări 
ortodoxe sînt un gest de normalitate. Un sinod 
panortodox este simbolul timpurilor actuale, 
fiind o stare de sărbătoare în dialogul dintre 
bisericile naţionale, aici luîndu-se hotărîri care 
devin  canonice pentru întreaga ortodoxie, cu 
certitudinea că acestea sînt sfinte şi inspirate 
de Duhul Sfînt. Ar fi fost de dorit ca toate 
Bisericile ortodoxe să participe la Sinod. 
Evident, Biserica Antiohiei se află într-o 
situaţie specială. În Siria şi Irak este război. 
Nici în Liban situaţia creştinilor nu este 
sigură. De înţeles că patriahia antiohiană are 
cu totul alte preocupări şi priorităţi. Chiar 
în timpul lucrărilor sinodului, a venit vestea 
atentatului asupra Patriarhului de Antiohia, 
care a supravieţuit, dar de facto toţi însoţitorii 
săi au murit. Doi episcopi sirieni sînt de mai 
mulţi ani prizonieri ai fundamentaliştilor 
islamici, nu se ştie dacă ei mai sînt în viaţă. 
Absenţa Patriarhului Antiohiei poate fi scuzată, 
chiar dacă s-au făcut multe eforturi, mai 
ales din partea Patriarhiei Române, de a se 
găsi o soluţie care să-i readucă pe antiohieni 
la sinod. Absenţa Patriarhului rus, a celui 
bulgar şi a celui georgian, este regretabilă şi 
oarecum neaşteptată, ei fiind de faţă la toate 
conferinţele pregătitoare. Totuşi nu există 
o ruptură definitivă. Bisericile absente au 
trimis Sinodului scrisori, citite în şedinţa de 
deschidere. 

  Biserica Ortodoxă Română a participat 
activ la toate ședinţele sinodului şi la 
redactarea documentelor finale, pe care le-a 
inspirat considerabil. Ortodoxia românească 
este tradiţional deschisă dialogului cu celelalte 
Biserici şi confesiuni, ea fiind, s-a văzut 
şi cu această ocazie, factorul de echilibru 
între diferitele curente reprezentate la sinod. 
Legăturile dintre Bisericile ortodoxe, a 
subliniat Patriarhul Daniel în şedinţa din 20 
iunie, trebuie să aibă la bază şi ca normă 
sinodalitatea, nu numai la nivel local, ci şi 
panortodox. Precizarea este necesară. Asupra 
sinodului s-au făcut presiuni mari pentru luarea 
rapidă a deciziilor. Evident că o formă mai 
puţin democratică, unde hotărîrile să fie luate 
unilateral, ar aduce cu sine o accelerare  în 

luarea decizilor, însă nu ar exista niciodată  
siguranţa că fiecare Biserică în parte şi-a 
însuşit noua hotărîre ca fiind inspirată de 
Sfîntul Duh şi, deci, pe deplin canonică. 
Aşadar, democraţia şi înţelepciunea primează 
în faţa vitezei, cerută de unii comentatori mai 
puţin introduşi în problemele teologice legate 
de sinodalitate. 

Sinodul panortodox s-a ocupat de misiunea 
Bisericii ortodoxe în lumea contemporană. 
Acest document este programatic, pentru a 
defini o poziţie de principiu a ortodoxiei faţă 
de provocările actuale. Valoarea persoanei 
umane este inatacabilă, în numele acestei 
valori evidente fiind respinsă orice formă de 
discriminare şi orice acţiune politică în stare 
să pericliteze pacea. Şi noile descoperiri ale 
ştiinţei, mai ales cele din biologie şi genetică, 
pot pune în discuţie valoarea persoanei umane. 
Sinodul cere, într-o formă foarte echilibrată, 
ce nu poate fi atacată ca fundamentalistă, 
o atenţie sporită în acest sens. Într-un alt 
document oficial s-a discutat despre situaţia 
actuală a diasporei ortodoxe. S-a subliniat că 
în momentul de față este mai înţelept ca toţi 
creştinii ortodocşi ce trăiesc în străinătate, 
departe de ţara lor, să rămînă în continuare  
în jurisdicţia reprezentanţilor bisericilor 
lor de origine. Se încurajează organizarea 
tuturor episcopilor ortodocşi dintr-o anumită 
ţară cu diasporă ortodoxă, cum ar fi de 
exemplu, Germania, Franţa, USA etc, în aşa 
numite conferinţe episcopale ortodoxe. De 
regulă, întîi stătătorul acestei organizaţii este 
reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului 
în ţara respectivă. Un asemenea mod de 
organizare este folositor pentru că în acest 
fel creştinii ortodocşi din diferite ţări au 
o organizare clară, o aşa numită persoană 
juridică care să-i reprezinte în activitatea 
socială şi juridică din ţara respectivă. 
Conferinţa episcopilor ortodocși are importanţă 
juridică și reprezentativă. Şi în acest caz 
deciziile se iau pe bază sinodală, neexistînd 
o Biserică naţională care să ia în diaspora 
decizii în numele celorlalte biserici. De altfel, 
prin faptul că în timpul lucrărilor sinodului, în 
fiecare dimineaţă s-a oficiat Sfînta Liturghie 
într-o altă limbă, fie ea româna, greaca, 
araba sau sîrba, s-a evidenţiat importanţa 
dată fiecărei biserici naţionale şi a fiecărei 
limbi liturgice în parte. Sinodul panortodox 
a mai stabilit care sînt normele legate de 
căsătoria religioasă între creştinii ortodocși şi 
cei veniţi din alte confesiuni creştine, cununia 
religioasă între ortodocşi şi necreştini fiind 
mai departe imposibilă. Se evidenţiază aici 
legatura teologică indisolubilă dintre Sfînta 
Taină a Botezului şi cea a Cununiei. Se 
consideră important ca și copiii născuți din 
căsătorii mixte să fie botezați ortodox. Un alt 
document vorbeşte despre importanţa deosebită 
a postului. Acest fapt este important, ţinînd 
seamă de provocările lumii actuale unde se 
observă o oarecare reţinere în a posti, mai 
ales printre credincioşii din străinătate, unde 
sub diferite influenţe nefericite, ei doresc să 
se împărtășească în cadrul Sfintei Liturghii, 
fără a se mai spovedi şi fără a mai posti.  Şi 
acest document este foarte echilibrat, stabilind 
precis că acei credincioşi care sînt bolnavi sau 
au motive întemeiate, să poată să fie scutiţi 
de post. În orice caz, fără o dispensă explicită 
a duhovnicului, nimeni nu poate primi Sfînta 
Împărtăşanie, dacă nu a ajunat începînd de 
la miezul nopţii. Ultimul document, cel mai 
discutat de altfel, se referă la relaţiile Bisericii 
Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine. Şi 
aici delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a 
contribuit decisiv la stabilirea textului final, 
care este atît echilibrat, cît şi deschis către 
viitor, făcînd mai departe posibil un dialog cu 
celelalte confesiuni creştine, evident pe baza 
dogmatică a Bisericii universale, care este 
Una, Sfîntă, Sobornicească si Apostolească, a 
întemeierii Sfintei Biserici de către Domnul 
nostru Iisus Hristos şi pe comuniunea în Sfînta 
Treime şi în Sfintele Taine.

În concluzie, putem considera hotărîrile 
Sinodului panortodox ca fiind un bun început 
pentru viitoarele întruniri ale Bisericii Ortodoxe 
în ansamblul ei. Evident că s-ar fi putut mai 
mult.  În acelaşi timp trebuie spus că ar fi 
fost greu de găsit soluţii pentru toate temele, 
care s-au adunat în tot acest timp. Din acest 
motiv, cred că este bine a aştepta cu răbdare ce 
va aduce viitorul apropiat. Biserica Ortodoxă 
Română a cerut să se instaureze un principiu al 
consfătuirilor permanente, la intervale scurte, 
care să aducă cu sine rezolvarea altor teme 
aflate în atenţie, hotărîre aprobată de toţi cei 
prezenţi. Fiindcă, dincolo de orice hotărîre, 
de orice formă de organizare şi de evidentă 
dorinţă de dialog, singură voia Domnului este 
aceea care îndrumă şi călăuzeşte către ceea ce 
este cu adevărat important.

Dumitru Horia IONESCU
Freiburg, septembrie 2016

Meditații ortodoxe
Revigorarea teologiei 
L-am cunoscut personal pe Părintele 

Liviu Brînzaş în primăvara anului 1997, 
cu ocazia conferinţei Eroi şi trădători din 
ciclul Istorie şi Adevăr, conferinţă susţinută 
la Muzeul de Istorie, facilitată de prietenul 
comun, regretatul scriitor Gheorghe Stănescu, 
o conferinţă incitantă care denunţa caracterul 
profund ateu al comunismului şi compromisul 
multora dintre semenii noştri făcut cu regimul 
ateu. Am fost profund impresionat să văd 
pentru prima dată, în perioada postcomunistă, 
cum un slujitor al Bisericii denunţa public 
incompatibilitatea calităţii de creştin cu cea 
de membru al partidului comunist, întrupînd 
cu adevărat dimensiunea esenţială a Bisericii 
Creştine Ortodoxe, cea de Biserică luptătoare 
şi nu doar dimensiunea contemplativă sub care 
s-a ascuns o parte a ierarhiei, a clerului şi a 
naţiunii române. 

Atitudinea Părintelui Liviu Brînzaş era 
justificată, pe de o parte, de autoritatea 
morală a unui caracter admirabil, trecut 
timp de 13 ani prin temniţele comuniste cu 
demnitate, iar pe de altă parte, de misiunea 
sa harică, asumată integral în promovarea 
valorilor creştine majusculate şi a Adevărului 
Revelat. Chipul său serafic, cu trăsăturile 
pronunţate ale unui nordic se armoniza cu 
blîndeţea şi smerenia specifice patristicii, 
trăitor la foc maxim al Ortodoxiei, care cultiva 
intransigenţa perfect îndreptăţită, în anumite 
contexte, discernămîntul, şi care se ferea 
tot timpul de retorica ortodoxă izolaţionistă, 
manifestînd o deschidere în duhul creştin 
spre fraţii catolici şi greco-catolici. Nici 
nu se putea altfel pentru un beiuşean care 
provenea din atmosfera conciliantă a acelei 
părţi de Transilvanie multiconfesională şi a 
cărui experienţă carcerală de trăire autentică 
a creştinismului în dăruirea totală cu greco-
catolicii şi catolicii se dovedise determinantă 
pentru întregul său parcurs.

Am descoperit la Părintele Liviu Brînzaş 
chiar de la prima întîlnire o propensiune spre 
solidaritate, specifică celor trecuţi prin iadul 
concentraţionar comunist, o solidaritate de 
grup de invidiat, regăsibilă şi în relaţia sa cu 
prietenul Gheorghe Stănescu ce se ghida după 
un cod unic. Mărturisesc că prin intermediul 
unor astfel de oameni deosebiţi am intrat în 
contact cu superbia fenomenului interbelic, 
atît de hulit astăzi de intelighenţia goşistă, 
educată la şcoala materialismului dialectic şi 
a negîndirii comuniste. Părintele Liviu Brînzaş 
întrupa cu asupra de măsură modelul teologului 
profund angajat în cetate care a înţeles că 
marile bătălii se poartă în cîmp deschis şi nu 
la focul căldicel al frazeologiei patriotarde. 

Încă din perioada comunistă, Părintele Liviu 
Brînzaş nu a renunţat, cu toate implicaţiile 
ce decurgeau dintr-o asemenea asumare, la 
rolul său primordial de a face cateheză1, de 
a asigura o educaţie creştină fiilor Bisericii în 
contrapunct cu dogmatismul politic propagat 
de comunism, lucru pentru care a insistat cu 
tărie şi după decembrie’89. Este inadmisibil 
să pretinzi că eşti un promotor al axiologiei 
Predaniei fără a lua în calcul problema 
cardinală a catehezei la care majoritatea 
preoţilor renunţaseră în comunism.

Discursul Părintelui Liviu Brînzaş era 
lipsit de acele reflexe pietiste, de formulări 
greoaie, cu nuanţe sămănătoriste care definesc 
retorica actuală eclezială, o retorică avînd 
multe accente neobolşevice care creează de 
multe ori un aer irespirabil. Aceasta este 
din păcate calitatea multor predici în care 
se simte de la distanţă o lipsă de prospeţime 
teologică. Posibilităţile imediate de revigorare 
a discursului teologic, de reîmprospătare 
curajoasă a expresiei publice a credinţei se 
1. Cf. Pr. Liviu Brînzaş, Martor într-un proces moral, 
Chemare către tineretul ţării. Cuvînt rostit la cel de-
al doilea Congres al AFDPR, Editura Brad, 2000, 
pp.21-22: Catehizarea copiilor botezaţi era o datorie 
primordială pe care nu trebuia să o aprobe nimeni 
şi care trebuia împlinită, în epoca ateistă, cu orice 
risc, căci avea o prioritate şi importanţă absolută 
în raport cu orice altă activitate a clerului. Astăzi 
poporul român doreşte ca biserica strămoşească 
să-şi îndeplinească misiunea esenţială de a fi un 
autentic far spiritual în crepusculul şi dezorientarea 
morală din ţară. În această acţiune vitală pentru 
renaşterea românească, Biserica trebuie să lucreze în 
favoarea credinţei, să capteze toate forţele neîntinate 
ale societăţii şi, în primul rînd, pe cei ce impun prin 
statura lor morală, cei care au pătimit prin închisori. 
În numele interesului creştin, preoţii – mai ales cei 
tineri – trebuie să fie admiratorii, simpatizanţii 
fireşti ai celor care au pătimit pentru Hristos şi 
pentru apărarea valorilor creştine. Aceşti luptători, 
la rîndul lor, trebuie să fie primii colaboratori ai 
clerului la renaşterea spirituală, creştină, a neamului 
şi la întărirea prestigiului Bisericii. În această luptă 
şi martirii noştri vor fi prezenţi. Jertfa lor, a tuturor 
martirilor ucişi în lanţuri şi îngropaţi în cimitire 
fără cruci şi nume, va pătrunde cu lumina şi forţa ei 
răscolitoare în conştiinţa generaţiilor viitoare... Ar fi 
un act de dreptate în favoarea credinţei dacă Biserica 
şi-ar îndrepta atenţia spre universul închisorilor. 
Închisorile politice din România au fost veritabile 
catacombe în care se suferea şi se murea pentru 
Hristos! Aşa cum tînărul italian Giorgio Frassati, 
trăitor în veacul XX, prin puritatea şi frumuseţea vieţii 
lui, a intrat în calendarul Bisericii Catolice, tot aşa ar 
putea intra în panteonul evlaviei ortodoxe româneşti 
tineri ca Valeriu Gafencu, Gheorghe Jimboiu, şi alţii.    
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---► educării religioase a copilului, 
rolul religiei în şcoală rămîne 

esenţial, aspect atestat încă din Antichitate: 
Nu ştiu dacă, odată cu subminarea fricii de 
Dumnezeu, nu va dispărea dintre oameni 
şi fidelitatea şi ordinea socială (Cicero) şi 
accentuat la maximum în cadrul creştinismului: 
Pedagogia este o bună conducere a omului 
spre virtute, încă din timpul copilăriei sale; 
scopul pedagogiei este de a face sufletul 
mai bun (Clement din Alexandria). Dacă 
pornim de la afirmaţia lui Clement potrivit 
căreia Biserica este o şcoală, se poate spune 
atunci că din punct de vedere al educaţiei 
morale, şcoala trebuie să fie o prelungire a 
bisericii5. Părintele Liviu Brînzaş atrage atenţia 
asupra consecinţelor negative referitoare la 
„eliminarea factorului religios” din şcoală şi 
din viaţa popoarelor. Este nevoie de trecerea 
unui timp pentru a dispărea din conştiinţa 
românilor efectele atmosferei ostile – care 
s-a întreţinut în instituţiile de învăţămînt şi 
cultură – faţă de valorile religioase şi pentru 
a se putea înţelege importanţa educaţiei 
religioase la copii. 

Implicarea Părintelui Liviu Brînzaş în 
spaţiul public nu împietează cu nimic asupra 
calităţii sale de sacerdot, de mărturisitor şi 
apărător al Bisericii lui Hristos şi al Adevărului 
Revelat. În acest sens, Părintele Liviu Brînzaş 
a solicitat în repetate rînduri o poziţie oficială 
a Bisericii în problema comunismului. Această 
solicitare punctează atitudinea exemplară a 
unui teolog care a înţeles să-şi asume integral 
misiunea sa apostolică şi duhovnicească6. 

Datoria Bisericii, încă neîmplinită (au 
trecut 26 de ani de la revoluţia din decembrie 
1989, o revoluţie îndreptată împotriva 
comunismului), de a condamna în termeni 
categorici comunismul şi tot ce a reprezentat 
el ca primejdie pentru aşezarea creştină a 
lumii şi pentru destinul creştin al neamului 
românesc constituie singura posibilitate de 
regăsire a neamului românesc, pe linia misiunii 
sale istorice de apărător al creştinismului. 
De asemenea, trebuie condamnată în duhul 
Adevărului lui Hristos mentalitatea profund 
imorală că un creştin poate sluji şi lui 
Dumnezeu şi lui Mamona. 

Printr-un asemenea gest se poate încă 
restaura prestigiul moral al Bisericii, supusă 
acum unor noi provocări cărora e datoare să le 
facă faţă. Un asemenea act de curaj apostolic 
încă aşteptat din partea ierarhiei bisericeşti 
va fi un act de delimitare faţă de ateismul 
bolşevizant, criminal şi ilegitim.  

Vocea inconfundabilă a Părintelui Liviu 
Brînzaş reuşeşte să formuleze un diagnostic 
spiritual complet şi să contribuie la revigorarea 
spaţiului teologic aflat între asceză şi angajare. 
Părintele Liviu Brînzaş rămîne conştiinţa 
vie şi trează a Bisericii Ortodoxe, un 
apologet al învăţăturii şi tradiţiei creştine, 
un atlet neînfricat al lui Hristos, care a 
mărturisit credinţa cu fermitate, prin afirmarea 
permanentă a spiritualităţii filocalice.    

5. Pr. Liviu Brînzaş, Martor într-un proces moral, 
Religia şi şcoala. Rolul religiei în şcoală, p.33: În 
epoca ateistă, Biserica a fost eliminată din şcoală 
şi de pe scena culturală a societăţii româneşti. Este 
evident că eliminarea factorului religios din şcoală şi 
cultură a avut drept consecinţă degradarea progresivă 
şi sub multiple forme a sufletului omenesc. Nu trebuie 
să fii apologet creştin, ci doar un observator lucid şi 
de bună credinţă ca să constaţi această realitate şi 
să tragi toate consecinţele privind interesul naţional. 
Formarea tineretului în credinţa unei autorităţi 
supreme în univers şi a unei misiuni responsabile a 
omului pe pămînt nu poate avea decît efecte cît se 
poate de benefice pentru starea morală şi echilibrul 
societăţii. 
6. Pr. Liviu Brînzaş, Martor într-un proces moral, 
„Prea Fericite Părinte Patriarh”, Editura Brad, 2000, 
pp.61-62: Din punct de vedere creştin, comunismul 
trebuie declarat ceea ce a fost realmente: Anticristul 
secolului XX. El a fost sistemul totalitar care, de la 
apariţia lui, a propagat şi a impus ateismul, a închis şi 
a dărîmat bisericile, a întemniţat şi a asasinat preoţii 
şi credincioşii Bisericii şi a interzis pronunţarea 
numelui lui Hristos sau îl permitea numai în scopul 
de a fi batjocorit… De aceea, un creştin autentic 
trebuie să fie, prin concepţie şi structură, un 
anticomunist absolut... În această viziune creştină, 
orice act de colaborare cu comuniştii de ieri şi de 
astăzi, deghizaţi în blana democraţiei, reprezintă un 
act de trădare faţă de Hristos şi constituie un păcat 
împotriva Duhului Sfînt. Din nefericire pentru viitorul 
creştin al României, Biserica Ortodoxă Română nu 
a pronunţat pînă acum actul de condamnare totală 
a comunismului ca ideologie şi practică, act ce se 
justifică din punct de vedere teologic, necesar din 
punct de vedere naţional şi obligatoriu din punct de 
vedere moral.

Teologia crucii
Una dintre figurile luminoase ale Ortodoxiei 

româneşti, ale Bisericii luptătoare este şi 
Părintele Chesarie Gheorghescu,  care se 
înscrie pe linia tradiţiei monahale româneşti 
a secolului al XX-lea, întrupată de Părintele 
Ilie Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele 
Arsenie Papacioc, Părintele Benedict Ghiuş, 
Părintele Adrian Făgeţeanu, Părintele Justin 
Pîrvu et alii, o linie de forţă a duhovniciei, 
dar şi a jertfelniciei cuminecătoare. 

Părintele Chesarie Gheorghescu este şi o 
figură reprezentativă a teologiei cărturăreşti: 
absolvent al Academiei teologice de la 
Moscova, doctor în teologie, cu o teză 
coordonată de Părintele Profesor Dumitru 
Stăniloae, teză referitoare la Iconomia 
Dumnezeiască şi Iconomia Bisericească în 
învăţătura Ortodoxă, autor a unor importante 
studii de teologie fundamentală, apologetică 
şi dogmatică, părintele Chesarie continuă 
cercetarea, pe urmele magiştrilor săi patrologi: 
Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman, Petru 
Rezuş, Emilian Vasilescu, Ioan Rămureanu, 
Nicolae Ghiţescu, Nicolae Nicolaescu, Dumitru 
Fecioru, Teodor Bodogae.

Făcînd parte dintr-o generaţie de mucenici şi 
mărturisitori, Părintele Chesarie Gheorghescu 
avea să treacă, între 1960-1964, prin geografia 
penitenciară comunistă de la Uranus, Jilava, 
Dej, Gherla, ca urmare a denunţării decretului 
bolşevic al lui Dej (410/1959) de desfiinţare 
a monahismului românesc. După eliberarea 
deţinuţilor politici din 1964, părintele Chesarie 
este trimis cu domiciliul forţat la Mănăstirea 
dintr-un Lemn, fiind considerat persona 
non grata, dar avînd condescendenţa de la 
Episcopia Rîmnicului de a sluji ca preot şi 
duhovnic aici, deşi avea interdicţie civică 10 
ani, sub raport politic. 

O viaţă presărată de suferinţă, la care s-au 
adăugat, uneori, şi nedreptăţile făcute Părintelui 
chiar de către unii slujitori ai Bisericii. Cu 
toate acestea, Părintele a continuat în tăcere, 
rugăciune şi răbdare, jertfelnicia sa, fiind 
convins că nimic nu este mai frumos decît 
a suferi pentru Hristos, spre slava Lui şi a 
Bisericii LUI.

Asemenea Părinţilor Constantin Voicescu, 
Liviu Brînzaş, Gheorghe Calciu Dumitreasa, 
Justin Pîrvu, Părintele Chesarie Gheorghescu 
are o atitudine netă împotriva comunismului 
şi a slujitorilor săi, denunţînd, din postura 
staturii sale morale, tot răul care s-a propagat 
în interiorul Bisericii prin aceste mamone7. 
Apelul constant al Părintelui Chesarie 
vizează responsabilizarea slujitorilor Bisericii 
referitoare la recunoaşterea şi preţuirea 
martirilor români, în măsura în care românii 
cei prigoniţi să devină pelerini la locurile 
sfinte ale românismului: Aiud, Piteşti, Gherla, 
Tîrgşor, Jilava, Periprava, Cavnic, Miercurea 
Ciuc, Mislea, Sighet, Uranus, Canal Dunărea-
Marea Neagră, Alba-Iulia, Vaslui, geografia 
rezistenţei româneşti anticomuniste8.

Această generaţie mărturisitoare a stat 
sub semnul sfintei Cruci, un semn de cinste, 
7. Pr. Chesarie Gheorghescu, Înălţarea Domnului 
(şi Ziua Eroilor...), în Ştefan Georgescu, Părintele 
Arhimandrit Chesarie. Momente triste şi raze 
de lumină din viaţa sa, Rîmnicu-Vîlcea, Editura 
Conphys, 2005, p.170: Pentru orice creştin de bună-
credinţă este evident că cea mai mare lacună, cel 
mai mare neajuns al vieţii noastre bisericeşti a fost 
absenţa iubirii de Adevăr şi, mai ales, a capacităţii 
de jertfă pentru apărarea tezaurului sfînt al poporului 
şi al Bisericii noastre străbune, ca să nu mai vorbim 
de indiferenţa aproape totală  şi de laşitatea multora 
faţă de cei care au fost rînduiţi să se jertfească şi 
să suporte teroarea greu de imaginat a duşmanilor 
acestui popor, fie în timpul războiului, fie în cei peste 
45 de ani de persecuţie de la încătuşarea noastră sub 
jugul comunist pînă în prezent. Sutele de mii de eroi, 
sutele de mii de condamnaţi şi zecile de mii de morţi în 
închisorile dictaturii antiromâneşti şi antireligioase 
ne stau mărturie pînă astăzi. Nu pot fi slujitorii de ieri 
ai imensei minciuni care a fost comunismul luptătorii 
de azi pentru adevăr. Nu pot fi ateii şi criminalii de 
ieri filantropii şi apărătorii de azi ai credinţei.
8. Pr. Chesarie Gheorghescu, Sărbătoarea Înălţării 
Domnului (şi Ziua Eroilor), în Arhimandrit dr. 
Chesarie Gheorghescu, Ofrandă cu smerită închinare 
pe altarul sfînt al preoţiei slujitoare, Rîmnicu-Vîlcea, 
Editura Conphys, 2009, pp.189-191: Străduiţi-vă să 
cunoaşteţi care a fost idealul spiritual şi naţional 
al acestor eroi-luptători, care au salvat onoarea 
neamului nostru, căci jertfa lor a făcut ca acest popor 
să nu mai fie acoperit de ruşinea de a fi fost ocupat de 
tiranii comunişti şi exterminaţi fără nici o rezistenţă. 
Căutaţi să descoperiţi taina puterii lor morale care 
i-a făcut să suporte suferinţele iadului necruţător 
creat pentru exterminarea marilor luptători ai 
neamului românesc şi ai Bisericii noastre. Numai 
eroii neamului nostru din toate timpurile, căzuţi 
la datorie pot să vorbească, fără să mintă, despre 
dragostea de neam şi despre interesele naţionale 
ale poporului nostru atît de încercat acum. Numai 
ei pot să facă mărturisire, fără să roşească, despre 
adevărata libertate şi sacrificiu după care se zbate 
atît de mult poporul nostru. Numai martirii neamului 
românesc pot să rostească, fără să comită un 
sacrilegiu, numele zecilor de mii de eroi ai neamului 
din trecut sau numele marilor patrioţi: Horia, Cloşca 
şi Crişan, Avram Iancu, Eminescu, precum şi numele 
sutelor de mii de apărători ai patriei căzuţi la 
datorie, prin temniţe, lagăre şi prin munţi, în timpul 
uraganului devastator şi criminal al dictaturii ateiste, 
comuniste... Să ţinem în permanenţă vie amintirea 
sfîntă a martirilor neamului nostru, să ne plecăm cu 
smerenie în faţa jertfei lor şi să-i determinăm pe cei 
care nu i-au cunoscut să-i preţuiască şi să-i păstreze 
cu sfinţenie în marea galerie a eroilor patriei şi a 
martirilor Bisericii Ortodoxe.  

de laudă şi de dumnezeiască putere, încă 
din vremea apostolilor. Părintele Chesarie 
Gheorghescu subliniază importanţa crucii în 
viaţa credincioşilor, demontînd prejudecata 
falsă potrivit căreia cinstirea Sfintei Cruci 
s-a născut sub Constantin cel Mare. De fapt, 
cinstirea Sfintei Cruci este o moştenire sfîntă 
provenită din sufletul cel curat al apostolilor, 
parola secretă de recunoaştere a creştinilor 
între ei, în timpul prigoanelor, înainte de 
Constantin cel Mare. Sfîntul Apostol Pavel 
cere creştinului să nu se poarte ca un vrăjmaş 
al Crucii lui Hristos (Filipeni III, 18), fixînd 
conştiinţa întregii creştinătăţi în perioada 
prigoanelor – În ce mă priveşte, mie să nu-
mi fie a mă lăuda decît numai în crucea 
Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea 
este răstignită pentru mine şi eu pentru lume 
(Sf. Apostol Pavel, Galateni VI, 14). Această 
atitudine exemplară a creştinilor este exprimată 
de Tertulian, Origen, Sf. Irineu şi alţi Sfinţi 
Părinţi ai Bisericii creştine.

Creştinismul nu priveşte Crucea cu ochiul 
omului obişnuit – în acest caz, crucea reprezintă 
un cumplit instrument de pedeapsă din istoria 
lumii pentru marii criminali –, ci „cu ochiul 
Domnului Nostru Iisus Hristos – crucea 
este transformată în instrument de mîntuire. 
Teologia Crucii – Crucii tale ne închinăm, 
Stăpîne, şi Sfîntă învierea Ta o lăudăm, şi o 
mărim, aşa cum este în învăţătura ortodoxă – 
este o teologie a luptei şi a biruinţei, a mîntuirii 
lumii şi a fiecăruia dintre noi9.

A ne lua propria cruce şi a-I urma Lui 
(Matei X, 38), aşa cum ne cere Mîntuitorul 
Hristos, este angajarea noastră în lupta 
permanentă împotriva propriilor păcate şi a 
răului, a egoismului devastator şi a tuturor 
patimilor. Asumarea propriei cruci presupune 
efortul nostru neîncetat de a institui binele şi 
de a merge mai departe pe drumul mîntuirii, 
slujind lui Hristos10. Crucea nu constituie 

9. Ibidem, Cuvînt la Duminica a III-a din Post (Ziua 
Crucii), p.96: Cu adevărat, Sfînta Cruce cuprinde 
şi sacrificiul Domnului pînă la moarte pentru noi, 
pentru că în Hristos nu există nici moarte, nici 
înviere, nici luptă fără biruinţă. Cu adevărat Crucea 
e semn de luptă şi de biruinţă. Şi aici atingem un lucru 
foarte important. Descoperim dintr-o dată că şi astăzi 
Mîntuitorul conduce cu surprindere o luptă nevăzută 
de slujire a Crucii Lui în lume. E războiul nevăzut al 
Mîntuitorului în oameni şi în conştiinţele lor. 
10. Ibidem, p.97: Ne dăm seama că fără această slujire, 
fără acest război nevăzut al Crucii Mîntuitorului, 
purtat necontenit în străfundurile conştiinţei noastre, 
viaţa noastră ar fi un iad şi nici n-am mai fi oameni... 

doar semnul biruinţei, al victoriei finale, ci şi 
instrumentul infailibil de protecţie împotriva 
duhurilor rele, un gest de umilinţă şi smerenie, 
prin care cerem ajutorul celeilalte lumi, a 
Puterilor şi Stăpîniilor de a pogorî asupra 
noastră. 

Crucea lui Hristos este crucea Învierii, 
momentu l  t r ece r i i  l a  o  nouă  v ia ţ ă 
duhovnicească, triumful binelui şi al Celui 
Drept împotriva răului, deschiderea spre 
împărăţia lui Dumnezeu, unde totul este 
strălucitor şi etern. Teologia crucii este o 
reînnoire interioară a fiinţei umane, chemată 
la războiul nevăzut împotriva lepădării de 
sine, dar şi la bucuria duhovnicească de a se 
împărtăşi cu şi întru Hristos. Teologia crucii nu 
implică doar practicarea credinţei şi a nădejdii, 
ci şi a iubirii11 care le întrece şi le împlineşte 
pe toate. Aşadar, crucea este simbolul biruinţei 
vieţii veşnice asupra morţii. 

Părintele Chesarie Gheorghescu şi-a 
desăvîrşit opera sa atît la nivelul formării de 
caractere puternice, de ucenici pentru slujirea 
Bisericii, cît şi la nivelul teologiei academice, 
prin lucrări semnificative, care revigorează 
cîmpul cercetării. Un exemplu pentru ceea 
ce înseamnă trăirea duhovnicească şi apărarea 
credinţei, Părintele Chesarie reprezintă un 
reper al Ortodoxiei. Trecînd prin calvarul 
închisorilor comuniste şi urcînd Golgota 
suferinţei româneşti, Părintele Chesarie 
Gheorghescu rămîne o figură semnificativă a 
elitei mărturisitoare.     

Să ne socotim fericiţi că noi creştinii sîntem angajaţi, 
prin credinţa noastră, în această glorioasă luptă a 
Mîntuitorului şi a Crucii Lui în lume, şi mulţumind 
răstignirii Mîntuitorului şi pentru sacrificiile care ni 
se cer, dar şi pentru biruinţele pe care ni le dă, să nu 
încetăm o clipă războiul nevăzut al Crucii Domnului 
din conştiinţa noastră. Să primim lupta Crucii 
Domnului, fără deznădejde şi cu încredere, ştiind că 
după ceasul răstignirilor, oricît de grele ar fi, vine, 
din milostivirea lui Dumnezeu, şi ceasul biruinţelor. 
11. Ibidem, Să iubim pe Dumnezeu, p.120: Mai înainte 
de a-l putea mărturisi pe Dumnezeu prin credinţă 
şi a ne bucura de făgăduinţele Sale prin Speranţă, 
trebuie să ne apropiem de el prin iubire... Ridicarea 
noastră la Dumnezeu, pentru a-L iubi şi a ne uni cu 
El, a fost şi este posibilă prin mijlocirea celei de-a 
treia persoane a preasfintei Treimi (Sf. Duh), care se 
revarsă peste noi prin Biserica lui Hristos şi ne ajută 
să ne unim cu Sfînta Treime prin iubire. 

Constantin MIHAI

Constantin MIHAI
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Cărți și scriitori străini

SFÎNTĂ TINEREŢE 
LEGIONARĂ

Nefiind o mişcare bazată pe diferenţele 
de clasă, Legiunea se adresa ţăranilor, 
muncitorilor din fabrici, meşteşugarilor, 
studenţilor, soldaţilor, intelectualilor şi 
aristocraţilor... Neamul, rasa, renaşterea, 
munca, dreptatea, puritatea şi disciplina 
erau toate elemente centrale ale mesajului 
legionar, dar ideologia nu era ,,nevrotică”, 
aşa cum e marxismul, în sensul că fascismul 
românesc nu era guvernat de o singură 
idee. (Roland Clark)

Periodic, apar cărţi, studii, articole 
consacrate legionarismului românesc sau se 
discută despre această mişcare atunci cînd sînt 
invocaţi membri ai generaţiei ‘27: Mircea 
Eliade, Cioran, Constantin Noica, ultimul 
beneficiind de o cercetare mai vastă datorată 
d-lui Sorin Lavric. Aşadar, ori de cîte ori 
m-am aflat în posesia unei astfel de cărţi 
consacrată Legiunii am reflectat la răspunsul 
pe care i-l dă Eliade într-o scrisoare adresată 
lui Culianu (v. Ioan Petru Culianu Dialoguri 
întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade - 
Ioan Petru Culianu, Ed. Polirom, 2004, 
Scrisoarea 40, din 17 ianuarie 1978): În 
privinţa lui C.Z.C. nu ştiu ce să cred: a fost, 
desigur, cinstit şi-a izbutit să trezească o 
generaţie întreagă; dar, lipsit de spirit politic, 
a provocat cascada de represiuni (Carol II, 
Antonescu, comuniştii) care a decapitat 
întreaga generaţie pe care o ,,trezise”... Nu 
cred că se poate scrie o istorie obiectivă a 
mişcării legionare şi nici un portret al lui 
C.Z.C. Documentele la îndemînă sînt 
insuficiente. În plus, o atitudine ,,obiectivă” 
(îi) poate fi fatală autorului. Tot Eliade 
precizează în articolul De ce sînt intelectualii 
laşi?, din 1 noiembrie 1934,  de ce au aderat 
intelectualii la Legiune. În ceea ce-l priveşte 
pe Moshe Idel (v. Mircea Eliade. De la Magie 
la mit, Polirom, 2014) se exprimă astfel: Însă, 
cum eu nu văd în Gardă o mişcare fascistă, 
ci una ortodoxă ultranaţionalistă, nu avem 
motive să îl considerăm pe Eliade fascist, în 
sensul pur tehnic al acestui termen. Se mai 
pot invoca mărturiile lui Cioran (v. Convorbiri 
cu Cioran, Humanitas, 1993 şi Ţara mea, 
Humanitas, 1996), Constantin Noica: Am intrat 
în Legiune la asasinarea lui Codreanu şi am 
ieşit din Legiune la uciderea lui Iorga, Vintilă 
Horia, într-un interviu, după 1990, acordat 
ziarului Cotidianul, afirma că în perioada 
interbelică cine avea simpatii comuniste era 
discreditat, aşa încît este de admis că Legiunea 
cu idealurile sale mistice de reformare morală 
a societăţii să fi sedus pe tinerii intelectuali 
români copleşiţi, ca şi astăzi, de corupţia clasei 
politice. Însă, spre sfîrşitul Legiunii, crimele 
comise au compromis-o fiind invocată deseori, 
inclusiv după 1990 ca o sperietoare, deşi după 
această dată puţini legionari sau simpatizanţi 
se mai aflau în viaţă. Cu aceste reflecţii am 
început lectura cărţii lui Roland Clark*, 
profesor de istorie modernă la o universitate 
americană şi specialist în probleme româneşti, 
Clark fiind după Francisco Veiga şi Armin 
Heinen unul dintre numeroşii specialişti străini 
care au fost preocupaţi de istoria Gărzii de 
Fier. Pentru scrierea acestei cărţi, Roland Clark 
s-a folosit de o bibliografie impresionantă, 
consultînd diverse publicaţii din ţară şi din 
străinătate, lucrări ale unor autori străini şi 
români consacrate legionarismului, memorii, 
jurnale şi mărturii orale ale unor foşti legionari. 
Cartea în chestiune apare în colecţia de Studii 
româneşti  a editurii Polirom ,  colecţie 
coordonată de Irina Livezeanu şi Lavinia Stan. 
Împărţită în opt capitole precedate de 
introducere şi urmate de concluzii, bibliografie 
şi index, Roland Clark urmăreşte de-a lungul 
a aproximativ 300 de pagini fenomenul 
legionar de la apariţie pînă la rebeliune şi 
represaliile suferite în ianuarie 1941. La 
conducerea Gărzii de Fier ajunge Corneliu 
Zelea Codreanu, care, deşi dorea o regenerare 
morală a societăţii româneşti, eliminarea 
corupţiei din rîndul oamenilor politici - racilă 
de care suferă şi astăzi societatea românească 
- şi-a început activitatea prin cîteva fapte 
reprobabile: împuşcarea prefectului de poliţie 
Constantin Manciu (1924), în sfîrşit, se spune, 
că pe uşa de la intrarea studenţilor de la 
Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi se afla 
lovitura de bardă dată de Codreanu. Inevitabil, 
cînd se studiază curentele ideologice ale 
secolului al XX-lea - nazismul german, 
comunismul sovietic, fascismul italian şi 
legionarismul românesc - se ajunge şi la 
problema evreilor, antisemitismul fiind o 
caracteristică pregnantă a secolului XX, însă 
antisemitismul românesc, deşi discutabil, se 
încadrează într-o sferă mai largă, evreii, în 
pofida aportului cultural, economic, financiar, 
ştiinţific dat umanităţii, nu s-au bucurat de o 
bună primire în Europa medievală fiind 
expulzaţi din Anglia, Franţa, Spania, apoi, sînt 
închişi în ghetouri, suferă pogromuri, iar spre 

sfîrşitul veacului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea li se atribuie Protocoalele 
Înţelepţilor Sionului, un fals istoric dovedit, 
din păcate, retipărit deseori cînd se intră în 
criză. În ceea ce priveşte fluxul de evrei în 
România după 1877, este explicabil, pentru 
că una dintre clauzele Tratatului de Pace de 
la Berlin din 1878, în urma războiului ruso-
turc, a fost ca independenţa României să fie 
condiţionată de primirea evreilor din Apusul 
Europei. Ar mai fi de spus că fascismul italian, 
nazismul german şi legionarismul românesc 
au apărut ca o ripostă dată comunismului 
sovietic care năzuia să se extindă în toată 
Europa. Aşadar, primele fricţiuni cu evreii 
după 1920 apar în rîndul studenţilor medicinişti, 
chestiunea extinzîndu-se la întreaga studenţime 
română, iar A.C. Cuza este socotit responsabil 
moral de tulburările studenţeşti. După o şedere 
în Germania şi în Franţa, Codreanu iniţiază 
Legiunea Arhanghelului Mihail în 1927: 
Numele venea de la o icoană a arhanghelului 
pe care tatăl le-o arătase mai tînărului 
Codreanu şi colegilor săi pe vremea cînd 
aceştia se aflau la închisoarea Văcăreşti, în 
1923 (p. 79). Curînd, legionarii se dedau la 
violenţe şi asasinate: 29 decembrie 1933 pe 
peronul gării din Sinaia este împuşcat I.G. 
Duca de către Nicadori (precedaţi fiind de 
legionarul Beza care în iulie 1930 l-a împuşcat 
pe ministrul Constantin Angelescu), apoi, 
rivalul lui Codreanu, Mihail Stelescu, este 
asasinat în spital de către Decemviri (1936), 
în fine, a urmat Armand Călinescu, uciderea 
celor 65 de deţinuţi politici de la Jilava, a lui 
Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, toţi aceştia, 
probabil, ca ripostă la asasinarea Căpitanului 
în 1938. În acel an, Carol al II-lea vizitase 
succesiv Londra, Parisul, Berlinul, unde peste 
tot a fost primit cu rezervă şi fără nici o 
garanţie de sprijin în faţa unei eventuale 
agresiuni sovietice, lucru petrecut în 1940 
cînd succesiv pierdem Basarabia, Bucovina 
de Nord şi ţinutul Herţa, Ardealul de Nord şi 
Cadrilaterul (neamintit de Roland Clark). În 
drumul de întoarcere spre Ţară, Carol al II-lea 
ordonă asasinarea Căpitanului. La conducerea 
Gărzii de Fier ajunge Horia Sima care se 
dovedeşte lipsit de carismă şi prestigiul lui 
Codreanu. Dintre legionari Ion Moţa şi Vasile 
Marin cad în Spania. Dorind să pară o mişcare 
intelectuală cu publicaţii pentru diferite 
categorii de cititori, legionarii reuşesc să atragă 
în rîndurile lor un număr însemnat de 
intelectuali, între care mulţi preoţi, deşi Roland 
Clark nu demonstrează convingător criteriile 
pe baza cărora aceştia au aderat la Legiune. 
Codreanu, Moţa, Vasile Marin scriu cărţi, 
legionarii organizează cantine, cămine pentru 
studenţii săraci, tabere de muncă, străbat satele 
şi dau ajutor sătenilor, preocupaţi de crearea 
unui om nou, Codreanu precizînd că Legiunea 
Arhanghelului Mihail va fi (...) mai mult o 
şcoală şi o oaste decît un partid politic (...). 
Tot ce-şi poate imagina mintea noastră mai 
frumos ca suflet, tot ce poate rodi rasa noastră 
mai mîndru, mai înalt, mai drept, mai puternic, 
mai înţelept, mai curat, mai muncitor şi mai 
viteaz, iată ce trebuie să ne dea şcoala 
legionară! (p. 166). Ion Mînzatu scrie Imnul 
tinereţii legionare (1936), cu versurile lui 
Radu Gyr. În faţa instabilităţii guvernamentale, 
Carol al II-lea este nevoit să instituie dictatura 
regală (1938), constituţia din 1923 este 
abrogată, partidele politice sînt scoase în afara 
legii, mulţi legionari iau calea exilului, iar 
mişcarea se degradează, devenind tot mai mult 
o organizaţie teroristă. În sfîrşit, în urma 
rapturilor teritoriale din 1940, Carol al II-lea 
abdică, părăseşte Ţara, iar România devine 
Stat Naţional Legionar. Ianuarie 1941 este 
marcat de revolta legionarilor care va fi 
înnăbuşită după trei zile. Alex Mihai Stoenescu, 
autor al cărţii Armata, mareşalul şi evreii 
(1998, p. 162), distinge că legionarii revoltaţi 
erau aceia aserviţi Moscovei, conduşi de 
Dumitru Grozea, amintit şi de Roland Clark 
în cuprinsul cărţii sale, dar nefigurînd în Index. 
Personal, cred că e vorba despre una şi aceeaşi 

VIAŢA PROFETULUI 
MAHOMED

Viaţa profetului Mahomed este o poveste 
de un patos şi de o frumuseţe copleşitoare. 
Este istorie,  tragedie şi  i luminare 
comprimate într-o singură poveste. Este, de 
asemenea, o poveste aproape necunoscută 
în Occident. (Barnaby Rogerson)

Mozaismul, creştinismul şi islamismul sînt 
cele trei religii monoteiste, întemeiate de 
Moise, Iisus Hristos şi Mahomed. Cronologic, 
mozaismul este cea mai veche religie, născută 
prin revelaţie, asemenea islamismului, numai 
creştinismul se difuzează (propagă) prin trimis 
ceresc. Toate s-au impus cu dificultăţi: Moise 
a rătăcit prin pustiu timp de 40 de ani, 
stingîndu-se la vîrsta de 120 de ani, evreii 
fiind conduşi în Palestina de către Iosua, Iisus 
Hristos a fost jertfit pe cruce, în urma unui 
simulacru de proces, iar Mahomed a fost 
nevoit să fugă de la Mecca la Medina, aceasta 
marcînd Hegira, începutul erei musulmane. 
Deşi iniţial, predicile lui Mahomed au fost 
primite cu rezervă, pentru că profetul abjura 
vechile zeităţi păgîne ale Arabiei cărora li se 
aduceau jertfe animale în sanctuare, ulterior, 
credinţa sa în Allah, Coranul şi rugăciunea 
s-au impus, încît astăzi numărul credincioşilor 
musulmani a depăşit 1,2 miliarde de oameni 
răspîndiţi pe trei continente, în Europa, Asia, 
Africa, iar Coranul este adesea citat şi citit, 
fiind alături de Talmud (babilonian şi 
palestinian) şi Biblie, una dintre cărţile 
fundamentale ale umanităţii. Despre fiecare 
dintre aceştia - Moise, Iisus, Mahomed - s-au 
scris numeroase cărţi şi continuă să apară 
altele. În acest context se înscrie şi volumul 
lui Barnaby Rogerson*, conferenţiar de istorie 
la St. Andrews University, editor şi autor al 
multor cărţi de istorie. Pentru autorul cărţii 
în chestiune, Barnaby Rogerson, scrierea 
acestei biografii este cu atît mai meritorie, 
fiindcă, deşi călătoreşte în lumea arabă de mai 
bine de douăzeci de ani, alfabetul şi limba 
arabă nu le cunoaşte, servindu-se de ghizi şi 
traducători (v. Mulţumiri). Structurat în opt 
capitole, precedate de o cronologie a istoriei 
universale între 400/641 şi hărţi ale Arabiei, 
Barnaby Rogerson urmăreşte cu fidelitate viaţa 
profetului Mahomed, făcînd ample descrieri 
ale societăţii arabe premergătoare apariţiei 

sale, structura societăţii, ocupaţiile oamenilor, 
rivalităţi, credinţe, datini, obiceiuri, limbi 
vorbite în peninsulă. Aşadar, Mahomed vine 
pe lume la Mecca anului 570, într-o dimineaţă 
de luni, ziua 12, luna Rabaa, născut de 
Aminah, al cărei soţ Abdullah, era decedat de 
două luni. Este chemat bunicul nou-născutului, 
Abd al-Muttalib să vadă copilul. Pînă la vîrsta 
de 6 ani, Mahomed este crescut de doica 
beduină Halimah, deşi o veche tradiţie admite 
că Mahomed ar fi fost îngrijit de o doică 
abisiniană (p. 41). Curînd, mama lui Mahomed, 
Aminah se stinge, apoi, bunicul său, aşa încît 
de creşterea lui Mahomed s-a ocupat unchiul 
său, Abu Talib. Mahomed împlinise 8 ani, 
vîrstă ce marca calea spre maturizare şi 
îngrijirea cămilelor. Cămila era simbolul 
bărbăţiei şi al independenţei bărbatului, 
moneda de schimb,  asigura întemeierea unei 
familii, în sfîrşit, între 582 - 610, Mahomed 
a participat la multe caravane care făceau 
comerţ în Siria şi Yemen. Caravanele plecau 
din Mecca iarna şi primăvara. Ajungînd la 
Bostra călugărul Bahira este impresionat de 
calităţile spirituale ale lui Mahomed, văzînd 
în el un trimis ceresc, pe al cărui spate vede 
pecetea profeţiei ce fusese purtată de toţi 
profeţii din vechime, i-a spus lui Abu Talib: 
Du-l pe nepotul tău înapoi în ţara lui şi 
păzeşte-l cu grijă de evrei, căci, pe Dumnezeu, 
dacă îl vor vedea şi vor afla despre el ceea 
ce ştiu eu, îi vor face rău. Un mare viitor îl 
aşteaptă pe acest nepot al tău (p. 68). După 
alţi 15 ani, Mahomed este recunoscut drept 
profet de un alt pustnic din Bostra, pe nume 
Nestor. Participarea la caravane l-a maturizat 
pe Mahomed, încît la 21 de ani era cunoscut 
drept cel de încredere (al-Amin), datorită 
priceperii şi corectitudinii cu care administra 
caravanele de cămile. Era potrivit de înalt, 
plăcut la înfăţişare şi avea un păr des şi creţ. 
La fel ca toţi din clanul său, fusese învăţat 
să mînuiască sabia, arcul şi să lupte corp la 
corp. Purtarea sa era desăvîrşită: atunci cînd 
vorbea cu cineva, nu se uita niciodată peste 
umăr, nu îşi îngăduia să se lase distras (p. 
71). În pofida brutalităţilor şi a crimelor 
frecvente, a rivalităţilor dintre clanuri, a 
practicării vendetei, exista în Arabia o societate 
ce putea fi animată de exemple extraordinare 
de curaj şi generozitate. Într-adevăr, arabii 
deşertului au fost cei care practic au creat 
conceptul de cavalerism, glorificat în unele 
dintre marile poeme epice ale deşertului (p. 
73). În 595, văduva Khadidja (vară îndepărtată) 
a devenit soţia lui Mahomed care fusese din 
nou recunoscut ca un om sfînt de către un 
pustnic creştin (p. 76). Căsătoria a fost 
binecuvîntată cu şase copii: doi fii (decedaţi 
din pruncie; mai tîrziu, un alt fiu, Ibrahim, 
avut cu Marya/Mariam, concubină coptă, a 
avut acelaşi destin) şi patru fiice. La 40 de 
ani, Mahomed, deşi nu ştia carte, era pregătit 
să primească învăţătura lui Dumnezeu. Aflat 
pe Muntele Hira, într-o peşteră, lui Mahomed 
i se porunceşte de către un înger: Citeşte!. 
Literal Coranul înseamnă citirea, recitirea: 
Este cuvîntul lui Dumnezeu rostit prin gura 
lui Mahomed. Dacă crezi asta, eşti musulman; 
dacă nu crezi, nu poţi fi musulman (p. 92). 
Vederea Arhanghelului Gabriel îi sporeşte 
teama, Coranul începe să fie relevat într-o 
noapte sfîntă a sărbătorii Kadir. Au urmat doi 
ani de tăcere divină. Acum apare a doua Sură 
Lumina zilei. Păstrat în forma orală, Coranul 
a fost editat după moartea lui Mahomed: A 
citi Coranul în arabă, în loc să-l reciţi din 
memorie, înseamnă a pierde nouă zecimi din 
puterea sa. A citi o traducere înseamnă a te 
îndepărta şi mai mult de puterea cuvintelor 
sale (p. 95). În 615, Mahomed primeşte 
porunca predicării în public, impunînd astfel 
alte criterii de apreciere a vieţii, valorile 
tradiţionale ale Meccăi fiind denigrate. Între 
credincioşii musulmani şi păgînii tradiţionalişti 
au loc ciocniri sîngeroase. O solie de şeici 
quraişiţi i-au cerut lui Abu Talib să nu 
protejeze pe Mahomed. Grupuri de musulmani 
părăsesc Mecca şi se stabilesc la Aksum 
(Abisinia). În 619, Khadidja moare. Singura 
femeie şi soţie preţuită, deşi după moartea ei, 
Mahomed a mai avut şi alte soţii, în total 11. 
După moartea lui Abu Talib, conducerea 
clanului Beni Haşim a fost preluată de Abu 
Lahab, duşman al lui Mahomed. O nouă 
întîlnire cu Arhanghelul Gabriel, călătoria prin 
ceruri l-a convins pe Mahomed de predestinarea 
sa: Fără provocarea misticului zbor nocturn, 
islamul ar fi devenit o religie foarte diferită 
în secolele anterioare. Zborul nocturn avea 
să inspire generaţii de mistici să caute o 
experienţă similară a divinităţii. A fost o 
poartă pe care avocaţii, juriştii şi comentatorii 
- ce aveau să interpreteze mai tîrziu islamul 
pentru mase - nu au putut s-o închidă 
niciodată (p. 113). Asaltat de oponenţi şi rivali, 
se pune la cale asasinarea lui Mahomed, acesta 
fuge din Mecca spre Iathrib (Medina), la 15 
iunie 622, dată la care se consideră că începe 
era musulmană (Hegira), alcătuieşte Şahada, 
declaraţia ce-l defineşte pe musulman (p. 118). 
Iniţial, credincioşii se rugau cu faţa către 
Ierusalim, apoi, cu faţa spre Mecca. Chemarea 
la rugăciune (adhan), era îndeplinită de 
muezin. Se obişnuiesc cinci rugăciuni zilnice. 
Din 673, muezinul chema la slujbă pe 
credincioşi din minaret. Islamul 
t impur iu  se  carac ter iza  pr in 

persoană, deşi la Roland Clark legionarul - 
comunist se numeşte Dumitru Groza, iar la 
Alex Mihai Stoenescu, Dimitrie Grozea. În 
schimb, legionarii fideli Berlinului nu s-au 
revoltat, emigrînd ulterior, în Germania, apoi 
s-au regrupat în diferite ţări europene, mulţi 
ajungînd chiar pe continetul american. Evident, 
o cercetare utilă care se înscrie în bibliografia 
curentă a  Legiuni i .  Semnalăm unele 
inadvertenţe: la pagina 32, cînd se vorbeşte 
despre luptele din Moldova, în anii Primului 
Război Mondial, nu se amintesc victoriile 
româneşti de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz. La 
pagina 90 este amintit Stelian Stăncinel, iar 
la pagina 91, nota 85 apare sub numele de 
Stelian Stănicel. La pagina 111, Elena Lupescu 
trăieşte între anii 1895 - 1977, iar la pagina 
121 trăieşte între 1886 - 1977.

Ionel SAVITESCU
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LEGIONARĂ. Activismul fascist în România 
interbelică. Traducere de Marius - Adrian 
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Contribuții documentaresimplitate, încît Bine a spus Profetul: 
,,Cu adevărat, printre lucrurile de 

care mă tem pentru voi, după plecarea mea 
din lume, este aceasta: că podoabele şi 
bunurile lumeşti ar putea să vă fie dragi” (p. 
124). Rugăciunea lui Mahomed: O, Doamne! 
Ţine-mă în viaţă sărac şi lasă-mă să mor 
sărac; şi înviază-mă în rîndul celor săraci (p. 
124). Cumpătarea, simplitatea vieţii Profetului, 
ajutorarea celor săraci, nevoiaşi şi bolnavi, 
accesibilitatea de a vorbi cu el uimeşte: 
Uşurinţa cu care este împărţită mîncarea şi 
cu care este oferită ospitalitatea rămîne una 
dintre cele mai izbitoare diferenţe dintre o 
societate musulmană tradiţională şi lumea 
occidentală. La acest capitol, Islamul este tot 
numai bunăvoinţă şi generozitate, Occidentul 
numai indiferenţă faţă de ceilalţi (p. 127). 
Profetul era foarte sobru, rîdea foarte rar: 
Dintre voi, eu sînt omul care l-a înţeles pe 
Dumnezeu cel mai bine şi care se teme de el 
cel mai mult. Dacă aţi fi văzut ce am văzut 
eu, aţi rîde mai puţin şi aţi plînge mai mult 
(p. 130). Deşi nu cunoaştea în detaliu Tora şi 
Evangheliile, Mahomed insista în Coran 
asupra faptului că Iisus nu a murit pe cruce: 
,,Ei însă nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit, 
ci numai li s-a părut aşa” (Sura Al-Nisa, 4, 
157). Tradiţia musulmană avea să adauge mai 
tîrziu istorisirea conform cărora Yehuda (Iuda) 
i-a luat locul învăţătorului său şi a murit pe 
cruce plin de remuşcări pentru trădarea sa 
(p. 137). Printre descendenţii Profetului se 
numără regele haşemit al Iordaniei, Abdullah, 
şi regele alunit Mahomed VI al Marocului, 
care provin din fiii - Hasan şi Hasayn - ai 
Fatimei (fiica cea mică a lui Mahomed), 
măritată cu Ali. Războiul lui Mahomed cu 
Mecca a fost un război pentru supravieţuirea 
cuvîntului lui Dumnezeu (p. 141). În războiul 
cu quraişiţii din Mecca, unchiul lui Mahomed, 
Hamza, este ucis şi pîngărit, Mahomed este 
rănit la obraz, suportă o tentativă de asasinare. 
În fine, Mahomed reuşeşte să convertească 
întreaga Arabie la islamism, pătrunde în 
Mecca, distruge idolii, intră în Kaaba, are o 
întîlnire emoţionantă cu Şayama, fiica mamei 
sale adoptive, Halimah. În final, Mahomed 
este recunoscut ca profet al lui Dumnezeu. 
Refacerea calendarului, un ultim pelerinaj la 
Mecca (20 februarie 632), cînd i se relevă 
unul dintre ultimele versete ale Coranului, în 
sfîrşit, premoniţia sfîrşitului şi predica de 
despărţire (pp. 192/193, sintetizată: Las în 
urma mea două lucruri, Coranul şi pilda pe 
care am dat-o eu, Sunna, iar dacă le urmaţi 
pe acestea, nu veţi rătăci niciodată calea, 
Mahomed fiind conştient, totodată, că după 
el nu va mai veni niciun profet şi niciun 
apostol şi nicio nouă credinţă), stabilirea 
ritualului hagealîcului sînt printre ultimele 
acţiuni ale Profetului: Cuvîntarea sa nu posedă 
forţa imensă a Coranului, deşi este clară, 
concisă şi plină de spiritul îndoielii. Mahomed 
pare stăpînit de neliniştea că nu s-a străduit 
suficient de mult să transfere revelaţiile divine 
în minţile adepţilor săi. Unii critici se îndoiesc 
că au fost consemnate cu exactitate cuvintele 
rostite de el, căci predica de despărţire a fost 
menţionată pentru prima oară abia în 
biografiile scrise la peste un secol după 
moartea Profetului. Dar, dacă ne mulţumim 
cu ideea că evangheliile creştine (scrise după 
un interval cam la fel de lung) sînt în general 
veridice, atunci putem accepta şi predica de 
despărţire ca pe una dintre marile îndrumări 
spirituale adresate umanităţii (p. 192). 
Ultimele cuvinte ale lui Mahomed înainte de 
a-şi da duhul: Doamne, iartă mie păcatele. 
Disputa succesiunii între Abu Bakr şi Ali 
(soţul Fatimei, care după cîteva luni urmează 
în moarte lui Mahomed), rezolvată în favoarea 
lui Abu Bakr (tatăl Aişei). Nu putem încheia 
fără să cităm consideraţiile lui Barnaby 
Rogerson despre Coran: Coranul are o magie 
a sa nepămînteană, atemporală. Sînt în el 
versete care timp de secole trebuie să fi fost 
percepute ca misterioase şi indescifrabile, dar 
care dintr-odată par mult mai relevante în 
epoci ulterioare, a căror perspectivă a fost 
schimbată de descoperirile ştiinţifice şi de o 
înţelegere tot mai cuprinzătoare a lumii (p. 
200). În Notă despre surse este amintită cartea 
Istoria lui Dumnezeu de Karen Armstrong, 
apărută în 2009 la Nemira. Suplimentar se 
pot citi contribuţiile româneşti: Irineu 
Mihălcescu (Istoria religiunilor lumii, ed. 
Cugetarea - Georgescu Delafras, 1946), 
Mircea Eliade Istoria credinţelor şi ideilor 
religioase, III, 1983, precum şi cartea lui 
Alexandru Babeş Drama religioasă a omului, 
1975, ce conţine un capitol dedicat lui 
Mahomed. În fine, hepdomadarul Dilema 
veche nr. 621 (24/30 martie) 2016 conţine 
suplimentul Ce spune Coranul.

Ionel SAVITESCU
* Barnaby Rogerson - Profetul Mahomed. 

O biografie, traducere de Alexandru Racu, 
Ed. Polirom, 2015.

Cîteva rectificări privind 
biografia lui 

Alexandru Ciorănescu 
În septembrie 1992, cînd  savantul 

Alexandru Ciorănescu, după 43 de ani de exil, 
îşi revedea casa  părintească  din Moroienii 
Dîmboviţei, într-un armonios ceas al toamnei, 
la un pahar de vin, mi-a povestit cu un umor 
fabulos cum, cu un an în urmă,  pe aeroportul 
Otopeni,  i se  sustrăsese ,,antediluvianul”,  
dar bunul  său  paşaport  francez cu care, ca 
oricare cetăţean al acelei mari ţări europene, 
umblase  pînă atunci nestingherit prin toată 
lumea…. Plecînd de la nostima pentru Domnia 
Sa  întîmplare şi apreciind că  astfel de 
documente sînt bune pînă la urmă  doar pentru 
briganzi, Alexandru Ciorănescu mi-a mărturisit  
că,  el împreună cu Aureliu Răuţă, într-o stare 
de spirit efervescentă, ca nişte adolescenţi 
nebuni, fără nici un act oficial,   imediat 
după ,,revoluţie”(?), au făcut o primă vizită 
,,clandestină” în România… Amintindu-mi 
peste ani de incredibila dezvăluire, i-am cerut 
Profesorului  într-un interviu din august 1996 
(vezi Mărturisiri şi judecăţi plurative, Dacia 
XXI, 2011), să-mi ofere detalii. Surprins de 
faptul că nu uitasem amănuntul, dar foarte 
obosit, după o zi de alergătură de la Bucureşti 
la Sinaia, Moroieni şi Tîrgovişte, a amînat 
să-mi spună povestea pentru altă dată. Care 
,,altă dată”, Dumnezeule Mare, – nu aveam 
cum să ştiu atunci -  nu a mai fost să fie… 
După ce a revenit în ţară şi în 1997 (eu 
însumi eram atunci în Spania!) şi în 1998 
(doar pentru cîteva ore!), ,,Puiu a murit!” 
(parcă aud  vocea stinsă de la telefon a surorii  
sale,  academicianul Ecaterina Ciorănescu 
Neniţescu) în  noiembrie 1999,  la cîteva zile 
doar după ce împlinise 88 de ani.  

Întrucît uneori nu numai simplilor difuzori 
de ,,ştiri“ (şi nu sînt puţini în era Internetului!), 
dar chiar şi celor mai bine intenţionaţi şi mai 
informaţi cercetători din domeniul culturii  li 
se întîmplă să preia şi să colporteze unele date 
de stare civilă din biografia unor personalităţi 
culturale  fără nici o verificare, ori scrupul 
ştiinţific,  la Aniversarea  a 105 ani de la 
naşterea ultimului mare savant umanist care 
a fost Alexandru Ciorănescu,  absolvent al 
celebrei şcoli de Ahivistică şi Paleografie 
din Bucureşti!), voi pune la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi două documente inedite 
majore.   Ele sînt, primo,  Extract(ul) Actului 
de naştere al  lui Alexandru Ion Ciorănescu 
şi, secundo, Cerificatul datelor de identificare 
al defunctului (DATOS DE IDENTIDAD DEL 
DIFUNTO) ALEXANDRE CIORANESCU.

Extractul Actului de naştere  al lui 
Alexandru Ion Ciorănescu, conform cu 
originalul înscrisului  nr. 116 din Registrul 
Stărei Civile de naşteri pe anul una mie nouă 
sute unsprezece al Primăriei Moroieni, Plasa 
Pucioasa, judeţul Dîmboviţa a fost eliberat 
ca dovadă, cu nr. 1545 (probabil!-  numărul 
imprimat în ştampila pătrată e foarte şters, 
n.n.),  la cererea învăţătorului Ion Ciorănescu, 
tatăl său, în urma petiţiei acestuia înregistrată 
cu nr. 1523  pe anul  1927, pe cînd viitorul 
istoric al Canarelor şi canarienilor avea în jur 
de şaisprezece ani. Mai înainte de a reproduce 
in extenso conţinutul documentului, precizez  
că înscrisul respectiv  a constituit în exil, 
pentru marele cărturar,  singurul act oficil de 
stare civilă pe care l-a putut aduce din ţară. 
De altminteri, el a fost autentificat ca atare 
sub numărul 8450 în data de 29 octombrie 
1956, la Paris, arondismentul 5 (Pantheon)  
de  Michel Raiter, doctor în drept şi expert al 
Curţii de Apel  din oraşul amintit. Deoarece 
facsimilarea ori scanarea documentului, şi aşa 
foarte uzat, de trecerea anilor nu constituie 
o soluţie din punctul de vedere al lizibilităţii 
transpunerii tipografice, în continuare,   după 
decriptarea lui anevoiasă,  îl  transcriu liniar : 

Primăria Moroieni/ Plasa Pucioasa/ 
Judeţul Dîmboviţa/ Extract   (subliniat, n.n.) 
/ ELIBERAT DOVADA 1545? (ştampilă pătrată 
cu majuscule, n.n.) / din registrele starei 
civile de născuţi pe anul una mie nouă sute 
unsprezece / 1911. / Act de Naştere/ din anul 
una mie nouă sute unsprezece luna Noiembrie 
ziua cincisprezece, ora zece dimineaţa.  Act 
de naştere a copilului Alexandru (subliniat 
numele, n.n.) de sex bărbătesc  născut la 
cincisprezece Noiembrie curent la ora patru 
dimineaţa, în casa părinţilor săi din Comuna 
Moroieni  judeţul Dîmboviţa, fiu legitim al   
D-lui Ion Ciorănescu  de ani treizeci şi şapte 
de profesie învăţător şi al   D-nei Ecaterina 
Ion Ciorănescu  de ani trezeci şi doi de 
profesie învăţătoare, domiciliaţi în Comuna 
Moroieni, judeţul Dîmboviţa, după declaraţia 
făcută de tatăl care ne-a înfăţişat Copilul,  
întîiul martor Vasile Marin de ani şapte zeci 
şi al doilea martor  Ion Mihai Brebianu de 
ani cinci zeci şi unul  ambii de profesiune 
agricultori domiciliaţi în Comuna Moroieni, 
judeţul Dîmboviţa, vecini cu pruncul, cari au 
subscris acest (subliniat, n.n.)  act împreună 
cu noi şi cu declarantele, înscrise după 
lege de noi înşine  Ion Vasile Ion Bratu  
primar şi oficer al starei civile  din Comuna 

Moroieni, judeţul Dîmboviţa. / I. Ciorănescu 
declarante/ Martori/ Vasile Marin/ Ion M. 
Brebianu/ Primar oficier/ I.V.I. Bratu/ Notar 
/indescifrabil. / Primăria Comunei Moroieni 
(întregul şir subliniat, n.n.)/ Prezentul extract 
fiind conform cu originalu se atestă de noi, 
fiind cerut de d-l Ion Ciorănescu  prin petiţia 
înreg. la No. 1523/927 (urmează semnătura 
autografă indescifrabilă,  n.n.) 

Se impun cîteva observaţii. Extractul 
Actului de naştere al lui Alexandru Ion 
Ciorănescu (Dovada  1545/ 1927) este 
conform cu înscrisul cu nr 116/ 1911 din 
Registrul Stării Civile de Naşteri pe  anul 
1911 al  Primăriei Moroieni, Dîmboviţa, 
registru  predat, conform Legii, de autorităţile 
administraţiei publice locale de aici  Direcţiei 
Judeţene Dîmboviţa  a Arhivelor Naţionale 
în 2011. Dovada respectivă a fost tradusă 
şi autentificată sub numărul 8450 / la Paris, 
în data de 29 octombrie 1956, ca act oficial 
de naştere a lui  Alexandru Ion Ciorănescu. 
Ar mai fi de spus, în apendice,  că bunii şi 
scrupuloşii funcţionari romani, din umă cu 
o sută de ani, consemnau în Registrele lor 
nu numai anul, ziua şi ora la care venea pe 
lume noul născut, dar şi ora cînd, în braţe 
cu pruncul,  tatăl venea să îl declare şi să îl 
înfăţişeze autorităţilor… 

Dacă în ceea ce priveşte data de naştere 
a lui Alexandru Ciorănescu, de bine de rău, 
informaţia respectivă  a putut fi confruntată, 
odată  cu revenirea din exil,  cu precizările 
făcute de  academicianul   Ciorănescu însuşi, 
în privinţa decesului acestuia, survenit în 
Insulele Canare (unde îşi avea reşedinţa de 
peste patruzeci de ani), în mod neaşteptat, 
datele vehiculate  – şi nu mă refer aici la 
voluntarii colportori de ştiri, unde totul e  
scăpat  de sub orice control – chiar  în  unele 
dicţionare,  nu mai sînt la fel  de unitare... 
Enciclopedia exilului literar românesc: 1985-
1989, de Florin Manolescu (care indică în 
bibliografia recuperării moştenirii culturale a 
lui Alexandru Ciorănescu şi lucrarea  noastră 
intitulată Dinastia de cărturari a Ciorăneștilor, 
din 2000), consemnează faptul, oarecum 
straniu, că marele savant s-ar fi săvîrşit din 
viaţă la 25 noiembrie 1999! Însuşi Nicolae 
Florescu, un bun cunoscător al exilului şi un 
apropiat tandru  al  Profesorului  în ultimii 
ani de viaţă,  datează eronat moartea autorului 
neîncheiatelor Amintiri fără memorie. După 
Nicolae Florescu (conf.  Dicţionarului General 
al Literaturii Române: C/D, Editura Univers 
Enciclopedic, 2004) Alexandru Ciorănescu 
s-ar fi stins din viaţă la 20  noiembrie 1999. 

Sîntem în posesia Certificatului de deces 
cu nr. 2057862/ 1999 al regretatului Alexandru 

Ciorănescu, copie a filei din  Registrul Civil 
al oraşului Santa Cruz de Tenerife, capitala 
Arhipelagului Insulelor  Canare,  autentificată 
sub numărul 1119 de Ministerul Justiţiei 
al Regatului Spaniol. Voi oferi cititorului, 
alăturat, documentul scanat, nu mai înainte 
însă de a face cîteva precizări impuse în 
urma operaţiei de translare. În registrele 
civile din Tenerife, numele savantului era 
înregistrat  drept Alexandre, iar prenumele 
(,,primer apellido” ) Cioranescu. Deşi data şi 
locul naşterii sînt  corect trecute (quince de 
noiembre de mil novecientos once, Moroeni 
– cincisprezece  noiembrie, o mie nouă 
sute unsprezece), în mod curios, numele 
părinţilor  lipsesc (no consta: nu există). 
După ce înscrisul olograf din aliniaturile 
predefinite (foarte interesant e faptul că   
autorităţile canariene n-au renunţat la această 
veche practică!) consemnează starea civilă a 
defunctului înainte de ceasul fata : ,,viudo”, 
adică văduv, se confirmă în mod cît se poate 
de clar  şi naţionalitatea  înscrisă în actele cu 
care  Profesorul se legitima - (nacionalidad): 
Francesa! Urmează scrupulos înregistrarea 
,,ultimului domiciliu”: Coral Verde, Bejamar. 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.  În 
rubrica Defunction (Decesul) se află înscris: 
Hora (Ora) Trece y Treinta (treisprezece şi 
treizeci), dia (ziua)  diecinueve (nouăsprezece) 
de Noviembre (noiembrie) de mil novecientos 
noventa y nueve, adică:  o mie nouă sute 
nouăzeci şi nouă. Va să zică, nu 20 noiembrie, 
nici măcar 22 sau 25 noiembrie cum am găsit 
la Răzvan Codrescu în Rost, an VIII, nr. 91-
92, sept.-oct. 2010, pag. 17, ori  Enciclopedia 
online Wikipedia…  Decesul marelui om de 
cultură Alexandru Ciorănescu a survenit în 
19 noiembrie 1999, ora locală 13.30. El s-a 
produs, cum scrie în continuare în actul de 
deces, într-un spital din Santa Cruz de Tenerife, 
fiind constatat de medicul Jose Janice Martin 
Ortega, membru al Colegiului Medicilor nr. 
4014. Încă un amănunt. Actul precizează şi 
cimitirul în care va fi înmormîntat Alexandru 
Ciorănescu și anume Santa Lastunia. Adică 
în acelaşi loc de veci unde odihneşte şi Lyda 
Ianculescu, soţia sa, fiica lui Victor Ianculescu, 
unul dintre favoriţii lui Iorga, consul al 
României la Paris şi director administrativ al 
Şcolii Române din Franţa (Fontenay –aux-
Roses). Aici statul spaniol, în semn de aleasă 
preţuire a meritelor excepţionale ale celui mai 
mare biograf al Insulelor Canare, a ridicat, nu 
cu mult timp în urmă, un superb monument 
funerar din marmură verde, despre care am 
mai avut prilejul să vorbesc. 

Ștefan Ion GHILIMESCU
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Les frères Alexandru et Ion Lapedatu, artisans 
de la Roumanie moderne. 140 ans depuis leur 

naissance.
Résumé

Dans la génération qui a réalisé la Grande Union de la Roumanie, il y a deux personnalités 
étonnantes : les frères jumeaux Alexandre et Ion Lapedatu. Ministres, sénateurs, professeurs 
des universités, l’un président de l’Académie Roumaine et l’autre Gouverneur de la Banque 
Nationale de Roumanie - la liste des fonctions au service de l’Etat (ou de leurs décorations 
!) - ne laisserait pas soupçonner leur peu prometteuse naissance en 1876 à Săcele (Brasov), 
dans le sud de la Transylvanie. En Autriche-Hongrie, pendant des siècles, leur ethnie roumaine 
n’était que « tolérée » et leur religion orthodoxe n’était pas reconnue officiellement. Ioan Al. 
Lapedatu, leur père, issu du milieu rural, ayant obtenu une bourse à la Sorbonne, doit quitter 
Paris pour Bruxelles à l’arrivée des armées prussiennes. Là il devient « docteur en philosophie 
et lettres avec grande distinction » et revient à Braṣov pour enseigner au Collège Șaguna et 
travailler comme journaliste et écrivain, mais meurt en 1878, laissant une veuve de dix-sept 
ans sans moyens de subsistance avec deux orphelins d’un an et demi.

Les jumeaux se séparent à quatorze ans: Alexandre avec la mère vivent à Jassi dans le 
Royaume de la Roumanie ; Ion vit avec sa grand-mère à Braṣov en Autriche-Hongrie. Malgré 
les privations, ils réussissent à faire des études supérieures : Ion en économie à Budapest, 
devenant directeur de banque et organisateur de la vie financière des roumains en Transylvanie 
; Alexandre en histoire à Bucarest, trouvant un premier emploi dans la section des manuscrits 
de l’Académie Roumaine.

Les frères sont réunis après avoir participé dans l’acte de la Grande Union nationale en 
1918. Ion, délégué dans l’assemblée d’Alba Iulia, devient secrétaire général du ressort financier 
du Conseil Dirigeant ; Alexandre préside le comité des refugiés roumains de l’Autriche-
Hongrie et collabore avec la minorité allemande pour préparer l’assemblée de Mediaṣ. Tous 
deux participent à la Conférence de paix de Paris, comme membre (Alexandre) ou comme 
consultant (Ion) de la délégation roumaine.

Après le succès de Trianon, la Grande Roumanie se confronte avec un défi monumental: 
intégrer des régions qui ont eu, pendant des siècles, des systèmes financiers, économiques, 
sociaux et religieux complètement différents, souvent incompatibles. La contribution historique 
de la génération de la Grande Union a été de poursuivre avec ténacité, malgré les dérives 
politiciennes ou extrémistes qui n’ont pas manqué, le projet d’une Roumanie moderne, 
inclusive, tolérante et prospère.

Alexandru devient l’une des figures centrales du Parti Libéral, posant son empreinte sur 
des lois essentielles pour l’intégration: l’établissement du patriarche de l’église orthodoxe, 
les Statuts que les orthodoxes et les autres congrégations se donnent, et surtout la loi des 
cultes mettant sur pied d’égalité toutes les croyances. Entre autres, il est parmi les signataires 
du décret du Gouvernement mettant hors la loi l’organisation extrémiste « Garda de Fier ». 
Ion est actif dans le Parti National Transylvain jusqu’à sa fusion avec le Parti Paysan en 
1926, quand il se retire de la vie politique. Depuis sa position dans la Banque Nationale de 
Roumanie, il exprime sa vision sur le rôle des interventions étatiques, négocie les crédits 
internationaux pour la stabilisation monétaire, et supervise des sociétés d’importance nationale 
comme SONAMETAN, exploitant le gaz naturel en Transylvanie. Dans la quatrième décennie, 
la Grande Roumanie atteint son l’apogée.

Dès le début, la seconde guerre mondiale réduit son territoire : l’Union Soviétique annexe 
la Bessarabie (pacte Ribbentrop-Molotov) et la Hongrie occupe le nord de la Transylvanie 
(le deuxième arbitrage de Vienne). La fin de la guerre rapporte la Transylvanie, mais pas la 
Bessarabie et le nord de la Bucovine et la Roumanie reste figée pour un demi-siècle sous le 
régime communiste qui anéantit systématiquement la génération de la Grande Union. Alexandru 
est arrêté dans la rafle dite « des dignitaires » en mai 1950, et meurt fin août dans la prison 
de Sighet. Ion, fixé au lit à la suite d’un accident, n’est pas arrêté, mais meurt quelques 
mois plus tard dans la pauvreté et le désespoir, pensant avoir complètement gaspillé sa vie.

Dans la perspective contemporaine, leurs actes prennent une toute autre signification. 
Dans leur époque, les frères Lapedatu et leurs collègues de génération ont relevé des défis 
et ont proposé des solutions d’incontestable actualité. Ils ont gravi, des fois dans la douleur 
mais toujours pleins d’espoir, les premières marches d’une ascension vers la modernité que 
les jeunes générations roumaines d’aujourd’hui vont sans doute continuer dans leurs progrès 
vers un avenir meilleur.

 Andreas Anton WILD - CV
  
Dr. Andreas Wild a pris sa retraite à la 

fin 2015 du poste de directeur exécutif de 
l’entreprise commune ECSEL, un partenariat 
public-privé sur la nanoélectronique, le 
logiciel embarqué et l’intégration intelligente 
des systèmes, établi comme un organisme 
autonome de l’Union européenne. 

Il est né et a fait ses études en Roumanie, 
obtenant son diplôme d’ingénieur électronique 
spécialisé en composantes à l’Université 
„Politehnica” de Bucarest et son doctorat à 
l’Institut de physique atomique de Bucarest. 
Après ses débuts professionnels à l’IPRS 
Baneasa, Bucarest en 1974, il a rejoint en 1982 
le Secteurs de Produits Semi-conducteurs de 
Motorola à Munich et a continué sa carrière 
en 1993 aux Etats Unis, pour revenir en 
France en 2000, et retourner sur Munich en 
2007. Fin janvier 2009, il a quitté Freescale 
Semiconductor (le nom sous lequel Motorola 
avait externalisé son secteur composantes en 
2004). Il a passé pratiquement toute sa carrière 
en recherche et développement, gérant des 
laboratoires en Allemagne, France, aux Etats 
Unis, et en Amérique latine, en finissant sa 
carrière comme directeur de recherche en 
Europe et membre du conseil d’administration 
des entités légales de Motorola/Freescale en 
France et en Allemagne. 

Il est l’auteur de 28 brevets et a publié plus de 50 articles techniques.
Avant de rejoindre les institutions européennes en 2009, il a ouvert une galerie d’art 

moderne à Munich qui a fonctionné un peu plus d’un an.

Le géo-système Danube - Delta du Danube - 
Mer Noire, facteur d’importance géopolitique 

et environnemental majeur de l’Europe : 
problèmes de gestion durable.

Résumé

La région du Danube et la Mer Noire ont une importance géopolitique, économique, 
sociale et environnementale de premier ordre pour l’Union Européenne et en particulier pour 
la Roumanie.

Le système Danube - Mer Noire joue un rôle essentiel dans l’équilibre climatique dans la 
région danubienne et même en Europe. Les écosystèmes caractéristiques fluviaux, deltaïques et 
marins ont des fonctions multiples dans la conservation de l’environnement et de la biodiversité.

Le système Danube - Delta du Danube - Mer Noire est très dynamique, en permanente 
évolution. Surtout le Delta du Danube a évolué de façon spectaculaire au cours des 10.000 
dernières années.

Le système est fortement anthropisé, les activités humaines ayant un impact important sur 
l’environnement et sur l’équilibre des écosystèmes. Sur le Danube supérieur, il y a 59 barrages 
sur le cours moyen, trois, et sur le Danube inferieur - deux, les Portes de Fer I et les Portes 
de Fer II. Toutes ces structures provoquent une fragmentation d’un continuum.

Le système Danube - Mer Noire, et surtout le fleuve Danube, constitue le corridor de 
transport paneuropéen n ° 7, une voie de connexion entre l’Europe et la région de la Mer 
Caspienne, l’Asie centrale et le Moyen-Orient, et même la Chine et l’Asie du Sud.

Le fleuve Danube est le fleuve le plus important de l’Union Européenne et aussi le plus 
international du monde (19 pays font partie du bassin de drainage). Le fleuve constitue la 
base pour le développement de l’industrie, de l’agriculture, du transport, de l’hydro-énergie, 
du tourisme, c’est un fournisseur de nourriture (la pêche), de l’eau, etc.

Le Parlement et le Conseil Européens, ainsi que la Commission Européenne, ont adopté 
une série de documents pour assurer le développement général socio-économique de la région:

- la politique maritime intégrée;
- «Le développement bleu” des mers européennes, y compris la Mer Noire;
- Stratégie Européenne pour la Région du Danube (EUSDR), ayant comme objectif principal 

le développement durable des pays du Danube.

Dans le cadre de la Stratégie Européenne du Danube, la Roumanie a présenté plusieurs 
projets majeurs parmi lesquels « Le Centre International des Études Approfondies sur les 
Systèmes Rivière - Mer – DANUBIUS-RI : une infrastructure de recherche pan-européenne 
distribuée » est un projet stratégique d’importance internationale. Le but du projet est de 
permettre et de soutenir les recherches interdisciplinaires de haut niveau qui vont servir le 
développement d’une société basée sur les acquis de la Science. Le projet a été admis sur 
la feuille de route de l’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) et 
comprendra la majorité des systèmes fleuve – mer de l’Europe. Dans notre conférence une 
attention particulière sera accordée à ce projet

Nicolae PANIN – CV
  
M. Nicolae Panin, né en 1938 à Bucarest, a fait ses études à l’Institut du Pétrole, Gaz et 

Géologie (1954 – 1959) obtenant un diplôme d’ingénieur géologue. Les études ont été continuées 
à l’Université de Paris VI (1968–1969) où il a soutenu la thèse de docteur en Géologie avec 
le titre « Le Delta du Danube. Etude géodynamique et sédimentologique » (1974). L’activité 
professionnelle de M. Panin peut être résumée comme suit : ingénieur géologue à l’Entreprise 
de Prospections Géologiques à Bucarest (1959-1968) ; chercheur à l’Institut de Géologie et 
de Géophysique (1969-1970) ; chercheur principal chargé de l’organisation du Laboratoire 
de Géologie Marine à l’Institut Roumain de Recherches Marines à Constanta (1970-1975) 
; chef du Laboratoire de Géologie et Sédimentologie Marine à l’Institut de Géologie et de 
Géophysique de Roumanie (1975-1993) ; directeur du Centre Roumain de Géologie et la 
Géo-écologie Marine (1993-1996) ; directeur général de l’Institut National de Géologie et 
Géo-écologie Marine - GéoEcoMar (1996-
2009); conseiller du directeur général de 
GéoEcoMar (2009-2016) ; directeur général 
intérimaire à l’Institut National GéoEcoMar 
(2016); professeur associé à la Faculté de 
géologie et de géophysique, Université de 
Bucarest (depuis 1988). 

M. Panin est membre du Comité National 
de Géodésie et de Géophysique, président du 
Comité National de l’Association Internationale 
des Sciences Physiques de l’Océan et membre 
de l’Association des géologues de la Roumanie.

M. Panin a été élu membre correspondant 
de l’Académie Roumaine, en 2003, est devenu 
membre titulaire de l’Académie Roumaine en 
2015. Il est membre de l’Académie Européenne 
des Arts et des Sciences (depuis 2013).

M. Panin a reçu : le prix „Grigore 
Cobalcescu” de l’Académie Roumaine 
(1989) ; les „Palmes Académiques” au grade 
d’Officier de la République Française (1997), 
l’Ordre National „Service loyal” au grade de 
Chevalier (2000), la Médaille pour contribution 
exceptionnelle à la protection environnementale 
de la Mer Noire (2010) et l’Ordre „Étoile de 
la Roumanie” au grade de Chevalier (2015).

La Maison Roumaine 
Programme des conférences - Automne 2016

08 octobre 2016: Les frères Alexandru et Ion Lapedatu, artisans de la Roumanie 
moderne. 140 ans depuis leur naissance. Dr. Andreas WILD, ingénieur électronicien, ancien 
directeur exécutif de l’agence européenne ECSEL (Electronic Components and Systems for 
European Leadership), membre de la famille Lapedatu.

05 novembre 2016: Le géo-système Danube - Delta du Danube - Mer Noire, facteur 
d’importance géopolitique et environnemental majeur de l’Europe : problèmes de gestion 
durable. Prof. Dr. Nicolae PANIN, géologue, membre de l’Académie Roumaine, directeur 
général de l’Institut National de Géologie et Géo-écologie Marine - GéoEcoMar

03 décembre 2016: Deux roumains dans la culture française: l’astronome Nicolae 
Coculescu et son fils l’homme de science et l’écrivain Pius Servien. Dr. Magda Stavinschi, 
astronome, chercheur honoraire de l’Institut Astronomique de l’Académie Roumaine, ancien 
directeur.



20 Jurnalul literar

---►

La Maison Roumaine - Semnal editorial

Oameni prin vremuri.
Bucovinenii în secolul XX

de Ștefan UNGUREAN și Mircea IVĂNOIU

Bucovina - spiritul 
occidental în 

spaţiul românesc; o 
perspectivă sociologică 

În  memoria părinţilor mei

Punctul de plecare. Primul lucru care te 
izbeşte în aceste relatări este dragostea faţă 
de ţinutul natal, de unde şi întrebarea: care 
este resortul acestui sentiment?  

Pentru început ne vom sprijini în demersul 
nostru pe o apreciere făcută de Tocqueville 
cînd descoperă cultul patriei care există 
la americani: „iubirea de patrie este un 
fel de cult de care omul se leagă datorită 
practicii”(8),  iar prin practică Tocqueville 
înţelege îndeplinirea unei îndatoriri şi 
exercitarea unui drept. Cum arată această 
îndatorire şi cum se manifestă exercitarea unui 
drept în acest spaţiu? Răspunsurile  trebuie 
căutate în faptul istoric, pe două paliere: un 
palier al vieţii sociale şi un al doilea palier, 
cel existent la nivelul guvernării.  

În esenţă guvernarea oricărui teritoriu se 
sprijină pe trei tipuri de medium, care se vor 
regăsi şi în cazul Bucovinei: a. medium-ul 
economic,  (,,banii” şi  corespondentul banilor 
care este „piaţa”); b. medium-ul politic  ce 
are în centru noţiunea de „guvernare”; c. 
medium-ul social, care vizează chestiunea  
„solidarităţii” (9). Prin aceste „medium”-uri se 
ţinteşte transformarea multiplelor comunităţi 
etnice (,,popoare”)  într-o singură populaţie, 
concomitent cu transformarea individului 
în cetăţean, prin  definirea lui simultan 
drept subiect economic şi subiect politic, 
ce împărtăşeşte cu ceilalţi, aceleaşi valori şi 
principii.  

Aceste  schimbări nu se pot înfăptui fără un 
aparat de stat, fără o administraţie performantă 
capabilă să implementeze un tipar care are 
drept scop de a-i apropia pe minoritari unii de 
alţii. Miza este ca bucovineanul român să simtă 
că  mai degrabă face parte din  aceeaşi „lume” 
cu bucovineanul evreu sau cu bucovineanul 
ucrainean, cu care intră în relaţii vii, de viaţă, 
decît cu moldoveanul de dincolo de graniţă. 
Acest fenomen este general, toate minorităţile 
din Bucovina suferind acelaşi proces de 
„aculturaţie”, o aderare mentală şi practică la 
lumea occidentală. Este cît se poate de firesc 
ca în decursul secolului al XIX-lea românii 
şi bănuiesc că nu numai ei, să se considere 
„bucovineni”, ca element de distinctivitate în 
raport cu „neamul” de care aparţineau. 

Un prim pas întreprins de guvernarea 
austriacă în  construirea medium-ului economic 
l-a reprezentat împroprietărirea ţăranilor. Pînă 
la 1774 există o anumită realitate economică. 
Boierii români dădeau   pămîntul în arendă, 
dar niciodată în acelaşi loc. Acest mecanism 
de hărţuire ascundea o relaţie de putere. 
Nesiguranţa ţăranului conducea  la creşterea 
capacităţii de impunere a voinţei şi dorinţei 
proprietarului. Consecinţa a fost că ţăranul 
român nu-şi putea construi nici casă, nici şură. 
Lipsit de posibilităţile de a agonisi şi tezauriza, 
ţăranul trăieşte la limita supravieţuirii, neavînd 
forţă în negocieri şi, ca atare, trebuie să 
accepte preţurile propuse de boier. Acest 
sistem exprimă un raport de forţă şi conduce 
la reproducerea unui raport de forţă, în totală 
opoziţie cu spiritul occidental al vremii (10).  

În momentul în care guvernarea austri-
acă distruge aceste relaţii definite prin 
„domesticitate”, ea distruge şi puterea pe 
care boierul o are asupra unui teritoriu şi 
asupra sufletelor celor aflaţi în acel teritoriu. 
Ea face totodată din fiecare individ obiect-țintă 
al politicii sale și implicit al represiunii, ca 
expresie a violenței politice.  Este posibil ca 
un anume contract afectiv să se fi rupt atunci, 
pentru că românul a descoperit că viaţa lui s-a 
îmbunătăţit sub „străin”. Instituirea unor noi 
raporturi juridice consemnează instituirea unor 
noi raporturi ale celui în cauză cu puterea. 
Graţie faptului că este proprietar, ţăranul are 
o legătură directă cu statul, legătură care nu 
este mediată de alte structuri de organizare. 
În acelaşi mod s-a realizat şi împroprietărirea 
ţăranilor cu terenuri ce aparţineau mănăstirilor: 
„că aici terenul agricol era al mănăstirii 
Humorului. Toţi cei care erau aicea au 
fost  împămînteniţi după 1848. În ce sens? 
Adică cîtă moşie ai lucrat, adică pe cît te-ai 
contractat, îţi dăm pămîntul acela. Şi atunci o 
moştenit vreo  15 ha sau mai mult, că ştiu că 
avea aici, în grădină 4 ha şi aveau 10 şi mai 
multe hectare în deal, aici”. (Ion Andronic). Se 

observă cum guvernarea introduce în acţiunea 
sa un principiu liberal, enunţat de John Locke, 
anume că „proprietatea este muncă”, că 
omul are atîta proprietate cît poate munci şi 
că  valoarea proprietăţii nu este în sine, dată 
de vreun drept cutumiar, ci de capacitatea de 
a produce. 

În plan personal, împroprietărirea produce, 
odată cu autonomia persoanei şi dezvoltarea 
sa cognitivă, pentru că ea solicită competenţe 
noi în rezolvarea problemelor complexe, cărora 
bucovineanul trebuie să le facă faţă. O decizie 
greşită ajunge să fie evaluată ca atare numai 
dacă cel care a luat-o a avut libertate şi acesta 
este primul pas în învăţare şi în dezvoltare 
cognitivă. Există astăzi abordări teoretice care 
leagă dezvoltarea cognitivă de dezvoltarea 
morală (11). Este vorba de dobîndirea unui 
sentiment de control al vieţii. Acest proces 
de învăţare a continuat şi după 1918. 

Unii îşi amintesc că motivaţia de a învăţa 
era deosebită la copiii proveniţi din familii 
sărace: „fiind de la ţară, majoritatea erau copii 
necăjiţi, care aveau într-adevăr dorinţa de a 
învăţa”, sau învăţau  de la fraţii mai mari care 
erau la şcoală. Alţii, precum Viorica Piţul,  îşi 
amintesc cum jucîndu-se cu cei de o vîrstă, 
fie că  erau nemţi, unguri, evrei sau ucrainieni 
învăţau de la ei  limbile străine: „şi noi, ca 
copii, eram tare fericiţi cînd învăţam unii de 
la alţii cuvinte noi în alte limbi”. Este evident 
că astfel stocul de cunoştinţe creşte şi prin el 
creşte şi cantitatea de cunoaştere, de accedere 
la toate „sublumile” pe care le reprezentau 
minorităţile etnice, fapt ce stimulează procesul 
de dezvoltare cognitivă. Tit Gheorghian ne 
destăinue faptul că studenţii erau învăţaţi cum 
să se comporte în societate: „se făcuse un 
curs de dans pentru că la noi veneau mulţi 
studenţi de la ţară şi aşa... şi se învăţau bunele 
maniere. Era cursul lu’ Anca Ştefureac, unde 
îi învăţa cum să se poarte, cum să danseze, 
cum să se obişnuiască în societate, vedeţi, era 
o educaţie care se făcea studenţilor”.  Un alt 
respondent  îşi aminteşte că tatăl său a învăţat, 
ca angajat: „tata fiind orfan de părinţi şi el şi 
lucrînd între nemţi 10 ani, era mai dezgheţat 
decît ceilalţi şi învăţase de la nemţi meserie 
foarte bună pe vremea aceea, era agent 
veterinar.  A învăţat-o cu puterea lui, nu ştia 
carte înainte de medicul veterinar. Acesta îl lua 
cu el ca vizitiu şi timp de 10 ani, cît a lucrat 
cu el, s-a obişnuit” (Onisim Cuciurean). Un 
alt respondent, Dimitrie Vatamaniuc afirmă  că 
procesul de colonizare a fost  şi un mijloc prin 
care românii învăţau de la nemţi: „populaţia 
românească a avut relaţii foarte bune cu aceste 
colonii pentru că erau meseriaşi foarte buni, 
excelenţi meseriaşi: cojocari, pantofari,  tot ce 
vreţi, aşa, şi muncitori foarte buni la pădure, 
gospodari şi agricultori, şi deci românii au 
învăţat şi de la ei destule lucruri foarte bune”. 
Învăţarea ţine de mecanismele de disciplinare 
care pătrund peste tot,  nu doar în educaţie, ci 
şi în muncă, în timpul liber,  în relaţiile publice 
(12).Toate au rostul enunţat de Foucault: 
„disciplina fabrică indivizi” (13). 

Disciplina  în muncă apare  sub forma 
obligativităţii de a lucra:  „acolo, în Bucovina, 
era obiceiul bun că preotul, învăţătorul, 
oricine ar fi fost intelectual, medicul, mergeau 
la coasă... lucrau... cot la cot lucrau... 
Obişnuiţi probabil de la nemţi, la nemţi nu 
exista ţărani sau intelectuali, la ei toată 
lumea lucra”. (Onisim Cuciurean). Regimul 
de lucru, vara, al coloniştilor nemţi, la Ilişeşti, 
presupunea sculatul la „patru dimineaţa, 
aveau cai foarte buni, unelte foarte bune, 
nu aveau mecanisme pe atunci, dar la 4 
dimineaţa se duceau în cîmp, lucrau pînă la 
10,  veneau  acasă, se spălau, mîncau, se 
culcau,  şi la 4 după-masa se duceau înapoi şi 
veneau pe la  10-11 noaptea” (Ion Andronic). 

Disciplina şi respectul dedus din ierarhie 
sînt inculcate încă din şcoală: „dacă între noi, 
între ani,  era de la un an la altul... era « 
domnul elev ». Da, da, eu dacă mă adresam 
unui elev de clasa a şaptea, să spunem, dacă 
eu eram într-a  cincea, îi spuneam «domnule 
elev»“. (Traian Busuioc). Cu alte cuvinte, 
disciplina însemna prezenţa a numeroase 
mecanisme de inhibare. Disciplina şcolară 
prevedea  restrîngerea libertăţii de mişcare 
a elevilor în spaţiul public. Restrîngerea 
funcţiona pe principiul disimetriei, băieţii 
putîndu-se plimba prin oraş, în timp ce fetele 
nu aveau acest drept, dovadă a unei culturi 
care scoate în evidenţă „activismul masculin”: 
„elevii aveau deplasările şi mişcările foarte 
limitate. La cinematograf nu aveai voie decît 
unde scria «Permis pentru elevi şi eleve», 
pe stradă nu aveai voie să te plimbi nici 
aşa, brambura, darămite cu fete, sau să 
intri undeva, să te prindă că ai fost într-o 
cîrciumă sau cu fumatul, sau 
…”(Traian Busuioc). Această 

Deux roumains dans la culture française: 
l’astronome Nicolae Coculescu et son fils 

l’homme de science et l’écrivain Pius Servien
Résumé

Cette année la culture roumaine célèbre 150 ans depuis la naissance de Nicolae Coculescu, 
fondateur de l’Observatoire astronomique de Bucarest, le premier Roumain qui a participé à 
une expédition scientifique internationale, le père du savant et écrivain Pius Servien.

Il s’agit de l’éclipse solaire totale qu’il a observée au Sénégal en 1893 avec une équipe 
française dirigée par H. Deslandres. C’était la période où il préparait une thèse qu’il soutiendra 
à la Sorbonne sous la direction de F. Tisserand.

Un des membres de la commission était H. Poincaré dont il restera très proche, ainsi que 
le prouve la lettre trouvée dans les archives Poincaré à Nancy, ou celle dans laquelle Poincaré 
lui exprime sa satisfaction d’être élu membre honoraire de l’Académie Roumaine.

Rentré chez lui, il a emmené non seulement les connaissances acquises à Paris mais aussi 
l’expérience des collègues français. La première visite d’une délégation universitaire française 
après la Première Guerre Mondiale a été à l’Observatoire de Bucarest.

Nommé, en 1908, directeur du nouvel Observatoire météorologique et astronomique, il 
gère non seulement la construction d’un bîtiment spécial pour l’astronomie, mais aussi la 
fourniture des meilleurs instruments de l’époque: un cercle méridien et une lunette équatoriale, 
à la fois de production française.

Tout ce qui s’ensuit se fait en collaboration avec la France et sous son influence.
La dernière reconnaissance de ses mérites scientifiques au niveau international est venue 

pendant sa vieillesse, lorsque l’Académie des Sciences lui donne en 1939 le Prix Pontécoulant 
pour ses contributions remarquables à la mécanique céleste.

Presque tout ce que j’ai appris récemment et qui a fait le sujet de la monographie „Nicolae 
Coculescu - une vie parmi les étoiles” est due à l’énorme correspondance entre lui et son 
fils Pius Servien.

Conscient de la valeur tout à fait exceptionnelle de son fils qu’il adorait, Nicolae Coculescu 
l’a stimulé en permanence dans ses études, en partageant avec lui leur amour pour les 
mathématiques, en particulier et, en général, pour la culture française.

Par ses études sur la théorie des rythmes, Pius Servien a fondé, aux côtés de Matila Ghyka, 
la linguistique mathématique.

Il a fini ses études, en 1920, au Lycée “Saint Louis” de Paris (prix d’excellence), avec un 
baccalauréat en mathématique et philosophie.

Il a continué ses études à la Sorbonne, où il obtient en 1923 sa licence en Lettres et un 
Certificat d’Études Supérieures en chimie physique et radioactivité. Il a passé son doctorat 
d’État ès Lettres en 1930, à la Faculté des Lettres de Paris.

En 1939, il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur pour services rendus à la littérature 
française. Son œuvre est couronnée, en 1942, par le Prix Paul Verlaine de l’Académie Française 
pour son livre de poèmes Orient.

Deux ans plus tard, Paul Valéry et Paul Hazard l’invitent à les joindre au Collège de France 
où il a délivré des cours sur le langage lyrique. En 1948 il est nommé chargé de recherche 
au CNRS. Il a écrit 23 livres en langue française et seulement 3 en roumain.

Pius Servien est le premier qui a proposé un modèle mathématique des structures rythmiques. 
Il a considéré que l’esthétique est une science.

Le 9 Septembre 1949, il obtient la nationalité française, mettant officiellement fin à la lutte 
qui l’a menée depuis son enfance entre l’amour pour son pays natal et celui qu’il l’a adopté.

Comme son père, il aimait les deux pays et a servi leur culture.
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drum ca lumea!”. „Apoi domnule, noi nu vă 
dăm voie...” . „De ce?”. „Dacă aţi fi nemţi, 
v-am da!”. Respondentul conştientizează 
prin această  experienţă diferenţele legate 
de dezvoltarea  cognitivă între bucovinean 
şi moldovean.  

Împroprietărirea conduce la formarea 
simţului antreprenorial al ţăranului român, 
definit prin verbul „a face” şi care  reprezintă 
premisă a  dragostei faţă de ţinuturile natale. 
Radu Grigorovici afirmă: „adevărata grijă 
pentru avere nu o are decît cine este proprietar, 
cu drept ereditar. Şi asta a fost şi e şi pînă 
astăzi baza psihologică a bucovinenilor. Asta 
este proprietatea mea şi aicea fac treabă chiar 
dacă nu asta... şoseaua asta se strică, noi 
toţi din obşte o reparăm după un principiu 
cît sîntem, cît pămînt avem”. 

Tocmai noţiunea de „interes personal” 
desprinsă din cea de „proprietate privată” 
i-a făcut pe bucovineni să înţeleagă că este 
în avantajul lor să-şi unească forţele în 
realizarea bunurilor publice, bunuri în care 
îşi regăsesc propriile interese. Este vorba de 
a avea încredere în ceva care este virtual şi 
de a face conexiunile necesare între efortul 
propriu şi un fapt „virtual”. Bucovineanul 
apare ca fiind o persoană raţională, o persoană 
care gîndeşte în termeni de posibilitate, adică 
legat de un viitor şi capabil să se detaşeze 
de prezentul imediat, materializabil prin „ce-
i în mînă nu-i minciună”. Cu asta se intră 
în alt domeniu al dezvoltării cognitive, cel 
legat de capacitatea de a elabora strategii.  
Producerea bunurilor publice este şi rezultatul 
şi precondiţia solidarităţii. Individualismul se 
asamblează astfel cu spiritul comunitar şi, de 
aici, cu patriotismul. Acest lucru explică o 
caracteristică a societăţii din Bucovina, faptul 
că dispunea de un capital social ridicat.

Simţul antreprenorial are o legătură 
cu demnitatea, pentru că absenţa acesteia 
înseamnă imagine nefavorabilă, imagine care 
împiedică accesul la resurse. Există o clară 
relaţie între dezvoltare cognitivă şi moralitate 
la bucovinean, conferită de faptul că amîndouă 
stau pe acelaşi fundament: competenţa în 
a rezolva problemele puse de lumea în 
care activează. Pe de altă parte, Bucovina 
este alcătuită din societăţi cu dimensiuni 
relativ mici, fie că avem în vedere oraşele, 
fie  lumea rurală, iar cinetismul şi mobilitatea 
spaţială nu sînt  foarte dezvoltate. Oare cîţi 
români bucovineni au considerat Moldova 
reprezentînd o „linie de fugă” (Deleuze) şi 
au căutat să scape de maşinăria disciplinară 
austriacă trecînd graniţa? Bucovineanul trăieşte 
în dependenţă în raport cu mediul. Avem, 
prin urmare, o realitate definită de tot ce 
înseamnă persoană (autonomie, emancipare, 
spirit antreprenorial, demnitate) pe de o 
parte şi existenţa unui control social ridicat, 
normativ,  dublat de un controlul înfăptuit de o 
autoritate considerată legitimă, care nu permit 
înflorirea comportamentelor  oportuniste.

Au acceptat bucovinenii ordinea socială 
impusă de guvernarea austriacă? Cu excepţia 
răscoalei conduse de Luchian Cobiliţă, nu 
avem ştiinţă de vreo altă mişcare socială. 
Pentru a explica acest fapt ne vom folosi de 
modelul  propus de Max Weber în înţelegerea 
relaţiei dintre individ şi ordinea socială. În 
conformitate cu perspectiva propusă de Weber, 
actorii sociali subscriu la ordinea socială  în 
virtutea tradiţiei (valid este ceea ce a fost 
dintotdeauna), în virtutea credinţei afective 
( valid este ceea ce este revelat ca fiind 
nou sau exemplar), în funcţie de o credinţă 
raţională fundamentată de valori (valid fiind 
ceea ce a fost dedus ca absolut)  şi în virtutea 
unei legiferări pozitive, a cărei legitimitate 
derivă fie dintr-un acord voluntar al părţilor 
interesate, fie că este impusă de o autoritate 
care este considerată ca fiind legitimă şi 

disimetrie se echilibrează prin 
modul în care sînt privite fetele, 

ele fiind considerate „zîne” (Ion Andronic). 
Observăm cum o regulă care favorizează 
un gen este echilibrată de o normă care 
favorizează celălalt gen şi cum regula este 
generatoare de normă. Colonizării teritoriale, 
care a însemnat organizarea spaţiului, folosirea 
cadastrului, aplicarea principiilor de urbanism 
i-a corespuns o colonizare a tineretului, ca unul 
din primele puncte de aplicare a sistemului 
disciplinar sau, cum spune Foucault: „în 
această practică a exerciţiului individului 
asupra lui însuşi, în această încercare de 
transformare a individului, în această căutare 
a unei evoluţii progresive a individului pînă 
la punctul de salvare, în acest travaliu ascetic 
al individului asupra lui însuşi în vederea 
salvării sale se găseşte matricea, modelul prim 
al colonizării pedagogice a tineretului” (14).

Disciplina  reglementează conduitele 
sociale: „la noi, la sat, nu se încuia uşa la 
tindă cînd plecai de acasă şi lăsai casa goală. 
Se punea o coadă de mătură sau se bara uşa 
cu un leaţ, ceva, şi uşa rămînea descuiată, 
semn că nu-i nimeni acasă, şi nu se auzea să 
fi furat sau ştiu eu ce… O coadă de biciuşcă, 
din pădure, nu se fura. Adică…administraţia 
austriacă s-a caracterizat printr-o severitate 
deosebită. Şi această severitate deosebită, 
pusă în practică, a avut ca urmare… cum 
să spun… asupra omului şi conglomeratului 
de naţiuni pe care ei le guvernau, cinstea. 
Cinstea nu se obţine cu vorbă bună, cinstea, 
corectitudinea, se obţin numai cu elemente 
coercitive… dacă lipseşte elementul coercitiv, 
s-o terminat”. ( Vasile Lazăr). Aceste valori 
se inserează în actul educaţional: „ni s-a spus 
atunci, de către cei mai mari, ordinea în 
şcoală, că cine se prinde cu minciuni sau cu 
furturi este eliminat din toate şcolile normale 
din ţară. Motivarea: un pedagog nu poate să 
aibă vicii pentru că strică generaţii întregi” 
( Ion Andronic). Din aceste  relatări desluşim 
cum îşi face apariţia, alături de disciplină, o 
nouă putere, cea a normei (15). 

Acest lucru este asociat unei modificări 
a  perspec t ive i  jur i sd ic ţ ionale ,  locul 
ilegalismelor  legate de drepturi fiind luat 
de ilegalismele legate de bunuri. Guvernarea 
austriacă, anulînd în mare sursa ilegalismelor 
legate de drepturi ( bucovinenii sînt consideraţi 
cetăţeni), nu va accepta în nici un fel existenţa 
ilegalismelor legate de bunuri. Corectitudinea 
şi cinstea favorizează încrederea, iar încrederea 
reprezintă sursă a dezvoltării, pentru că 
favorizează   multiplicarea tranzacţiilor. În 
plus, cu cît oamenii sînt mai cinstiţi, cu atît 
costurile legate de control sînt mai reduse. 
Statul austriac devine un  beneficiar al  acestei 
situaţii, direct prin reducerea costurilor de 
control şi indirect, prin  cîştigurile obţinute 
prin facilitarea tranzacţiilor graţie onestităţii 
participanţilor. 

În fapt, asistăm la apariţia  bucovineanului 
ca individ filosofic-juridic. Această sintagmă  a 
lui Foucault, (construită pe conceptele 
lui Mead, „eu-mie”), scoate în evidenţă 
capacitatea omului de a marca spaţiul în care 
trăieşte, expresie a libertăţii şi vorbim astfel 
de individul filosofic, dar şi capacitatea de a 
se înscrie în  disciplina socială, „societatea 
din om”, dovadă  a asumării responsabilităţii, 
acesta fiind individul juridic. Acest individ 
filosofic-juridic  se prezintă ca fiind o persoană 
demnă ce dispune de  simţ antreprenorial. 
Mărturiseşte Traian Busuioc: „românul pe 
care-l ştiu eu a fost un om harnic, un om 
cinstit, nu fura, nu minţea, povestesc de 
mediul în care eu stăteam, am făcut ochi, 
primii ani acolo i-am trăit, în mediul ăsta, şi 
aşa i-am cunoscut pe oameni, foarte cinstiţi” 
(Traian Busuioc). În acest caz, vorbim de 
reperarea unei distinctivităţi în raport cu timpul 
prezent. Bucovineanul aflat în „exil”,  refuză 
vulgaritatea: „cînd ne-am mutat la Călăraşi, 
Ialomiţa, acolo la un brutar, era brutărie 
şi se sculau de dimineaţă şi înjurau. Tata 
meu era om în vîrstă. El se scula şi pleca 
în oraş, ca să nu audă cum înjură da, aşa 
era domnişoară, erau oameni excepţionali.” 
(Melania Urcan). În acest caz e vorba de 
conştiinţa distinctivităţii în raport cu omul 
din Muntenia.  Similar, bucovinenii dobîndesc 
conştiinţa distinctivităţii  graţie contactelor 
cu moldovenii. Vasile Buduman  afirmă fără 
nici un echivoc: „mult mai gospodari sînt 
bucovinenii decît moldovenii”. În urma unei 
experienţe în Erbiceni, Radu Grigorovici 
concluzionează: „Moldova acum este o 
reflecţie a acestui tip de om care nu e în 
stare, chiar dacă ştie că e de rău” să schimbe 
lucrurile (n.n.). Cel în cauză  îşi caută cuvintele 
pentru a nu fi acuzat că jigneşte: „am spus 
uite, facem noi astăzi drumul, tot n-au soldaţii 
ce face şi se ţin de potlogării.... Ne-am dus la 
primărie,  pe primar nu l-am găsit,  era beat. 
L-am scos  şi s-o supărat că  l-am sculat din 
somn, aşa... şi i-am zis: „Uite ce e,  noi avem 
căruţe, avem cai, avem unelte, avem oameni 
care n-au ce face, noi vă curăţăm tot noroiul 
ăsta. Îl aruncăm în Bahlui şi să aveţi şi voi un 

care, în consecinţă, obţine supunerea (16). 
Analizînd cauza răscoalei ţăranilor huţuli 
observăm că ea se datorează încălcării de către 
austrieci a unui tradiţii, e vorba de folosirea 
liberă a pădurilor şi păşunilor, în condiţiile 
în care exista un proprietar al acestor păduri 
şi păşuni. În termeni weberieni am spune că 
guvernarea austriacă a generalizat spectrul 
acţiunilor raţionale orientate pe scop, de 
tip cost-beneficiu, prin construirea unei alte 
constelaţii de interese, în detrimentul unei 
acţiuni tradiţionale, proprietatea în devălmăşie 
şi că răscoala a fost răspunsul dat de ţărani la 
afectarea intereselor lor economice garantate 
de dreptul cutumiar.  

Cu aceasta intrăm în problema mediumul-
ului politic exprimat prin intermediul statului 
în cadrul raportului universal-individual ( 
particular). În esenţă, statul se prezintă drept 
un universal care  îşi exercită hegemonia 
de pe această poziţie. Vom folosi sensul dat 
noţiunii de hegemonie de Judith Butler (17).  

,,Medium”-ul politic are în centrul ei 
o guvernare autonomă. Dieta Bucovinei 
funcţionează  pe un sistem mai degrabă 
corporatist, în care corporaţia reprezintă 
un grup construit pe interese economice 
similare  şi nicidecum pe relaţia partid politic-
minoritate etnică. În acest fel, interesele de 
natură politică şi simbolică ale grupurilor 
etnice  ajung să treacă pe un plan secundar. 
Cei  douăzeci şi nouă de membri ai dietei 
erau aleşi prin intermediul colegiilor: cel  al 
marilor proprietari,  cel al camerei de comerţ 
şi industrie, cel al oraşelor şi cel al comunelor. 
La acest nivel  poziţiile sînt însă distribuite 
pe criteriul etnic. În felul acesta interesele 
economice şi profesionale produc solidarităţi 
transetnice, în detrimentul ideii de comunitate 
etnică. Sîntem în faţa modelului clasic al 
cetăţeniei definită prin drepturi civile şi care 
face abstracţie de specificul etnocultural al 
cetăţeanului.  

Teoretic vorbind, hegemonia este  în 
permanenţă ameninţată de individual, de tot 
ceea ce ar apare a fi „practici anormale sau 
subversive” şi folosim aici o exprimare a lui 
Judith Butler. În fapt, guvernarea austriacă 
trebuia să realizeze un echilibru între o artă 
a guvernării şi un principiu al suveranităţii. 
Arta guvernării presupunea acceptarea ideii 
de „deschidere”, în raport cu resursele 
aduse de existenţa minorităţilor, în timp ce 
principiul suveranităţii presupunea salvarea 
hegemoniei şi a drepturilor de monopol legate 
de guvernare. Ipoteza noastră este că tocmai 
aici guvernarea austriacă a eşuat. Într-un 
moment istoric romantic, cum a fost partea 
a doua a secolului al XIX-lea, caracterizat 
prin emanciparea spiritului etnic, guvernarea 
austriacă a încercat să restricţioneze tot ce 
însemna dezvoltarea comunităţilor etnice 
(18), cum ar fi capacitatea de autoguvernare 
a satelor româneşti (19), fie că în cauză sînt 
tradiţiile populare ce sînt interzise, cum afirmă 
Onisim Cuciurean: „de Crăciun cu Iancu 
Jianu, am spus, cu buhaiul, cum îi spunea… 
Cam astea erau. Nu prea erau obiceiuri multe 
din cauza stăpînirii austro-ungare, care cam 
interzicea…”. 

  Salvarea principiului suveranităţii s-a făcut 
prin sacrificarea artei guvernării, privată  astfel 
de  tehnologii şi cunoaşteri legate de abordarea 
complexităţii. Hegemonia realizată prin 
intermediul statului avea în vedere un individ 
incomplet, redus la statutul de cetăţean, fără 
atribute legate de identitatea lui culturală, 
formată în cadrul unei culturi de grup (20). 
Valorile comunitare (contextuale, în esenţa lor) 
au fost astfel sacrificate pe altarul drepturilor 
considerate valide, independent de orice 
context, reflectare practică a universalismului 
şi hegemoniei în acelaşi timp, în aceeaşi 
logică a reducerii complexităţii. Unul dintre 

respondenţi, Gheorghe Ruscior, povesteşte 
despre tatăl lui Ciprian Porumbescu: „Iraclie 
Porumbescu era preot  şi învăţător în ultimul 
timp al vieţii lui în Frătăuţii mei. I-a fost 
învăţător tatălui meu, v-am spus, era şi 
învăţător şi preot. Spunea tatăl meu că îi 
învăţa să cînte cîntece interzise, compoziţiile 
fiului lui  şi cînd cîntau puneau doi elevi la 
podul Sucevei, aproape de şcoală, să păzească, 
să nu care cumva să vină jandarmii călări. 
Pe atunci se cîntau cîntecele naţionaliste ale 
românilor”.

De ce au fost aceste tradiţii interzise? 
Explicaţia stă în raţiunea diferită de funcţionare 
a imperiului, construită pe relaţia stat-individ, 
formalistă şi anistorică şi care ar fi fost 
tulburată de existenţa unei realităţi care 
exprimă viaţa comunitară şi care ar fi produs o 
multiplicare a suveranităţilor cu posibila 
competiţie între ele. Și apoi nu trebuie uitat că 
această rațiune de funcționare a fost  asigurată 
de o birocrație care a dispus de un instrument 
eficient de reformare a vieții sociale: violența. 
,, Cu cît mai larg este procesul de birocratizare 
a vieții publice, cu atît mai mare va fi atracția 
spre violență” ne spune Hannah Arendt. Este 
vorba de o violență punctuală, care   ,,violență, 
contrar a ceea ce profeții ei încearcă să ne 
spună, reprezintă un mijloc mai eficient al 
reformatorilor decît al revoluționarilor” (21)

În plus, comunitatea era protectoarea 
„pămîntului” care are calitatea de a se prezenta 
drept „o substanţă vie care îşi păstrează 
valoarea sa spirituală şi psihologică de-a 
lungul schimbărilor oamenilor considerate 
simultan accidentele sale şi elementele sale, 
în a se reprezenta, ca sferă a voinţei, nu 
numai drept legătura generaţiilor coexistînd 
în spaţiu, dar de asemenea unitatea acelora 
care urmează şi acţionează în timp” (22). 
Textul lui Tönnies scoate în evidenţă că în 
raport cu comunitate, orice guvernare apare, 
dacă nu un accident al istoriei, cel puţin un 
fapt tranzitoriu. 

Or, pentru o guvernare care urmăreşte 
să nu existe obstacole de ordin cultural, 
spiritual sau emoţional în managementul 
teritoriului şi care  doreşte a  fi considerată 
ca fiind eternă,  existenţa comunităţilor etnice 
din lumea rurală reprezintă o problemă şi 
o dilemă în acelaşi timp: dacă erau lăsate 
în voie, nu se puteau realiza politicile de 
dislocare a minorităţilor şi de slăbire a lor, 
iar dacă asupra comunităţilor s-ar fi aplicat 
politici restrictive,  ar fi fost posibilă apariţia 
unor rezistenţe care să genereze nu doar 
creşterea costurilor de guvernare, ci să ridice 
şi întrebări legate de legitimitatea guvernării 
în ansamblul ei. Pe de altă parte, dacă ai în 
vedere să realizezi, din raţiuni de guvernare,  
emanciparea economică a populaţiei şi continui 
apoi cu emanciparea politică, ar fi fost logic 
să te aştepti la emanciparea cultural-simbolică 
a comunităţilor locale. 

Chestiunea demnităţii şi cea a onoarei 
(a raportului cu sine) fac totodată parte 
din mecanismul de guvernare ce caută în 
permanenţă să îşi construiască argumente 
legate de  legitimare. Unul din ele îl reprezintă 
acordarea titlurilor nobiliare. Moştenitoare a 
sistemului feudal, guvernarea încearcă prin 
acordarea acestor titluri nobiliare să rupă relaţia 
dintre elita minorităţii cu minoritatea în cauză, 
înglobînd elita minorităţii în sistemul general 
al elitei nobiliare imperiale şi aşa se face că 
familii precum Balş, Capri, Cristi, Flondor, 
Erescu, Hurmuzachi, Mustaţă, Petrinov şi 
Vasilcu au primit titlul de baron, după spusele 
lui Tit Gheorghian. Particula „von” se poate 
vedea şi azi pe pietrele funerare ortodoxe din 
satele bucovine.

Se întrevăd aici două planuri. Unul este cel 
al modernităţii definită de formalismul  kantian 
(23) şi care justifică principiul guvernării 
hegemonice, iar celălalt ţine de contextul 
istoric în care principiile iluministe sînt 
contestate prin aducerea în discuţie a 
spiritul poporului. Bucovina şi bucovineanul 
„trăiesc” acest paradox istoric: sînt produsele 
modernităţii pe care nu vor şti cum să o salveze 
cînd se va pune problema contestării guvernării 
hegemonice austriece. Identitatea Bucovinei 
şi a bucovineanului rezidă în această dilemă: 
ei doresc să-şi afirme identitatea, problema 
litigioasă rămînînd relaţia cu maşinăria de 
producere a ei. Cu timpul, această problemă 
litigioasă dispare şi din interviuri apare cu 
claritate faptul că respondenţii leagă identitatea 
lor ca persoane şi a Bucovinei ca provincie ce 
are un duh propriu de guvernarea austriacă. 

Sfîrşitul primul război mondial a consemnat 
punerea în paranteze a două idei, una kantiană, 
cealaltă marxistă. E vorba, pe de o parte, 
de prăbuşirea posibilităţii existenţei unui 
stat edificat pe baza unui formalism etico-
juridic, iar pe de altă parte, de prăbuşirea 
posibilităţii realizării unei solidarităţi de 
clasă, în conformitate cu teza „proletari din 
toate ţările, uniţi-vă!”. În Bucovina vorbim de 
eşuarea primei idei, aceea legată de noţiunea 
de cetăţenie politico-civilă ce 
face abstracţie de fundamentele ---►



22 Jurnalul literar

---►

etnoculturale ale omului. Altfel spus,  sistemul politic-juridic care gestiona 
această realitate s-a dovedit fragil, în raport cu acţiunile de emancipare naţională 

întreprinse de minorităţi.
Medium-ul social cuprinde aspecte multiple. Unul este cel al stilului de viaţă urban, stil 

care a contribuit la dezvoltarea spiritului comunitar şi la întărirea  solidarităţii sociale. Vorbim 
de existenţa societăţilor studenţeşti pe structură etnică: „Junimea”, „Arboroasa”, „Bucovina şi 
Moldova” la români, „Dragonia” şi „Theodonea” la nemţi, etc. Societăţile organizau balurile: 
„în fiecare sîmbătă erau 2-3 baluri, balul Principelui Mircea, mai erau vreo cîteva societăţi 
de binefacere, care îmi scapă numele, balurile Junimii, a Societăţii... balurile Bucovinei şi 
Moldovei, balul nemţilor, teutonilor, francofonia, balul polonezilor, erau balurile societăţilor 
sportive, Dragoş Vodă, în fine şi altele. În fiecare sîmbătă erau 2-3 baluri, după Crăciun,  pînă 
la sfîrşitul lu’ martie…. Nu, erau şi baluri selecte cu invitaţii, ţinută de rigoare, frac sau 
smoking, iar doamnele în rochii, toalete de seară. Alte baluri erau şi mai riguroase, nu 
se  admitea smoking-ul, numai fracul. Şi balul începea aşa..” (Tit Gheorghian). În aceeaşi 
sferă, a stilului de viaţă urbană intră şi jocurile de societate, tarocul, jocul de cărţi al elitei 
bucovinene care a reprezentat în perioada comunistă forma de recunoaştere a apartenenţei la 
o lume comună. 

Viaţa culturală face parte din stilul de viaţă urban. Un respondent  îşi aminteşte de vizita lui 
George Enescu la Rădăuţi, în care o personalitate culturală era primită potrivit unui protocol 
ce era destinat personalităţilor politice: „era într-un turneu în Bucovina, a fost primit la gară, 
am fost mobilizaţi, cum se spune acuma, atunci eram adunaţi şi elevi de la şcoala primară 
şi cei de la liceu, şi bineînţeles lumea, cînd a coborît din tren, mi-a rămas... eram copil... 
deci eram încă în şcoala elementară, şcoala primară, clasa a treia, a patra, deci prin anul 
1926, ´27, ´28, cînd a făcut această vizită, nu ştiu exact anul. Am participat şi la concertul 
pe care l-a dat la Casa Germană, sala Casei Germane, că şi evreii aveau sediul lor cultural, 
nemţii aveau, aveau şi clădirea, şi nemţii erau avantajaţi că au moştenit...” (Sextil Puiu). 
Pluralismul etnic înseamnă pluralism cultural şi, concomitent, naşterea unor centri de ambiţie şi 
competiţie care, în foarte multe situaţii ajung să stea la baza viitoarelor stări tensionale. După 
cum este posibil ca în lumea urbană, unde între comunităţile etnico-religioase şi lingvistice 
există  o vizibilitate constantă, această competiţie să genereze „moravuri mai curate”, după 
expresia şi ideea  lui Tocqueville (24). 

O componentă a capitalului social este legată  de salvarea onoarei celuilalt şi de politeţe. 
Cum declară Traian Busuioc: „asta a caracterizat viaţa noastră în Bucovina, foarte mult 
respect faţă de tot ce era om”, care merge pînă la gesturi cotidiene: „să dai bună ziua la 
oameni, cu cine te întîlneşti. Dacă eşti undeva, să nu te bagi în vorbă, să răspunzi numai 
dacă eşti întrebat şi să nu aud că ai făcut vreo minune, că mă supăr !”. E vorba apoi de 
respectul acordat fetelor: „noi eram de fapt organizatorii balului, trebuia să dansăm, eram 
doi-trei inşi sau patru şi trebuia să dansăm toate fetele, nu făceam deosebire. Cînd mergeam 
în altă parte dansam cu fata care îmi plăcea mai mult, cu fata care îmi plăcea mie. Însă 
cînd eram organizatori, trebuia să dansăm absolut cu toate fetele” (Traian Busuioc). Dacă 
citim „politeţea”, aşa cum o face Walter Benjamin: „calea de mijloc adevărată, rezultanta 
între componentele contradictorii ale moralei şi ale luptei pentru existenţă” (25), atunci vom 
arăta că acţiunea socială din  acest spaţiu, în sensul weberian al termenului, adică orientată 
spre celălalt,  se defineşte ca un echilibru între acţiune raţională orientată către scop şi 
acţiunea orientată către valori.  Politeţea face şi ea parte din mecanismul disciplinar pentru 
că urmăreşte, alături de demnitate, ca interacţiunile dintre indivizi să se producă fără fricţiuni. 
Urmele guvernării austriece s-au perpetuat în timp şi au fost memorate de respondenţi, fapt 
firesc, pentru că nu poţi şterge în două decenii  ceea ce austriecii au realizat în 140 de ani. 

Tot în cadrul medium-ului social intră şi aspectele legate de multiculturalism şi toleranţă 
etnică: „deşi Cernăuţiul era un oraş foarte cosmopolit, în care trăiau toate naţionalităţile 
posibile, nu ştiam nici măcar ce înseamnă şovinismul” (Traian Busuioc). Vasile Piţul constată 
că   „n-am pomenit să fie disensiuni între cele două comunităţi şi nu numai nemţi am avut în 
comună, am avut slovaci, evrei, am avut toate patru etniile.”. Disciplina în spaţiul copilului 
era  impusă de autoritatea familială în limba germană: „dacă ne adunam mai mulţi şi făceam 
gălăgie, moşul striga „still”, adică „linişte”. Striga în limba germană” (Traian Busuioc). 

Pe de altă parte, această calitate legată de autonomie şi demnitate face ca bucovineanul 
să fie o persoană cu un „un umor de un anumit gen,  un umor sceptic care se bazează 
întotdeauna că lucrurile nu sînt chiar aşa,  aşa cum se spune”. Bucovineanul ar da  dovadă 
de o anume perspicacitate, adică capacitatea de a recunoaşte  faptul că sîntem înconjuraţi de 
„jocuri”, în care discursurile sînt fapte prin care se construiesc  raporturi de putere. Cu alte 
cuvinte, individul filosofic ştie că uneori trebuie să se disocieze de cel juridic, iar alteori nu. 
Acesta este spaţiul a ceea ce filosofii numesc liberul-arbitru. Existenţa unui etos caracterizat 
prin multiculturalism şi toleranţă etnică şi a unui spirit al autonomiei persoanei şi al demnităţii 
explică diferenţa în două situaţii similare, pogromul de la Iaşi şi   cu ceea ce s-a întîmplat 
la Cernăuţi, în acelaşi moment istoric, sub aceeaşi guvernare, pe aceeaşi problemă evreiască: 
„Traian Popovici, nepotul lui Dori Popovici. Dori Popovici a fost ministrul Bucovinei... 
Era Averescu între anii ´26-´27. A salvat cam 20.000 de evrei !” (Tit Gheorghian). Vrem să 
spunem că tocmai acest etos a permis apariţia unor personalităţi capabile de a lua decizii în 
raport cu propria lor conştiinţă. 

Aşa cum se observă prin citatul de mai sus, limba germană a reprezentat acţiunea 
comunicativă prin care  se rezolvau  conflictele, dezordinea, deci aspectele de coordonare între 
oameni. Minoritarii se înţeleg folosind limba germană. Acest lucru are consecinţe la nivel de 
elită. Există o idee a lui Deleuze şi  Guattari care explică succesul lui Kafka, intrarea lui în 
universal graţie folosirii limbii germane: „dacă scriitorul este marginal sau la distanţă faţă de 
fragila sa comunitate, situaţia aceasta îl face să fie cu atît mai în măsură să exprime o altă 
comunitate, potenţială, să creeze mijloacele unei alte conştiinţe şi ale unei alte sensibilităţi” 
(26).  Faptul ne ajută să înţelegem excepţionalismul producţiei intelectuale, literare şi artistice, 
a Cernăuţiului de la începutul secolului al XX-lea şi pe toată durata perioadei interbelice.  

 Limba naţională reprezintă vehiculul prin care tradiţiile culturale ale unei comunităţi ajung în 
viitor. Înţelesurile simbolice, asumate subiectiv, se dobîndesc în limbă, în deplină consonanţă cu 
practicile vieţii cotidiene, caz în care limba îndeplineşte şi funcţia de socializare, de producere 
de identitate, ea intrînd în acord cu regulile de funcţionare a societăţii (27). Ca atare, ţinînd 
cont de aceste atribute ale limbii, nu trebuie să ne mire că folosirea limbii române a fost 
restricţionată în imperiul austriac, iar acest fapt nu a avut în vedere uşurarea cooperării, ci a 
vizat ştergerea tradiţiilor culturale şi  a identităţii. Un cercetător al istoriei comunei Suceviţa, 
Valerian Procopciuc, vorbeşte despre un document oficial în care se precizează că „numai 
în cazul cînd nu pot înţelege limba germană bine, elevii să folosească şi cuvinte româneşti. 
Restul, numai în limba germană”.

Politica de deznaţionalizare a ocupaţiei austriece  a fost  directă. Statul nu sprijinea apariţia 
de şcoli româneşti (,,nu se pot deschide şcoli cu ajutorul statului numai în localităţile unde se 
găsesc şi preoţi catolici sau uniţi” afirmă  Ioan Andronic), astfel că înfiinţarea de şcoli dincolo 
de învăţămîntul primar, prin mijloace private,  nu avea sorţi de izbîndă din cauza costurilor. 

Austriecii au încercat să generalizeze obligativitatea învăţării limbii germane prin blocarea 
formării de profesori în limba română.Radu Grigorovici aminteşte că Ion Nistor, pentru a fi 
abilitat „s-a pus bine cu singurul profesor de istorie de la Viena, care era ceh. Deci era în 
prietenie politică cu românii, care l-a preluat ca să facă abilitarea aceasta,  acest certificat 
ca să-i spunem aşa,  care dădea dreptul de a candida la un post de profesor. Deci ăsta a 
fost primul pas, pentru că ştia că la Cernăuţi n-o să i se facă acest lucru, istoria, fiind ca la 
comunişti, Academia „Ştefan Gheorghiu”. Nu intrai decît dacă erai cine trebuie”. Neexistînd 
suficienţi profesori universitari români, nu se puteau înfiinţa forme de pregătire universitară 
în limba română pentru români, iar absenţa cadrelor făcea ca elevii români să fie obligaţi, 
în situaţia în care doreau să se dezvolte profesional, să urmeze şcoli în limba germană. Cu 
o calificare pe baze germane, ei puteau cu uşurinţă să fie dislocaţi din spaţiul ocupat de 
minoritatea română, constituind corpul de tehnocraţi ai guvernării hegemonice, blocîndu-se  în 
acest fel emanciparea de natură etnică, imposibil de realizat în afara unei elite. Povesteşte 

George Crăsnean: „bunicu’ de pe mama, tata mare. O făcut armata la Austria. Şi o facut, 
atunci îi prindea... ca să-i ducă la armată. Cu oamenii nu era o regulă, o angajare de aceea. 
Şi cum l-o dus, opt ani de zîle o făcut în Austria armata. Şi-acolo el o fost ofiţer. Şi cînd o 
vinit, după opt ani acasă, cunoştea şepte limbi, da’ limba română n-o ştié. Cînd o vinit în 
sat nu să-nţălegea numa’ cu popa. Că popa vorbea engleza şi el o ştiè, şi să-nţălegea cu el”.

Ar fi de studiat dacă nu cumva toate aceste măsuri menite să producă  supuși ai suveranului 
nu au fost resimțite ca ofense aduse spiritului național emancipat de ideea romantică, cu 
atît mai intens trăite cu cît această emancipare era fundamentată pe noțiunea de demnitate a 
persoanei și care, într-o explicație de tip Strawson, s-au  transformat, în timp, în resentiment, 
o formă de condamnare morală (28) care acumulate în timp au ajuns să confirme perspectiva 
Hannei Arendt asupra violenței: ,,practica violenței, similară tuturor acțiunilor, schimbă 
lumea, dar cea mai probabilă schimbare este că rezultă o lume mai violentă” (29). Primul 
război mondial a reprezentat ocazia ca aceste sentimente rănite să iasă la lumină și să se 
materializeze politic și istoric. 

Pe de altă parte, ar fi interesant de studiat istoria dezidentificării în acest spaţiu, care au 
fost formele dezidentificării şi care au fost rezultatele, în termeni de reuşită personală, ale 
acestei dezidentificări care a funcţionat ca o formă de întărire a ordinii sociale existente şi 
de participare la viaţa socială. Evident că dezidentificarea este asociată unei conştiinţe etnice 
rănite care evită să memoreze cauzele suferinţei şi să întreprindă vreun efort recuperator (30). 

Aceste restricţii în formarea profesională au generat nu doar resentimente, ci şi ambiţie,  fapt 
tradus în calitatea pregătirii pe care profesorii români au dobîndit-o ca absolvenţi ai  universităţii 
vieneze. Respondenţii îşi amintesc de remarcabilii profesori pe care i-au avut în liceu:  Nicolae 
Tcaciuc, poet şi traducător din Li Tai Pe, Teodor Bălan, filolog, latinistul Amoniu Liteanu, 
doctor în filosofie, Vasile Cîrdei, profesorul de istorie, despre care Mircea Jemna relatează: 
„s-a găsit în camera în care a murit, în dormitorul lui, pe noptiera lui, s-a găsit o carte 
deschisă şi pusă invers, aşa... care fusese citită probabil înainte. Şi punînd mîna pe ea, ce 
credeţi c-a descoperit, ce citea profesorul meu de istorie? Iliada, dar în original, în limba 
greacă”. Capitalul social al unei comunităţi stă şi în calitatea educatorilor şi formatorilor de 
conştiinţă. Or tocmai calitatea educaţiei a mărit conştiinţa distinctivităţii bucovinenilor în 
raport cu moldovenii. 

Colonizarea rurală urmărea, în planul doi, să producă şi deznaţionalizarea. Ea nu s-a produs 
din două motive: „odată era limba germană, pe care populaţia autohtonă, deşi se învăţa în 
şcoală, totuşi, nu a devenit limbă curentă de discuţie, dar mai ales a fost un alt impediment 
foarte serios, religia. Ei erau catolici şi deci aceste comune au fost ca nişte insule izolate 
în populaţia românească” (Dimitrie Vatamaniuc). Este evident că nici medium-ul politic, 
nici cel social, nu au integrat factorul religios în cadrul hegemoniei, aşa cum s-a întîmplat 
în Transilvania. O explicaţie ar fi existenţa a numeroase religii. Aşa cum remarcă Voltaire, 
ordinea socială este ameninţată acolo unde există o realitate  religioasă bipolară şi este salvată 
acolo unde există mai multe credinţe religioase. 

Guvernarea austriacă a ţintit, în atingerea aceluiaşi obiectiv, reducerea complexităţii, ca 
nici o minoritate să nu fie majoritară în teritoriile ocupate, pentru a impiedica apariţia unor 
centre de putere care să micşoreze astfel posibilităţile de control. Implantarea de minoritari 
a intrat în această logică. Dacă oraşele, prin logica capitalului, erau multietnice, problema 
rurală a fost rezolvată prin colonizări germane şi ucrainiene. Aducere de populaţie germană 
nu s-a făcut la întîmplare. Sistemul prevedea amplasarea satului nemţesc în mijlocului unui 
cerc care cuprindea cîteva sate româneşti. Nemţii erau buni meşteşugari şi furnizau românilor 
servicii de acest tip. Constituirea unei structuri de servicii generează dependenţe, produce o 
formă de solidaritate intercomunitară, participînd în felul acesta la realizarea hegemoniei (31).  

La slavizarea acestui  teritoriu au contribuit şi românii. În fapt, fenomenul se regăseşte şi 
în  alte spaţii europene. Max Weber remarcă cum salariile mici pe care junkerii prusaci,  marii 
apărători ai identităţii germane le ofereau muncitorilor agricoli germani  îi vor constrînge 
pe  aceştia să emigreze în vest, în zonele industriale, locul lor fiind ocupat de polonezi şi 
ucrainieni, care vor modifica compoziţia etnică a estului Germaniei. Dimitrie Vatamaniuc arată 
că de la un moment dat, pentru ţăranul român,  ar fi fost ruşinos să mai facă clacă pentru 
boierii români, posesori de mari suprafeţe de pămînt. Demnitatea românului şi oferta salarială 
mică îi obligă pe moşierii români să aducă ucrainieni  pentru lucrarea pămîntului, iar acest 
fapt  va contribui la modificarea raportului demografic în zonă: „pe moşia familiei Hurmuzachi 
de la Cernăuţi, mari patrioţi români, nu exista niciun lucrător român ci numai lucrători 
ucraineni.  Mîna de lucru, ăştia au stat pe moşiile boiereşti, aşa, a venit statul austriac şi a 
făcut un act demografic şi a împroprietărit pe locurile unde sînt şi aşa se face că în clipa de 
faţă comunele ucrainene sînt în partea Sucevei, unde au fost moşii” (Dimitrie Vatamaniuc).  

La aceasta  se va adăuga şi o calitate recunoscută a românilor, capacitatea lor de a învăţa 
limbi străine. Radu Grigorovici susţine că „un filolog renumit, care declara că dintre toate 
naţiile în Bucovina românii sînt cei care învaţă în mod surprinzător de uşor limbi străine 
şi că de aceea s-au ucrainizat multe sate româneşti, fiindcă dacă întrebai cum vorbeşte el 
nu ştia decît ucraineană, ştia şi română, dar ştia şi ucraineană,  era dispus să vorbească 
orice altă limbă”. Românii bucovineni se distingeau etnic şi  lingvistic de ucrainieni, dar se 
distingeau în plan mental, cultural şi civic de moldoveni. 

Colonialismul  european promovat de puterile continentale începînd cu secolul al XVIII-lea 
era inevitabil asociat cu existenţa  minorităţilor etnice. Aici este cazul şi Imperiului Habsburgic, 
aflat într-o dilemă: fără aceste populaţii şi aceste teritorii, resursele statului ar fi fost mai mici, 
iar pe de altă parte, dezvoltarea comunitară ar fi pus în pericol, prin segmentare, capacitatea 
de supravieţuire a statului. 

Semnele legate de deteriorarea acestei lumi încep să se vadă încă din perioada interbelică. 
Administraţia austriacă este de tip birocratic.  Un atribut al birocraţiei este acela al respectului 
acordat cetăţeanului, indiferent cărei minorităţi aparţine.  Acest lucru începe să se erodeze 
după 1918. Un respondent îşi aminteşte: „fiind în clasele primare, eu, cînd a făcut învăţătorul 
catalogul, tot aşa cum mă întrebi mata, m-a întrebat învăţătorul, mama, tata... Ei ştiau de 
altfel, dar m-a întrebat de mama. La mama am spus eu von Cerhavski, că la noi în casă se 
vorbea nemţeşte, mai tîrziu franţuzeşte, dar nemţeşte se vorbea obişnuit la noi. „Băieţaş...” 
îmi spune învăţătorul Hurjui, „Îi ştiu şi numele”, ţin minte, asta era imediat după primul 
război mondial, în anii ´25-´26. „Ţine minte, aici la noi în Bucovina”, se contopise Bucovina 
cu Ţara Mamă, „la noi aicea, articolul ăsta de, particula de, numai în două situaţii se 
întrebuinţează: coadă de cîine şi porc de cîine! Bitte schön?”. Am zîmbit şi eu, aşa o fi... 
Vin acasă, îi povestesc mamei ce am fost întrebat de învăţător... Foc şi pară s-a făcut mama! 
Cum să rîdă el de numele ei?! L-a apostrofat ea, mama, urgent...”.  Acesta este un semn al 
contestării semnificanţilor în planul identităţii personale, a „lumii vieţii”, ce ţin  de vechea 
ordine politică, contestare făcută de un reprezentant al „lumii sistemului”, al noii ordini politice. 

Birocraţia presupune totodată separarea vieţii publice de viaţa privată. Or, Isaia Rotaru 
povesteşte că deciziile administrative ajunseseră să fie luate în funcţie de criterii personale: 
„unchiu-meu ăsta, Isaia, fiind liberal, în politică, eu ştiu… s-o bătut cu primaru´ oraşului şi în 
rîca lor, aşa, cum o fost ei… înainti di sărbători o făcut o listă… care unităţile din Rădăuţi, 
mai gospodare, aşa, dădeau la primari, la funcţionarii de aici, fabrica de bere, dădeau cîte-un 
butoiaş de bere, dădea spirt, negustorii ăştia cu zahăr, dădea nişte zahăr, făină… şi primăria o 
făcut un tabel să… Uzina electrică să desemneze primar. Şi eu eram ultimul: „Semnat: Rotar 
Isaia” Şi cînd o venit la primar, el o citit, deasupra semnăturilor lui, Rotar Isaia: „Da’ cine-i 
ăsta?” „E ficioru’ lu’ Rotar Isaia”, că tata era mort..,, Dimineaţă îl dai afară!” “. În cadrul 
disciplinei şcolare îşi face loc  persecutarea elevului din cauza disensiunilor dintre părinte şi 
profesor: „erau ceva neînţelegeri între tatăl meu şi el. El ( profesorul de latină n. n. )  pe 
mine mă cam urmărea, aşa... mă persecuta într-un fel” (Adonis Soroceanu). Toate aceste 
exemple ţin de un fenomen de „privatizare” a instituţiilor şi va deschide calea ca tensiuni, 
conflicte,  prejudecăţi ce ţin de sfera vieţii private să devină acte publice, făcînd imposibilă 
distincţia între acţiune publică şi acţiune privată, cînd e vorba de o instituţie publică. 

Această „personalizare” a unor conduite care ar fi trebuit  să fie în totalitate birocratizate, 
va ilustra un fenomen de slăbire a instituţiilor şi va sta la baza comportamentelor generatoare 
de consecinţe dramatice  care vor avea loc în anii premergători celui de-al doilea război 
mondial, în timpul acestuia şi după încheierea lui. Acest fenomen de slăbire a instituţiilor va 
permite exprimarea resentimentelor etnice, sociale sau culturale, iar diferitelor forme de mînie 
acumulată în timp să explodeze. În momentul în care comportamentele resentimentare vor 
exercita o presiune asupra normei (şi acest lucru se întîmplă cînd un grup gălăgios va avea 
încuviinţarea tacită a instituţiilor coercitive ale statului), cînd standardele culturii politice de 
tip liberal se prăbuşesc, atunci forţa conştiinţei ruşinii de a produce inhibarea devianţei şi a 
imoralului va scădea. Este ciudat să găseşti la acelaşi respondent, pe de o parte o apreciere 
a valorilor legate de toleranţa etnică şi, pe de altă parte, o aprobare a acţiunilor antisemite 
întreprinse de mareşalul Antonescu. O explicaţie a acestui paradox ne este sugerată de Armin 
Heinen (32).  

Ipoteza noastră este că, deşi guvernarea austriacă s-a construit în jurul ideii de drepturi 
civile, ea a restricţionat accesul la drepturi culturale şi la dezvoltarea identităţii, 

---►
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---► în scopul de a nu se produce un fenomen de segmentare a societăţii. Privind din 
perspectivă istorică lucrurile, afirmăm că blocarea segmentării i-a fost fatală. 

După 1918 asistăm la un proces de recuperare a acestei identităţi, pe un fond de naţionalism 
românesc. Întrebarea este dacă sistemul politic adoptat şi folosit în perioada interbelică a fost 
capabil să susţină şi să surprindă distinctivitatea subculturilor existente în spaţiul bucovinean, 
astfel încît reprezentanţii acestor subculturi să se regăsească într-o singură cultură politică 
(33). Altfel spus, dacă nu cumva unei incompletitudini etno-culturale a subiectului existente 
pînă în 1918, i-a urmat o incompletitudine politică a lui. Şi dacă nu cumva prima formă de 
contestare ţine mai  degrabă de cîmpul „democraţiei”, căreia i se reproşează incapacitatea 
de  a reflecta pluralitatea şi absenţa negocierii ca acţiune publică (fapt care a decurs din logica 
imperiului construit pe ideea colonialismului de stat,  a superiorităţii şi a aroganţei),  pe cînd 
cea de-a doua  formă de contestare, ce apare în anii ′40, ţine de politică, în sensul dat de 
Carl Schmitt, a distincţiei dintre „prieten-duşman”, în care minusul  anterior de „democraţie” 
se transformă în surplus de „energie politică”. Protagoniştii ce dispun de această „energie 
politică” se confruntă cu aceeaşi dilemă care-l bîntuia pe conu’ Leonida: „cîtă vreme sînt ai 
noştri la putere, cine să stea să facă revuluţie?” şi de aici orientarea lor spre problematica  
„socială”, vizînd relaţiile dintre comunităţi. Vorbind într-o perspectivă hobbesiană, asistăm la 
apariţia mai întîi, în planul discursului, dar şi al acţiunii, a imposibilităţii rescrierii contractului 
postconstituţional, cel ce defineşte relaţia individului cu statul, militîndu-se pentru o rescriere a 
contractului constituţional, în care locul ocupat de individ este luat de comunitate. O asemenea 
perspectivă  pare să confirme viziunea lui Judith Butler: „entităţile politice democratice sînt 
constituite prin excluderi ce se întorc să bîntuie ceea ce a fost întemeiat prin absenţa lor” (34). 

Este posibil ca acest lucru să se fi produs graţie frustrării născute din cauza discrepanţei 
dintre aşteptările mari, generate de actul de la 1918 şi posibilităţile semnificativ mai mici de 
împlinire a lor. Actul de la 1918 a reprezentat o schimbare de esenţă în plan politic, de la un 
model de hegemonie şi universalitate de tip imperial la unul legat de putere şi particularism, 
putere înţeleasă ca ocupare a agendei politice de către un grup, în scopul de a avea  acces 
la resurse şi de ale controla. Diferenţa de viteză dintre politic şi social a fost cea care, în 
apropierea deceniului patru, oarecum  surprinzător, dacă ţinem cont de capitalul social existent 
în 1918, a generat extremismul politic.  

Această diferenţă de viteză îşi are explicaţia în plan social. E vorba de producerea de 
absolvenţi de facultate care nu-şi găsesc locul în societate, de un avans al sistemului de 
învăţămînt în raport cu sistemul economic, iar acest fapt a fost generator de „consecinţe 
neanticipate”. Sîntem  în situaţia în care o elită „nu vede” că lipsa de „locuri bune” în 
structura socială se datorează, de fapt, unei „penurii structurale de poziţii privilegiate” (35) şi 
care consideră că acest lucru s-ar putea rezolva  doar dacă pretendenţii ar fi mai puţini, aleşi 
fiind după criteriul etnic, iar locurile ocupate de „alţii”, fie că vorbim de poziţii economice 
în societate, fie că vorbim de poziţii în administraţie ar fi eliberate printr-o decizie politică 
care ar anula sau suspenda drepturi politice. Care este sursa acestei cecităţi?

Asta înseamnă că înlocuirea unui mod de guvernare cu altul, în absenţa unor realizări 
remarcabile în planul modernizării sociale, a condus la prăbuşirea în bună măsură a capitalului 
de valori al societăţii bucovinene.  Oare nu cumva aspiraţia politică legată de Unire a fost văzută 
în epocă ca rezolvînd de la sine toate problemele societăţii româneşti, născînd o confuzie între 
ideal şi realitate? Sistemul politic şi modelul de democraţie  utilizat au simplificat realitatea 
socială şi au produs, graţie primei electorale şi a faptului că guvernul făcea parlamentul, o 
simulare a legitimităţii, încălcîndu-se principiul rousseauist al guvernării (36). Oare nu cumva 
acest tip de guvernare  a scăzut totodată „posibilităţile de viaţă”, în temeiul aceleiaşi obsesii, 
a controlului prin simplificare, iar prin programarea „miopiei” în raport cu complexificarea 
vieţii, se confirmă ideea lui Judith Butler, că sistemul democratic funcţionează prin excluderi? 
Ar trebui să ne întrebăm dacă nu tocmai această formă de guvernare, a fost generatoarea 
antisemitismului în epocă. 

În aceste condiţii ce înseamnă a fi bucovinean azi, în termenii unei teorii a subiectului 
văzută printr-o paradigmă Foucault-Deleuze, adică legată de subiectivare ca artă de a trăi (37)? 
Există azi o artă de a trăi specifică bucovineanului distinctă de arta de a trăi a olteanului sau 
a dobrogeanului? Vorbim de bucovinean ca asumare performativă a unei  poziţii-subiect fixă, 
substanţialiste, aceea de român, capabil să facă faţă unor noi cerinţe sociale sau bucovineanul 
trebuie văzut în termenii de „negativitate autoreferentă”, adică drept  rezultat al unui proiect 
de schimbare înfăptuit  de înaintaşi, aşa cum ţin să apară în interviuri cea mai mare parte a 
respondenţilor noştri, urmaşii acestor înaintaşi? Cu alte cuvinte, este bucovineanul individul 
filosofic care s-a dovedit  capabil să facă faţă cerinţelor impuse de mecanismul disciplinar de 
tip austriac sau este mai degrabă românul ajuns individ juridic, modelat de cerinţele acestui 
mecanism disciplinar, devenit în timp, un individ filosofic, un „altfel” de român, un român 
occidentalizat? 

Răspunsurile ţin de un element de reflexivitate. Observăm azi cum  bucovineanul trăieşte 
cu un imaginar care are legături cu spaţiul civilizaţiei  în care locuieşte prin intermediul unei 
imagini de PR şi de marketing: turismul religios şi oferta tradiţională de Paşte, adică prin 
atributele romantice ale unei mişcări de emancipare, ca şi cum ar trăi  şi azi sub opresiunea 
guvernării austriece căreia trebuie să i se opună  prin cultura tradiţională.  În faţa acestei 
realităţi, îţi vine să-i dai crezare lui Baudrillard :,,modern te naşti, nu devii” (38).  

Alternativa ar fi de a trăi cu un imaginar considerat a reprezenta spaţiul civilizaţiei în 
care ar dori să locuiască, care a avut odată un „duh propriu” legat de civilitate, disciplină, 
corectitudine şi demnitate umană  şi care se numeşte Bucovina! Identitatea ar fi atunci legată 
de existenţa unui „spectru” care trebuie reinventat şi de a construi o relaţie personală cu el. 
Sociologia şi-a asumat ideea lui Nietzsche cu privire la „semnificaţia socială a înşelării şi 
auto-înşelării şi despre iluzie ca o condiţie necesară a vieţii” (39). Ar fi  vorba deci de o 
recaptare a trecutului, de o opţiune în favoarea timpului în raport cu spaţiul, în favoarea 
istoriei în raport cu geografia. Pe scurt, e vorba de a conştientiza „noncontemporaneitatea 
cu sine a prezentului viu”.  

Derrida ne previne: „fără această non-contemporaneitate cu sine a prezentului viu, fără 
ceea ce, în secret, îl dez-ajustează, fără această responsabilitate şi acest respect faţă de justiţia 
cu privire la cei care nu sînt de faţă, la cei care nu mai sînt sau nu sînt încă prezenţi şi vii, 
ce sens ar mai avea să ne întrebăm, „unde?”, „încotro?” (40). În fond, interviurile de faţă 
pun problema „urmei”, „urmă” devenită un spectru ce trebuie reinventat,  recuperat şi asumat, 
dincolo de care întrebările legate de viitorul Bucovinei nu au nici un  rost. 

În afara unei definiţii de ordin metafizic în care o comunitate să creadă, ea nu are cum „să 
se ocupe” pe sine şi de sine însăşi, în afara practicilor sociale existente, cu un om care să pună 
în mişcare practicile sociale existente şi să dorească concomitent schimbarea lor. Reinventarea  
„duhului” Bucovinei are deci  în faţă, în primul rînd,  un obstacol de ordin metafizic, dificil 
de depăşit întrucît trăim într-o lume pragmatică, iar cultura comunităţii actuale este marcată 
de pragmatism şi de promisiunile derivate din reuşitelor sale. În definitiv, e vorba de o teorie 
a supravieţuirii şi de una a normei colective. Cum poate supravieţui un om într-un „duh şi 
un adevăr” ce neagă realitatea şi cum se poate atinge momentul  în care majoritatea unei 
comunităţi  ajunge să creadă că „se salvează în duh şi adevăr” ?

În loc de concluzii. Istoria orală este o formă de cunoaştere socială. Ea permite reconstruirea 
unor realităţi sociale demult apuse. Ea face din persoana umană un furnizor de cunoaştere, 
o persoană reflexivă capabilă să evalueze timpul şi să-şi găsească „locul” în timp. Acest 
lucru este un fapt istoric. Sau cum spune Walter Benjamin: „în decursul marilor perioade 
istorice, o dată cu modul de existenţă al comunităţilor umane, se modifică şi percepţia lor 
senzorială”(41). Din acest motiv, lucrurile se reevaluează în timp. 

În mărturiile din sfera istorie a vieţii există o triadă compusă de amintirile respondenţilor 
prezentate ca fapte obiective, de lumea lor subiectivă şi de  elemente din  lumea socială în 
care trăiesc acum şi ţin să ocupe un loc (42). Chestiunea obiectivităţii şi problema construcţiei 
teoretice ţin de specificul abordării hermeneuticii în aceste tip de demers. Putem înţelege 
semnificaţia unei mărturii dacă înţelegem de ce subiecţii ţin să ne prezinte anumite evenimente 
ca fiind adevărate (amintirile ca fapte obiective), dacă înţelegem de ce ţin să ne arate cît de 
corecte sînt valorile pe care declară că le îmbrăţişează (lumea socială) şi să ne demonstreze 
că trăirile din lumea subiectivă sînt autentice (43). 

Din aceste interviuri descoperi că a fi  bucovinean înseamnă  un mod de a fi critic faţă 
de realitatea cotidiană (lumea socială), ca expresie a unei identităţi, dar şi a recunoaşterii 
dependenţei de maşinăria care a produs această identitate, (lumea subiectivă) şi  este o asumare 
a ceea ce omul crede că a fost trecutul său (amintirile ca fapte obiective) şi pe care îl aduce 
în prezent, în năzuinţa sa că viitorul ar putea fi altfel.  Cei intervievaţi îşi susţin fără echivoc 
convingerile, dovedesc că au un simţ filosofic prin  reflecţiile pe care le fac asupra vieţii, 

confirmînd ideea lui Ulrich Beck cum că : „modul de viaţă al unei persoane devine o soluţie 
biografică pentru contradicţiile sistemice”. A fi „bucovinean” în aceste interviuri se ilustrează 
şi prin felul în care omul a făcut faţă constrîngerilor situaţionale, - eterna problemă a raportului 
între libertate şi determinism -, a francheţei discursului, în afara oricărei represiuni şi a unei 
recunoaşteri afective, a „insuficienţei”, prin pierderea „lumii”, aşa cum o arată Melania Urcan 
cînd mărturiseşte: „îmi pare bine că mi-am amintit, că dacă nu veneai dumneata eu nu mai 
plîngeam. Că tot timpul plîng cînd aud de Bucovina”.
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cunoaşteri care o înconjoară)” (Foucault, Michel „Trebuie să apărăm societatea”, ed. Idea Design&amp;Print, Cluj,  2009, 
p.22);
6. Foucault, Michel „Naşterea biopoliticii”, ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2007, p.71 ;
7. Foucault, Michel „Trebuie să apărăm societatea”, ed.Idea Design&amp;Print, Cluj, 2009, p.60;
8. Tocqueville, Alexis de „Despre democraţie în America”, ed. Humanitas, 1995, vol.I,  p.114;
9. ,,în linii mari consider că societăţile contemporane sînt întru cîtva indirect integrate prin trei mecanisme sau tipuri de 
medium. „Banul”, ca medium se instituţionalizează, ca să spunem aşa, în termenii economiei de piaţă; „puterea”, ca medium se 
instituţionalizează în organizaţii, iar „solidaritatea” este generată de norme, valori şi de comunicare” (Habermas, Jürgen „Etica 
discursului şi problema adevărului”, ed. ART, 2008, p.44);  
10. ,,scopul legii nu e de a desfiinţa sau restrînge libertatea, ci de o conserva şi extinde” (Locke, John „Al doilea tratat despre 
cîrmuire. Scrisoare despre toleranţă”, ed. Nemira 1999, p. 86);
11. ,,procesul de învăţare trebuie înţeles intern ca trecere de la o interpretare X1 a unei probleme la o interpretare X2 a aceleiaşi 
probleme, în aşa fel încît subiectul ce învaţă poate explica, în lumina celei de-a doua interpretări, de ce prima este falsă” 
(Habermas, Jürgen „Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă”, ed. All, 2000, p.37; analiza lui Habermas vizează studierea 
relaţiei dintre teoria lui Piaget despre dezvoltarea cognitivă şi teoria lui Kohlberg despre dezvoltarea moralei);
12. ,,de-a lungul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea asistăm la apariţia unor tehnici de putere centrate, în principal, asupra 
corpului, asupra corpului individual. Este vorba de toate acele proceduri prin intermediul cărora se asigura repartizarea spaţială 
a corpurilor individuale (separarea şi alinierea lor, punerea lor în serie şi sub supraveghere) şi organizarea, în jurul acestor 
corpuri individuale, a unui întreg cîmp de vizibilitate. Este vorba, de asemenea, de acele tehnici prin care se ajungea la luarea în 
grijă a acestor corpuri, prin care se încerca majorarea forţei lor utile prin exerciţiu, dresaj etc. Este vorba, totodată, de tehnici de 
raţionalizare şi de economie strictă a unei puteri care trebuie să se exercite, în modul cel mai puţin costisitor cu putinţă, printr-un 
întreg sistem de supraveghere, ierarhii, inspecţii, înscrisuri, rapoarte: de toată acea tehnologie care ar putea fi numită tehnologia 
disciplinară a muncii” (Foucault, Michel „Trebuie să apărăm societatea” ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2009, p.191);
13. Foucault, Michel „Puterea psihiatrică” , ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2006, p.249;
14. Foucault, Michel „Puterea psihiatrică” , ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2006, p.65;
15. ,,odată cu tipurile de disciplină, îşi face apariţia puterea normei:legea cea nouă a societăţii moderne! Să spunem, mai 
degrabă că, începînd din secolul al XVIII-lea, ea a venit să se adauge altor puteri, obligîndu-le la noi delimitări:  a Legii, a 
Cuvîntului şi a Textului, a Tradiţiei. Normalul se instituie ca principiu de constrîngere în învăţămînt o dată cu instaurarea unei 
educaţii standardizate şi cu organizarea şcolilor normale”  (Foucault, Michel „Puterea psihiatrică”, ed. Idea DesignPrint, Cluj, 
2006, p.265);
16. Weber, Max „Economy and Society – An Outline of Interpretative Sociology” , ed. University of California, Press, 1978, 
vol. I, p. 36-37;
17. ,,hegemonia pune accentul pe modurile în care puterea operează pentru a ne constitui înţelegerea cotidiană a relaţiilor 
sociale şi pentru a orchestra felurile în care noi consimţim ( şi reproducem) acele relaţii tacite şi ascunse de putere. Puterea nu 
este statică sau stabilă, ci este reprodusă în diferite puncte de joncţiunea din interiorul vieţii cotidiene; ea constituie simţul nostru 
fin al simţului comun şi se ascunde sub aparenţa epistemei culturale dominante” (Butler, Judith, Laclau, Ernesto şi Žižek, Slavoj 
„Contingenţă, hegemonie, universalitate. Dialoguri contemporane despre stînga”, ed. Tact, 14 2012, p. 37);
18. ,,adevărata substanţă a voinţei comunitare la un popor sedentar, care conţine, prin consecinţe, numeroase obligaţii  particulare, 
este obiceiul” ( Tönnies, Ferdinand, „Communauté et société: catégories fondamentales de la sociologie pure”; Introduction et 
traduction de J. Leif; Presses Universitaires de France, 1944, p. 20;
19. redăm aici o secvenţă dintr-un interviu luat lui H.H. Stahl, pusă la dispoziţie de Ionut Butoi: „-Spuneţi cu oarecare 
dezamăgire, în legătură cu Fundul Moldovei, că v-aţi aşteptat la nişte situaţii lămuritoare, fiindcă şi acolo a fost o veche 
republică ţărănească răzăşească, iar buldozerul austriac a măturat totul. Totuşi, satul a fost unul serios, bogat…
- Sigur că da, dar nu mai era sat devălmaş. Acolo a intervenit în primul rînd marea acţiune austriacă de constituire a fondului 
religionar. Toate pădurile au fost luate de către stat, care a format un fond religionar – dat pe seama mitropoliei din Cernăuţi. 
Şi, ca atare, a dispărut fondul comun al satelor din acea regiune. Ceea ce nu s-a întîmplat la Drăguş, de pildă, unde pădurile au 
rămas composesorate, pe seama comunelor. Fusese altă situaţie, acolo a predominat legislaţia graniţelor milităreşti. Ceea ce nu 
s-a întîmplat dincolo”;
20. ,,este incompletitudinea formării subiective cerută de către hegemonie una în care subiectul-în-devenire este incomplet 
tocmai pentru că e constituit prin excluderi ce sînt relevante politic, nu structural statice?” (Butler, Iudith „Întrebări din partea 
lui Judith Butler” în Butler, Judith, Laclau, Ernesto şi Žižek , Slavoj, lucrarea citată, p.25);
21. Arendt, Hannah, ,,Reflecțions on Violence”, http://www.nybooks.com/ articles/archives/2013/jul /11/hannah-arendt- 
reflections-violence p.1;
22. Tönnies, Ferdinand,  lucrarea citată, p. 207;  
23. „în conceptul kantian de raţiune formală şi diferenţiată în sine e gîndită o teorie a modernităţii. Aceasta se caracterizează, 
pe de o parte, prin renunţarea la raţionalitatea substanţială  a interpretărilor tradiţionale, metafizice şi religioase ale lumii, iar pe 
de altă parte, prin încrederea în raţionalitatea procedurală de la care şi-au împrumutat pretenţia de validitate concepţiile noastre 
justificate, fie în domeniul cunoaşterii obiectivatoare, al înţelegerii moral-practice, fie în cel al evaluării estetice”  (Habermas, 
Jürgen „Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă”  , ed. All, 2000, p.11);
24. „disensiunile religioase care au agitat lumea creştină erau pe atunci în toi. Anglia se avîntase cu un fel de furie pe această 
cale nouă. Firea locuitorilor ei, dintotdeauna gravă şi cumpănită, devenise austeră şi dornică de argumente. În cursul acestor 
înfruntări intelectuale instrucţia sporise, spiritul dobîndise datorită lor o cultură mai profundă. Tot vorbindu-se de religie, 
moravurile deveniseră mai curate” (Tocqueville, Alexis de „Despre democraţie în America”, ed. Humanitas, 1995, vol.I,  p.72);
25. Benjamin, Walter „Iluminări”, ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2002, p.249;
26. Deleuze, Gilles - Guattari, Felix „Kafka. Pentru o literatură minoră”, Bucureşti, ed. ART, 2007, p.29;
27. „limba îndeplineşte trei funcţii: a) aceea a reproducerii culturale sau a prezentualizării tradiţiilor (din această perspectivă 
şi-a dezvoltat Gadamer hermeneutica sa filosofică), b) aceea a integrării sociale sau a coordonării planurilor a diferiţi actori 
în interacţiunea socială (din această perspectivă am dezvoltat eu o teorie a acţiunii comunicative) şi c) aceea a socializării sau 
a interpretării culturale a nevoilor ( din această perspectivă a elaborat G.H.Mead psihologia sa socială)” (Habermas, Jürgen 
„Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă”, ed. All, 2000, p.30);
28. o analiză a eseului lui P.H. Strawson ,, Freedom and Resentment” în Habermas, Jürgen „Conştiinţă morală şi acţiune 
comunicativă”, ed. All, 2000, p.48;
29. Arendt, Hannah, lucrarea citată, p.2;
30. „dezidentificarea este obligatoriu o subversiune a ordinii existente, sau dimpotrivă, un anume tip de dezidentificare, de 
„păstrare a distanţei” faţă de propria identitate simbolică este consubstanţial participării efective la viaţa socială? Care sînt 
diferitele tipuri de dezidentificare?” (Žižek, Slavoj „Întrebări din partea lui Slavoj Žižek”  în Butler, Judith, Laclau, Ernesto şi 
Žižek, Slavoj, lucrarea citată, p.25);  
31. „ceea ce putem face pe moment este să stabilim două „niveluri” suprastructurale majore: cel care poate fi numit „societate 
civilă” şi care este ansamblul organismelor numite „private” şi „societatea politică” sau „Statul”. Aceste două niveluri corespund, 
pe de o parte, funcţiei „hegemonice” exercitată asupra societăţii de grupul dominant şi, pe de altă parte, „dominaţiei directe” 
sau autorităţii exercitate prin intermediul „Statului” şi a guvernării „juridice” ” (apud Laclau, Ernesto „Identitate şi hegemonie: 
rolul universalităţii în constituirea logicii politice”  în Butler, Judith, Laclau, Ernesto şi Žižek, Slavoj, 15 lucrarea citată, p.80);
32. „cultura rurală românească se mîndrea cu ospitalitatea şi cu toleranţa ei faţă de străini – ceea ce contrazice, în primă instanţă, 
atitudinile xenofobe, deşi reuşeşte totuşi, la o analiză mai atentă, să explice rezervele antisemite. Românii considerau că 
atitudinea lor faţă de străini le influenţa viaţa de apoi, modul în care ei înşişi şi rudele lor aveau să fie primiţi pe lumea cealaltă. 
În orice caz, bunăvoinţa avea şi un revers, întrucît viza integrarea străinului în propria cultură, asimilarea lui. Ospitalitatea şi 
intoleranţa nu se excludeau, dat fiindcă toleranţa era luată drept o slăbiciune ce periclita propria comunitate” (Heinen, Armin, 
„România, holocaustul şi logica violenţei”, ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p.186);
33. „multiplicitatea subculturilor constitutive ale unei comunităţi politice nu trebuie să provoace descompunerea acesteia. Mi se 
pare că singura modalitate de a preveni un asemenea risc ar fi asigurarea faptului că toţi cetăţenii să se poată recunoaşte, dincolo 
de frontierele ce separă diferitele lor apartenenţe culturale, într-o singură cultură politică” (Habermas, Jürgen „Etica discursului 
şi problema adevărului”, ed.ART, 2008, p.41);
34. Butler, Judith „Repunerea în scenă a universalului: Hegemonia şi limitele formalismului” în Butler, Judith, Laclau, Ernesto 
şi Žižek, Slavoj, lucrarea citată, p.34;
35. Sloterdijk, Peter „Mînie şi timp. Eseu politico- psihologic”, ed. ART, 2014;
36. „cel mai puternic nu este niciodată destul de puternic încît să fie    întotdeauna stăpînul, dacă nu-şi transformă puterea 
în drept şi nu schimbă ascultarea în datorie” (Rousseau, J.J. „Despre  Contractul social sau Principiile Dreptului Politic”, 
ed.Mondero, Bucureşti, 2007, p.26);
37. Deleuze, Gilles „Tratative”, ed. Idea Design&amp; Print, Cluj,  2005, p.100;
38. Baudrillard, Jean „America”, ed. Paralela 45, p.102;
39. Berger, L.Peter-Luckmann, Thomas „Construirea socială a realităţii”, ed. Univers, 1999, p.15;
40. Derrida, Jacques „Spectrele lui Marx - starea datoriei, travaliul doliului şi    noua Internaţională”,  ed.Polirom, 1999, p.29;
41. Benjamin, Walter „Iluminări”, ed. Idea Design&amp;Print, Cluj, 2002, p.111;
42. „atunci cînd vorbitorul spune ceva în contextul de zi cu zi, el se raportează nu doar la ceva din lumea obiectivă ( ca 
totalitate a ceea ce ar putea fi sau nu ar putea fi cazul), ci în acelaşi timp şi la ceva din lumea socială ( ca totalitate a relaţiilor 
interpersonale, reglate juridic) şi la ceva din lumea proprie, subiectivă, a vorbitorului ( ca totalitate a trăirilor manifestabile, la 
care el are un acces privilegiat)” (Habermas, Jürgen „Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă”, ed. All, 2000, p.29);
43. Habermas, Jürgen „Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă”, ed. All, 2000, p.34;
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POLEMOS
Apocalipticii  

cavaleri
postdecembriști 

Istoria omenirii, la drept vorbind, 
n-a fost și nici nu este altceva 
decît un hipodrom pentru întrecerea 
celor patru cavaleri (apocaliptici) 
și oricînd vei găsi un ,,hipodrom” 
deschis, aici sau în altă parte, astăzi 
sau mîine.  

 (Academician Alexandru Surdu)

Nu trece mult, după ce ajung 
în România, și aud că se apropie 
sfîrșitul lumii, fiindcă așa scrie în 
cărțile sfinte și vine Judecata de 
Apoi! An de an, aproximativ din 
Anno Domini 94, vine sfîrșitul 
lumii adus de cei patru cavaleri 
apocaliptici – infernus rex, gladius 
magnus, iniustitia, moris – și după 
ei vine, tot vine, Mesia cu Judecata 
de Apoi ce este finalul revelațiilor. 
Punct și de la capăt. 

Vechiul Testament începe cu 
Geneza – Facerea Lumii, care, după 
cei ce au imaginat-o și au scris-o, 
ar fi fost în urmă cu peste nouă mii 
de ani, iar Noul Testament sfîrșește 
cu Apocalipsa – Sfîrșitul Lumii, ce 
ar fi fost scris în Anno Domini 94, 
după revelațiile pe care le-a avut 
un Ioan din Insula Patmos. Acest 
Ioan,  un creștin timpuriu, extrem de 
credincios, a propovăduit învățăturile 
lui Isus și  a doua venire a sa pe 
pămînt, pînă ce legionarii romani ai 
Împăratului Domițian au pus mîna pe 
el și l-au expulzat în Insula Patmos, 
din Marea Egee, ce devenise un fel 
de Alcatraz al Imperiului Roman 
pentru cei ce se opuneau ordinii 
și legilor romane. Simplu, direct și 
fără tîlcuiri! Și dintre toți exilații 
pe această insulă, acest Ioan, mai 
credincios decît toți, ce stătea într-o 
mică grotă și se ruga, a primit din 
ceruri revelația că niște cavaleri 
din infern vor veni, într-un galop 
furtunos, înspăimîntător să sfîrșească 
lumea romană necredincioasă în 
Mesia. Aceasta a fost ideea și dorința 
fierbinte a creștinilor timpurii, ce 
erau aspru persecutați în Imperiul 
Roman. Ceilalți oameni, din afara 
acestui imperiu, care nu își schimbau 
credințele în acele vremuri, nu 
așteptau nici un apocalips, nu le 
trecuse încă prin cap că începutul 
lumii trebuie să aibă și un sfîrșit. 
Abia, dacă ei crezuseră că existența 
lor era fără de sfîrșit în forme și 
lumi diferite. Dormeau fără grija 
cavalerilor apocaliptici. Dar, în 
Imperiul Roman, revelațiile lui Ioan 
din Patmos s-au răspîndit fulgerător 
printre creștinii persecutați, s-au 
amplificat primind tot mai multe 
sensuri cu cît trecea timpul, avînd 
în vedere că apocalipticii pe cai albi, 
roșii, negri, suri, întîrziau. Și tot mai 
întîrzie. Între timp, din punct de 
vedere religios, filosofic, științific 
și artistic toate s-au complicat și 
încurcat atît de mult, încît nu au mai 
rămas din revelațiile lui Ioan și ale 
altora, decît simbolul și  metafora 
celor patru cavaleri apocaliptici pe 
toate ,,hipodroamele” lumii, de două 
mii de ani. Academicianul Alexandru 
Surdu are dreptate, dar se oprește, 
nu  ne dă exemple adevărate din 
multele știute, pe care le cunoaște 
foarte bine.

Pe Insula Patmos, din Marea 
Egee, de unde au pornit în lume 
Revelațiile lui Ioan, s-a ridicat, după 
o mie de ani, o mănăstire fortificată 
în jurul grotei lui, iar acum, după 
două mii de ani, sînt peste patruzeci 
de hoteluri pentru pelerinii creștini 
din toată lumea, care vin să se roage 
pentru a doua venire a lui Isus, ce 

a propovăduit pacea și iubirea, dar 
care au fost și au rămas rarități pe 
acest pămînt. Multe, foarte multe, 
s-au schimbat în lume în ultimele 
două mii de ani, dar cei patru călăreți 
apocaliptici, priviți în picturile lui 
Albrecht Dürer, Victor Vasnetsov 
și ale altor mulți artiști, au rămas 
numai simbolurile rele, maligne, ce 
bîntuiesc lumea în lung și lat, mult 
mai dese și intensive de la apariția 
banilor, de la folosirea prafului de 
pușcă și a atomului împotriva omului 
de către om. Privind grupul celor 
patru călăreți, aducătorii sfîrșitului 
lumii, conceput de Albrecht Dürer, 
trebuie să ne imaginăm ce impresie 
profundă, apocaliptică a făcut asupra 
credincioșilor în urmă cu cinci 
sute de ani și să comparăm cu 
răscolitoarele noastre emoții pe care 
le avem cînd  ne reamintim ciuperca 
atomică pe cer și dezastrul ei la 
Nagasaki!! Revelațiile arhaice ale lui 
Ioan din Patmos sînt de mult depășite 
de mintea omenească. Rămîne să le 
folosim doar ca simboluri ale relelor 
de care sînt capabili oamenii de 
pretutindeni, din toate vremurile. 

Generația mea a trecut și este 
martora apocalipsei aduse de cei 
patru cavaleri ai iadului ce au 
provocat pe pămînt al Doilea Război 
Mondial. Primul, pe calul alb, Hitler 
– infernus rex, s-a repezit în Europa 
ca să facă o ordine ariană, urmat, pe 
cal roșu, de Stalin – gladius magnus, 
cel care a omorît cei mai mulți 
oameni în vremea lui. Churchill, al 
treilea cavaler al infernului, legat 
la ochi, cu o balanță strîmbă în 
mînă, a adus injustiția în lumea 
rămasă pentru următorii cincizeci 
de ani, dînd și România pe mîna 
comuniștilor pentru a-și păstra 
imperiul colonial. Ce injustiție! 
Ultimul apocaliptic, Roosevelt, pe 
o mîrțoagă sură, cu o coasă în 
mînă, întruchipînd moartea pe care 
a adus-o din Pacific pînă în Europa. 
A fost un sfîrșit de lume pentru o 
sută de milioane de oameni din 
șaizeci de țări în timp de șase ani. 
O revelație pe care Ioan din Patmos 
nu a avut-o, nu putea să o aibă, cînd 
tot Imperiul Roman abia avea  vreo 
zece milioane de oameni …     

Acum, venind an de an în România, 
de 26 de ani, sînt din nou martorul 
altor călăreți apocaliptici, care s-au 
năpustit asupra României ca să o 
sfîșie, să o sfîrșească. Comparînd cu 
apocalipsa lui Ioan din Patmos, din 
anul 94, și cu lucrarea lui Albrecht 
Dürer, din 1496, în Decembrie 1989, 
în România, aducătorul apocalipsei, 
infernus rex, este Ion Marcel ilici 
Iliescu, arcaș comunist, din tată 
în fiu, ce zîmbind și-a omorît, 
întîi de toate, conducătorul ca să-i 
preia scaunul și funcțiile. Apoi, cu 
același zîmbet, i-a lichidat pe toți 
ce îi stăteau în cale. Pe cai roșii, 
în spatele lui infernus rex au urmat 
cavalerii distrugerii României: Petre 
Roman, Teodor Stolojan, Nicolae 
Văcăroiu, Adrian Năstase, Emil Boc, 
CPT, MRU, VVP, o haită nelegiuită, 
mercenari care s-au întrecut între ei 
în ruinarea României în toți acești 
ani, în care aproape patru milioane 
de români au părăsit țara jefuită 
din instinct de conservare. Și toată 
această apocalipsă postdecembristă 
a fost condusă din umbra tenebrelor 
s t ră ine ,  t imp de  15  ani ,  de 
apocalipticul Saul Silviu Brucan, 
tartorul tartorilor, agentul tuturor 
antiromânilor, călărind calul cel 
negru al urii și nedreptății împotriva 
neamului românesc pe care l-a numit 
stupid people!!  Deocamdată, în 
coada acestei cavalcade apocaliptice, 
pe niște gloabe sure precum cea 
a lui Albrecht Dürer, vin mîncînd 
pămîntul cu coasele în mînă Traian 
Băsescu și Klaus Johannis avînd 
ca normă stabilită: apocalipsa 
antiromânească bine făcută. 

Corneliu FLOREA
iulie 2016,

Casa cu Flori - Bistrița

P.S. – Am scris acest pamflet după 
lectura eseului Cumpăna României de 
Călin Georgescu. Autorul nu dă nume, 
numai faptele cutremurătoare, apocaliptice 
din România postdecembristă. Vă 
recomand această lectură.            

Navigînd pe 
internet

Puteam să-mi intitulez articolul: 
Riscurile navigării pe internet. De 
ce riscuri? Pentru că de orice aveam 
nevoie, numai de coparticipare 
la disputa (genealogică!) daco – 
romană nu! O dată, că nu este 
războiul meu şi chiar dacă ar fi, nu 
am armele necesare spre a-l duce 
la un nivel ce depăşeşte logica 
şi bunul simţ. În al doilea rînd, 
pentru că amintitul război, în lipsa 
argumentelor inatacabile, a ajuns deja 
în domeniul etichetărilor şi (chiar) 
invectivelor şi, vorba românului, nu 
vreau să mă amestec în tărîţe! În al 
treilea rînd, deoarece momentul ales 
pentru acutizarea disputei mi se pare 
cel puţin nepotrivit: sîntem deja în 
plină dezbinare şi degringoladă, în 
toate domeniile, la un nivel care 
mă duce cu gîndul fie la divide 
et impera, fie (dacă e vorba de 
suicid) la o zicere de prin părţile 
de unde mă trag: Dacă Dumnezeu 
(sau necuratul?) vrea să-şi bată joc 
de cineva – mai întîi îi ia minţile!. 
Numai un război (repet: genealogic) 
daco – roman ne mai lipsea!!!

Şi totuşi. Nu pentru că logica şi 
bunul meu simţ stau să debordeze, 
nu pentru că cei ce se înfruntă se 
acuză, reciproc, de prejudicii majore 
aduse adevărului istoric, prestigiului 
neamului, interesului şi siguranţei 
naţionale etc., etc., etc., nu pentru 
că printre replicatori, alături de 
persoane şi personalităţi de bună 
credinţă, docte şi civilizate, se află 
şi indivizi ce nu pot fi nici măcar 
bănuiţi de aşa ceva, ba aş putea 
spune că, picate ca musca-n zer în 
disputa cu pricina, habar n-au, nu 
numai despre subiect, dar nici de 
cine şi ce sînt cei doi protagonişti 
care au declanşat suita de replici 
(64 la număr), ci pentru că toată 
tărăşenia (n-am cum s-o numesc 
altfel) pe undeva interferează cu 
o zonă, cu o sferă, cu o „felie” în 
care, întîmplător sau nu, mă simt în 
stare să arunc oricui o „mănuşă” sau 
să ridic de la oricine o „mănuşă” 
aruncată. (Cei tentaţi să mă acuze 
de lipsă de modestie, n-au decît să 
mă pună la încercare).

Înainte însă de a intra în 
subiect (este vorba despre amintita 
„interferenţă”), cîteva mici observaţii 
şi întrebări:

De obicei (aşa se spune), adevărul 
este la mijloc. Dar, Doamne, greu 
este (de regulă) să găseşti acest 
mijloc (chiar de bună-credinţă 
fiind!).

Pe de altă parte, atunci cînd 
o întreagă istorie,  mitologie, 
cultură, spiritualitate, apartenenţă 
etc., etc.,etc. ţi-ai construit-o pe o 
anumită descendenţă nu poţi, de la o 
zi la alta, să ştergi totul cu buretele 
şi să începi o „viaţă nouă”! Aici nu 
merge cu Aut Caesar – aut nihil!

Cîte secole au trecut pînă cînd 
s-a acceptat, oficial, că pămîntul 
este sferic?

Cîte secole au trecut pînă s-a 
acceptat, oficial, că pămîntul se 
învîrteşte în jurul soarelui şi nu 
invers?

Şi, în fine (deşi aş putea continua 
mult şi bine), cîte decenii au trecut 
pînă să apară pe şosele şi automobile 
cu propulsie electrică sau pînă cînd să 
se impună şi sursele neconvenţionale 
generatoare de energie?

Şi nu este vorba numai (şi nici 
măcar în primul rînd) despre inerţie! 
Este vorba despre interese uriaşe, cu 
precădere economice şi financiare, 
care motivează, determină şi întreţin 
inerţia respectivă.

Cît priveşte „războiul daco-ro-
man”, cele înşirate cu cinci alineate 
în urmă sînt suficiente pentru a 
ilustra seismul catastrofal pe care l-ar 
presupune impunerea intempestivă a 
ideii că noi, românii, n-am fi urmaşii 
Romei.

Să trec la pomenita „interferenţă”. 
În toate sursele istoriografiei 
maghiare post-Trianonice, inclusiv 
cele academice (într-un număr 
precedent am numit-o pe una 
dintre cele mai recente), se afirmă 
următoarele: dacii,  consecutiv 
războaielor cu romanii, au fost 
integral exterminaţi; Dacia a fost 
repopulată cu coloni din întreg 
imperiul; retragerea Aureliană din 

275 a fost totală; după această 
retragere, pe teritoriul fostei Dacii 
nici istoria, nici arheologia şi nici 
hidro şi toponimele nu pun în 
evidenţă existenţa vreunei populaţii 
romanizate; românii, popor de păstori 
nomazi, de origine şi limbă iliro-
albaneză, format în sudul Dunării, 
au început să se infiltreze în Ardeal 
spre a-şi paşte turmele – începînd cu 
sfîrşitul secolului al XIII-lea.

Cele de mai sus constituie (şi au 
constituit) argumentele principale 
ale Iredentei maghiare în toate 
demersurile de revizuire a graniţelor, 
în toate încercările de anexare a 
Ardealului la Ungaria, din ultimii 
(aproape) 100 de ani.

Aşa stînd lucrurile, nu cred 
că minimalizarea dacilor (şi a 
continuităţii milenare a acestora) şi 
exaltarea romanităţii noastre ar fi o 
politică înţeleaptă. Pe de altă parte, 
cei ce consideră romanitatea noastră 
o garanţie de europenitate (ca să nu 
zic un titlu de nobleţe) să mediteze 
puţin la „ajutorul” pe care ni l-a 
acordat Italia la Trianon, la Diktatul 
de la Viena, cu ocazia „Concordatului 
cu Vaticanul”, ratificat în 1929, cu 
ocazia „Constituţiei Federaliste” a 
lui Romul Boilă (1931, sub aceeaşi 
guvernare filo-italiană), sau, ca 
să venim mai aproape, la mesajul 
papei Ioan Paul al II-lea adresat 
pelerinajului romano-catolic de 
la Şumuleu-Ciuc (Csiksomlyo), 
în care etnia secuilor era numită 
„poporul Ardealului”! (Amănunte 

ACCENT în „Maghiaritatea Secuilor”, articol 
apărut, sub semnătura mea, într-un 
număr mai vechi al revistei Jurnalul 
Literar). Şi aş putea continua mult 
şi bine.

Că eu mi-o cînt, eu mi-o descînt? 
Am spus doar că adevărul este undeva 
la mijloc, iar încercarea intempestivă 
de a-l impune ar fi contraproductivă. 
Drept care, în cazul dat, orice 
abordare extremistă, excluzivistă, 
sau/şi precipitată serveşte interese 
străine şi antiromâneşti.

Să fiu bine înţeles: îmi este 
(aproape) egal dacă dacii (tracii, 
în general) i-au învăţat pe romani 
latina vulgară sau invers – romanii 
pe daci, dar dacă un Eutropius 
(Breviarium ab urbe condita IX, 
15.) sau un Zosimus (Historia nova 
1, 37) vorbesc clar despre părăsirea 
Daciei de la nord de Dunăre de către 
tot ce era roman (proces început 
deja în 271!), atunci a-i neglija pe 
daci (de dragul unor himere!) mi 
se pare, vorba lui Talleyrand, nu o 
crimă – ci o greşeală! Sau, cel puţin, 
o nesăbuinţă.

Drept care, în ceea ce mă priveşte, 
m-aş rezuma (deocamdată) la simpla 
şi scurta constatare de mai jos:

 După două mii de ani
 Iar se bat daci cu romani,
 Nu pe aur, nestemate,
 Ci pe grai şi-ntîietate.

 Zeno MILLEA

O altfel de cronică
Ai observat că lucrurile cele mai 

frumoase și mai curate sînt cele 
nespuse?

Într-o lume care și-a pierdut valorile 
și în care ignoranța macină spiritul 
supunîndu-l mercantilismului, cartea 
domnului Dan Puric se dovedește a 
fi o cale către regăsirea condiției de 
OM, tributară onestității, curajului, 
prieteniei, sensibilității, frumosului, 
iubirii de neam și de țară, o modalitate 
de reîntoarcere la noi înșine, la izvorul 
nesecat de înțelepciune de la care 
poporul român și-a sorbit puterea 
dăinuirii în vremuri de restriște. A 
venit clipa cînd nesătulul om să 
se adape de la acest izvor și să se 
renască întru noua ființare. Cititorii 
se vor întreba poate, așa cum au 
făcut-o și altă dată, văzînd titlul cărții 
Dulci și subtitlul hilar Jurnalul unui 
cîine scris de un puric Dan, precum 
și scrisoarea mioriticei Alma către 
Dulci, apărută într-un număr trecut al 
revistei noastre, ce poveste mai e și 
asta despre cîini? Răspunsul spontan 
vine într-un firesc al ,,acestei” lumi: 
își iubesc oamenii cîinii. Adevărat, dar 
cel mai important este că ei, cîinii, ne 
învață nu numai cum să iubim, ci, mai 
ales, cum să viețuim. Ne deschid ochii 
asupra acelui Dumnezeu al lucrurilor 
mărunte, capabil să creeze sensuri 
și să sensibilizeze sufletele noastre 
rătăcite într-o existență agonizantă. 
,,Am reușit” să ne pierdem în negura 
vremii, rupîndu-ne ombilical de 
natură. Dizarmonia instalată a condus, 
inevitabil, la degradare și inautentic. 
Se vede, se aude, se trăiește astfel! 
Deși firave ițe par să își facă loc 
în această țesătură intricată, statutul 
omului se clatină în continuare 
tînjind după armonia cu Înțelesul, cu 
Autenticul. În epistolele inserate în 
carte descoperim acest Înțeles, această 
armonie prin comunicarea dintre cei 
doi prieteni patrupezi, maidanezul 
Astor și labradorița Dulci, o fină 
analistă, rezultat pesemne al unui 
miros excepțional al vieții, o forță de 
adulmecare a nuanțelor neobservabile 
de simțul comun, al cărei stăpîn, 
tati, îi oferă căldura căminului său 
de la bloc. Două realități, aparent 
diferite, se întîlnesc, se ciocnesc și 
dau naștere rostului omului în lume. 
Valoarea stă acum, cînd orbecăim 
lovindu-ne de întuneric, și totul este 
răsturnat, ascunsă în insignifiant. De 
la întîmplările din banalul parc, în care 
teii vorbesc cu băncile, cîinii se joacă 
cu frunzele și fluturii, iar oamenii își 
strigă destinul pînă la evenimentele 
ce schimbă, deopotrivă, soarta cîinelui 
luat de hingher și pe cea a omului, 
paznic al propriei existențe, aruncat în 
mocirlă de stele și lovit de neînțelesuri 
pline de înțelesuri, cartea respiră aerul 
unei crude realități în care știutul 
poartă masca ipocriziei, a complacerii 
în fapt-ul imediat, iar neștiutul înoată în 
derivă, încercînd din răsputeri să iasă la 
liman. Agonie și extaz, amărăciune și 
bucurie, resemnare și luptă, renunțare 
și voință, un indestructibil amestec 
de trăiri ce sălășluiește în fiecare din 

noi îl regăsim în această carte-sem-
nal ce aduce, indiferent de vîrstă, 
o revigorare a sufletului, o trezire 
a conștiinței și, totodată, atribuie 
semnificații justificate Omului din om, 
repunînd în drepturi nepipăitul nimic 
nu prin cuvînt, prin ceea ce exprimă, 
ci prin simțire. Dacă vom reînvăța de 
la animalul ,,bou” care este diferența 
dintre paie și fîn și de la cîine să iubim 
necondiționat văzut-ul și Nevăzut-ul, 
atunci putem nădăjdui la o refacere a 
stării noastre inițiale! Cu un parcurs 
artistic fulminant și asumat, amprentat 
de o ascuțită inteligență exploratoare 
și o rafinată sensibilitate, regizorul, 
actorul și scriitorul Dan Puric poartă 
cu sine tezaurul unei lumi ale cărei 
rădăcini sînt împlîntate într-un illo 
tempore al neamului românesc, care 
nu se simte bine cu ceea ce știe, ci se 
cutremură de ceea ce nu știe.

Dana DAD


