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Întocmai ca oamenii, conceptele 
şi noţiunile cu care aceştia operea-
ză, apelînd la înţelepciune, pentru 
a se distinge, cît de cît, de alte 
vietăţi, suportă nelinişti, dureri, 
rupturi, derive şi perimări. Pe 
drept ori pe nedrept. Cu uriaşe 
eforturi de gîndire, cu proptiri în 
pieptul istoriei, cu grave invocări 
ale acesteia, sau – cum tocmai se 
întîmplă în vremurile năstruşnice 
pe care le trăim – cu trucuri 
înşelătoare, capabile să păcălească. 
Şi pe deştepţi şi pe proşti. Supu-
se unor astfel de înşelări, unele 
concepte – încărcate de ideaţii – 
intră în derivă, începînd să calce 
alături, ca acei nărăvaşi care au 
tras prea mult la măsea. Cum, de 
o vreme încoace, se întîmplă cu: 
naţional, universal şi globalizare.

Dintre acestea trei, conceptul 
globalizare se străduieşte în clipa 
de faţă să scoată din scenă, mai 
pe faţă, mai pe uşa din dos, pe 
celelalte două. Şi să rămînă el cu tot 
mălaiul, cu tot caimacul. Cam cum 
procedează puiul de cuc, care, încă 
din leagănul străin unde l-a ouat 
mă-sa, se străduieşte din răsputeri 
să arunce peste bord pe „fraţii” 
lui, nu de acelaşi sînge, lîngă care 
creşte... Şi ce poetic cîntă cucul!...

De cîteva secole de cînd s-au 
închegat naţiunile – cu diferenţe 
de timp de la un popor la altul, 
de la o ţară la alta – istoria 
punînd ordine diferenţială în pro-
priile-i structuri, ca oamenii să 
poată trăi în claritatea păcii şi să 
poată avansa potrivit propriilor 
identităţi, conceptele naţiune şi 
naţional au avut un rol pozitiv, 
eminamente progresist – aproape 
de necontestat – în evoluţiile lumii. 
Cu aceasta n-au încetat gîlcevele, 
războaiele, dezastrele, şmecheriile, 
însă naţionalul, atîta vreme cît a 
funcţionat cinstit, a constituit – 
aş spune – o măsură inerentă a 
istoriei, o imanenţă funcţională a 
ei. Capabilă să nu poată reduce 
viaţa pe pămînt a oamenilor doar 
la nişte zdrenţe indefinibile.

De cînd – recent – s-a constituit, 
cu nedisimulată emfază, conceptul 
glo balizare, ieşind la atac cu neo-
bo sita şi „eliberatoarea” sa bie 
a capitalismului „multilateral 
dez    voltat”, conceptele naţiune şi 
na ţional au început a fi ruşinate 
chiar şi de către unii oameni cu 
sca un la cap, şi – sărmanele! – vîră 
ca pul la cutie, ca nişte cenuşărese 
de doi bani. Şi cine are curajul 
să invoce cu bună credinţă şi cu 
gu ra plină eficienţa funcţională a 
aces tor concepte, izbucnesc lătră-
tu rile spăimoase printre gard: 
„eşti naţionalist”, „eşti rasist”, 
„eşti rudimentar”, „eşti împotriva 
progresului uman”...

Şi de ce să n-o recunoaştem? 
astfel de lătrături intimidante 
au început să-şi facă efectul. Şi 
ceea ce încă ţine de sus-numitele 
concepte tinde să se facă – da! – că 
plouă şi vîră capul la cutie. Care, 
vasăzică, ar cam fi trecut „moda” 
conceptelor naţiune şi naţional 

Concepte în deriva 
g lobal izăr i i
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Grigore SMeu

Meditaţii ortodoxe

Cine vizitează insula Rhodos 
cu toate vestigiile unui trecut 
fascinant, de fapt o trecere prin 
nenumărate pagini ale istoriei, 
nu trebuie să lase de o parte 
ruinele aşezării Acropole, la 
fel de impresionantă ca cea 
de la Atena. Odinioară era 
un centru al puterii, de unde 
locuitorii controlau, dominau, 
supravegheau întreaga regiune, 

încercînd s-o apere de pericolele 
care n-au cruţat-o niciodată. 
Puterea lor era binecunoscu-
tă în lumea antică şi colosul 
din Rhodos o materializa cu 
aroganţă. Acolo sus, pe vîrful 
muntelui de unde se cuprinde cu 
ochii marea cu nesfîrşirea ei pînă 
la orizontul fără margini, se aflau 
temple, statui, mărturii ale artei 
şi simţului estetic inegalabil, al 
grandorii unite cu o simetrie fără 
cusur, pe care contemporanii 
lui Homer au stăpînit-o în mod 
absolut ca nici un alt popor.

Sfinţii apostoli
Petru şi Pavel

lidia StĂnilOae

Roza vânturilor:

Dragă Şuluţiu,

De mult voiam să-ţi scriu, mai cu seamă că în nopţile pariziene 
renasc adesea temerile existenţii mele din Braşov, oraş pe care cred 
a-l fi părăsit pe veci. nu vreau să mă mai reîntorc la poalele tâmpei, 
la umbrele ei inconsolabile, adăpost a unei groaze pe care încerc s-o 
uit. Voi păstra acelui oraş o amintire funebră. tu poţi să-l iubeşti. 
Criza religioasă care-am îndurat-o acolo mi-a alterat ţesuturile şi va 
trebui să treacă multă vreme ca să pot disocia peisajul de nefericire. 
Şi apoi viaţa de profesor, mai degradantă pentru amărăciunile mele 
decît întunecimile ghetto-ului!

Cît despre Paris, n-am ce să-ţi spun decît că nu i-am găsit pînă 
acum nici o obiecţie. Dacă l-aş fi comandat, într-un moment de 
perfecţiune visătoare şi melancolică, n-ar fi putut fi executat mai pe 
măsura mea. atîta poezie te dispensează de muzică.

Din ţară nu primesc aproape nimic; nici bani, nici scrisori. Doar 
eliade îmi comunica recent că Lacrimi şi sfinţi mi-a în depărtat 
simpatia „prietenilor” din Bucureşti, ceea ce nu m-a întristat deloc. 
eu însumi plecasem din ţară cu sentimentul unei totale separaţii, 
accentuată aici pînă la ireparabil.

Cu dragoste,
Emil Cioran

(Autograful acestei mărturisiri epistolare se găseşte în pag. 16.)

2 Febr. 1938

Accent: emil Cioran refuză Premiul Combat
– emulul  lui Julien Gracq... –  

Cînd scrieţi o carte trebuie să 
vă aşteptaţi la orice. Înţelegeţi 
prin „orice” geloziile confraţilor, 
lecţiile criticii, lipsa de cooperare 
a cititorilor şi, mai ales, premiile 
literare. Această ultimă neferici-
re a căzut pe nefericitul domn 
Emil Cioran. Tocmai îşi termina 
masa cînd a sunat telefonul. Era 
purtătorul de cuvînt al juriului 
premiului Combat, premiu susţinut 
de confratele nostru Combat.

- Dragă domnule, bravo! Aţi 
cîştigat premiul nostru la cea 
de-a treia ediţie pentru cartea dvs. 
Istorie şi utopie.

Aici, dl. Cioran explodează:
- Haida-de! E o glumă. Dom-

nule, am cincizeci de ani şi am 

obţinut deja mai multe premii 
literare. Păstraţi-vă laurii pentru 
un tînăr.

- Dar este un premiu de două 
mii de franci noi...

- Haideţi! Să fim serioşi...
Lucrurile rămîn aşa. Emil 

Cio   ran refuză, fără a refuza, 
refuzînd totuşi, iar juriul îşi 
menţine verdictul.

Menţiune: premiul a fost decer-
nat într-un restaurant cu firma 
Petis Pavés de pe strada Bernard-
Palissy. (J.Pr.)

(Le Figaro, 17.II.1961)

(Versiune românească:
liviu SOltuZu)

Domnule Preşedinte, Doamnelor şi Domnilor,
Sînt onorat să particip la această conferinţă al cărui obiectiv este evaluarea, 

din perspectiva ultimului deceniu, a Guvernării 1996–2000 şi îi mulţumesc 
domnului Preşedinte Emil Constantinescu pentru invitaţia adresată.

Voi consacra în principal timpul de care dispun pentru a analiza şi comenta 

Guvernarea 1996–2000
evaluare din perspectiva ultimului deceniu*

alexandru Herlea

*) intervenţie în cadrul Conferinţei 
cu titlul de mai sus (Palatul Parla-
mentului, 25 noiembrie 2010)

imagini ale morţii

(continuare în pag. 5)

Teze şi antiteze:
în scrierile lui Mircea eliade

Una dintre preocupările de o 
viaţă ale lui Mircea Eliade a fost 
tema morţii. Obiectivul său a fost 
să înţeleagă moartea şi semnificaţiile 
acesteia. El vede omul ca fiind o 
creatură împărţită între două dorinţe: 
pe de o parte, de a avea o existenţă 
trupească individuală, iar pe de alta 
de a scăpa de această stare, de a se 
elibera de limitările condiţiei umane, 

de a exista ca Spirit.
Într-unul din primele sale eseuri, 

publicat în 1933, Eliade a făcut 
următoarea remarcă: „O conştiinţă 
care nu sa zbătut întrun fel sau 
altul cu problema morţii, mai are 
încă de crescut pînă să atingă acel 

Mac linscott riCkettS

Restituiri: aducîndu-ne aminte de...
Mihai Făgădău

Mihai Făgădău / Michel Faga-
dau, om de teatru, a părăsit 
scena, la vîrsta de 80 de ani, 
în februarie 2011. Născut la 12 
martie 1930 la Bucureşti, Mihai 
Făgădău devenise o personalitate 
pariziană ce s-a ilustrat strălucit 
ca regizor, actor, traducător şi 
deschizător de drumuri.

Pasionat de teatru, întrerupe 
studiile de drept. Cum se deve nea 
un actor în anii ’50? Cunoscător 
excelent al limbii franceze şi 

engleze, deşi a păstrat totdeauna 
un foarte uşor accent românesc, 
rulînd discret „r”-urile, un bărbat 
frumos, sportiv, zvelt, cu ochi 
albaştri foarte apreciaţi pe ecran... 
într-un cuvînt un foarte prezenta-
bil june-prim.

1. anii de ucenicie. Teatrul 
tradiţional era dominat, în Franţa, 

ecaterina CleYnen-
SerGHieV 

Punctul pe i: Sentimentul eternităţii
Sentimentul eternităţii este 

paradoxal necesar pentru a se 
ajunge la spaima dispariţiei. 

* 
Încercînd a-ţi organiza ore-

le, zi lele, lunile, anii, viaţa, te 
afli la discreţia clipelor. 

* 
„Oamenii sfioşi (...) ajung 

la un mare curaj cînd rămîn 
Gheorghe GriGurCu

singuri cu sine. Ei sunt oratori 
proşti, dar deseori scriitori re
mar cabili. Viaţa lor e tristă şi 
plictisitoare, ei trec neobservaţi 
pî nă să ajungă la faimă. Iar cînd 
vine gloria, atenţia generală nu 
le mai trebuie.” (Şestov)

(continuare în pag. 12)

(continuare în pag. 7)

Ce ţară bună trebuie să fie ţara ta, 
dacă orice ţigan e lăsat să o tâlcuiască şi să o jignească.

Inedit:

realizarea unuia din principalele 
obiective ale Guvernării, şi anume 
angajarea definitivă a României pe 
calea aderării la Uniunea Europeană 
(UE). Mă voi referi cu precădere la 
contribuţia „Departamentului pen-
tru Integrare Europeană (DIE)”, pe 
care am avut onoarea să-l conduc 
în calitate de ministru, membru 

Tudor ARGHEZI
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Dreptul la opinie: Dinu Pillat, Aşteptînd ceasul de apoi
După un stadiu de zece ani de operă de 

sertar şi după cincizeci de ani de detenţie, 
romanul lui Dinu Pillat, Aşteptînd ceasul de 
apoi, vede lumina tiparului la Humanitas, 
în 2010. Ideea romanului o avea clarificată 
scriitorul din 1943, pe cînd lucra la Tinereţe 
ciudată. Din scrisoarea din octombrie 1948 
adresată lui G. Călinescu, rezultă că romanul 
era terminat. Justiţia comunistă va folosi 
romanul, confiscat în 1959, drept „corp delict” 
şi „cap de acuzare” împotriva autorului în 
procesul lotului Noica-Pillat din 1959-1960. 
La istoria romanului arestat nu mai avem, 
deocamdată, ce adăuga la cele spuse de Gabriel 
Liiceanu în „prefaţă” şi de Monica Pillat 
în „nota introductivă” care însoţesc această 
primă ediţie. Putem considera că Tinereţe 
ciudată (1943), Moartea cotidiană (1946) şi 
Aşteptînd ceasul de apoi (1948) formează o 
trilogie despre căutarea adevărurilor esenţiale 
ale existenţei şi ale istoriei. Aşteptînd ceasul 
de apoi conţine suficiente date de încadrare 
istorică, dar scopul scriitorului nu a fost fresca 
istorică a momentului premergător izbucnirii 
celui de-al doilea război mondial, ci cel de 
roman de analiză a conştiinţelor şi psihologii-
lor, în căutarea unui răspuns la întrebarea cum 
a fost posibilă deturnarea purităţii sufleteşti a 
unor tineri către violenţă şi crimă, cum a fost 
posibilă implementarea în conştiinţa lor a ideii-
obsesie a „omului nou”. Folosind metafora, 
sugerată de text, putem afirma că romancierul 
vrea să desluşească drumul de la muşchetar 
la demon. Titlul romanului a trecut prin trei 
variante. Primul titlu, „Tinerii noului veac”, 
fiind prea lipsit de expresivitate şi avînd şi 
un înţeles sociologic banal a fost abandonat. 
Şi al doilea titlu, „Vestitorii”, părîndu-i-se 
neadecvat pentru ceea ce voia să exprime 
romanul, este părăsit. Aşteptînd ceasul de 
apoi este titlul la care s-a oprit romancierul 
în convingerea că e cel mai potrivit pentru a 
sugera una din ideile ideologiei „vestitorilor”, 
lichidarea lui Mitică pentru a pregăti parusia. 
În interiorul romanului e păstrată pentru 
personaje denominaţia generică, „vestitorii”. 
Titlul sugerează şi oftatul amar al înţelegerii 
a ceea ce s-a întîmplat.

La un prim nivel al textului, tema romanu-
lui ar fi una veche şi universală: confruntarea 
dintre generaţii care reprezintă două momente 
istorice, cea a părinţilor, cei care au luptat şi 
au împlinit idealuri naţionale şi care acum, în 
prezentul copiilor, se complac mai mult sau 
mai puţin, în starea de „dolce far niente”; şi 
generaţia copiilor, generaţia „anilor furioşi” 
impusionaţi şi pulsionaţi de alte idealuri, de 
alte concepţii, în speţă de mitul omului nou, 
ideal pe care istoria l-a invalidat ca fiind 
nu numai utopic, ci de-a dreptul antiuman. 
Pentru ideea ideologică în jurul căreia se 
brodează întreaga problematică psihologico-
morală a romanului este importantă discuţia 
din primele pagini dintre Sebastian Răutu, 
viitorul prim-ministru care va fi asasinat de 
„vestitori” şi Rotaru, viitorul asasin. Acesta 
din urmă susţine fanatic că pentru depăşirea 
prezentului decăzut nu există decît o singură 
soluţie, una radicală, adică prin violenţă – 
revoluţie în limbajul „vestitorilor” – Iisus 
în locul lui Mitică. Să reţinem de pe acum 
că asasinarea prim-ministrului (Mitică!) este 
programată să se înfăptuiască în Teatrul 
Naţional cu ocazia spectacolului aniversar al 
Scrisorii pierdute, comedia lui I.L. Caragiale. 
Nerăbdarea barbară a istoriei, ilustrată prin 
„vestitorii”, este „revoluţie” întemeiată pe o 
ideologie aberantă.

Fundalul istoric cu întreaga şi complexa 
lui problematică e doar rama romanului în 
care scriitorul e preocupat de dimensiunea 
psiho-morală şi de conştiinţă a personajelor, 
produse ale acelui fundal istoric. Formal, 
materia romanului este structurată în opt părţi, 
fiecare parte în trei capitole, care la rîndul 
lor sînt construite dintr-un număr variabil 
de secvenţe. Nu cred că autorul a avut vreo 
intenţie vis-à-vis de simbolistica numerelor, 
dar cei interesaţi de acest domeniu sînt liberi 
să speculeze.

Firul epic, atît cît există, este unul sim-
plu, liniar, fără ramificaţii arborescente 
ale conflictului şi intrigii. Cu toate că are 
cîteva ingrediente poliţiste (călătorii şi ac-
ţiuni clandestine, urmăriri, împuşcături, 
percheziţii), totuşi ritmul naraţiunii nu este 
alert, „exterior”, ci unul „interior”, tensionat. 
După incipit-ul cu inserţii balzaciene, unul 
din elementele constructive, care devine 
vizibil, este alternanţa imaginilor de grup cu 
cele de personalitate (a individului). Acestea 
din urmă ilustrează tipologia personajelor. 
Analitic acestei alternanţe îi corespunde 
aceea dintre analiza aplicată pe psihologia 
individului şi aceea a psihozei colective. 
Pentru psihoza colectivă rămîn exemplare 
scenele care redau manifestarea antisemită 
violentă de la facultate; marşurile nocturne 
ale „camarazilor”; amintirile „vestitorilor” 
din taberele de muncă. Există şi alternanţa 
planurilor temporale (de multe ori pe aceeaşi 
pagină) prezent/trecut şi a planurilor psihice, 
trăirea în concret (autenticitate)/proiecţie 
în imaginar. Pentru proiecţia în imaginar, 
ilustrativă este secvenţa în care Ştefănucă 

trăieşte în închipuire atentatul asupra prim-
ministrului, graniţa dintre realitate şi imaginar 
dispare (pp. 269-271). Fantezii apocaliptice au 
mai toţi „vestitorii” din roman. În interiorul 
alternanţelor narative, elemente de stil indirect 
liber, dialog, monolog, momente de analepsă 
şi de prolepsă sînt de remarcat două aspecte: 
obiectivitatea şi impersonalitatea naratorului, 
fiecare personaj fiind lăsat să-şi execute 
partitura, şi caracteristicile dialogului; un 
dialog foarte propriu textului dramatic: concis, 
clar, care impune „dicţie” din partea celor 
implicaţi în el, şi interşanjabilitatea dialogului 
de idei cu dialogul psihic, neliniştitor, al 
buimăcelilor. Textul romanului conţine şi 
cîteva aspecte revendicate de la poetica 
autenticităţii: documentul, scrisoarea, jurnalul. 
La acestea mai adăugăm citatele biblice care 
trimit fie la ideologia „vestitorilor”, fie la 
gîndul sau gestul personajului. De structura 
compoziţională şi de tehnica narativă, ţin 
simetriile şi corespondenţele. Spicuim cîteva 
exemple: Grigore Holban-senior, istoric, 
lucrează la studiul „Influenţa şcolii filosofice 
reformate a lui Mo-Tsu asupra jurisdicţiei 
imperiale în epoca dinastiei Han” (atenţie la 
titlu – temă!). Lucian Holban-junior, filosoful 
„vestitorilor”, lucrează la elaborarea doctrinei 
despre „Omul nou”. Într-o discuţie cu Vasia, 
Liliana Holban îi spune acestuia: „- Vasia, 
trebuie să-ţi mărturisesc ceva… o prostie. Dar 
nu face nimic. Poate are să te amuze. Revolu ţia 
de care vorbeşti cînd stăm la masă mă face 
să mă gîndesc la unele coşmaruri pe care 
le aveam în copilărie, după ce o guvernantă 
de-a noastră, baptistă sau aşa ceva, ne citea 
«Apocalipsul».”

Aşteptînd ceasul de apoi stă pe un paradox: 
roman psihologic fără analiză psihologică! 
Analiza din „vîrful peniţei” este suplinită 
cu succes de două „tehnici”: 1. Coliziunea 
dintre identităţi contradictorii şi incompatibile 
cum ar fi: refuzul disciplinei/acceptarea 
înregimentării, iubire/crimă, blîndeţe creştină/
violenţă în numele lui Iisus. Acestea ţin în 
primul rînd de infrastructura romanului. 2. 
Tehnica simbolului (imagini-situaţii, gesturi, 
obiecte). Nu întîmplător, romanul începe cu 
o imagine simbolică: căruţa (o luntre a lui 
Caron) care transportă pe cei trei „vestitori” 
fugari, din care unul e rănit. Alt exemplu: 
în timpul percheziţiei directorului liceului în 
scopul descoperirii şi confiscării materialelor 
de propagandă legionară, Ştefănucă frămîntă în 
mîini în neştire manualul de etică etc. Dintre 
obiectele cu încărcătură simbolică amintim: 
pendula din castelul Holbanilor care măsoară 
timpul; ceasul mort care indică aceeaşi oră; 
cupeul; castelul vs Bucureşti; tabloul cu 
Napoleon în bătălia de la Waterloo.

Aminteam mai devreme de obiectivitatea 
naratorului (scriitorului). Această obiectivitate 
şi impersonalitate nu-l împiedică pe scriitor 
să-şi manifeste poziţia vis-à-vis de ideologia 
şi faptele „vestitorilor”. Mijlocul de exprimare 
este ironia fină, care la o lectură rapidă şi 
neprofesională nu e remarcată. Iată cîteva 
exemple: criminalul fanatic Rotaru citeşte 
şi citeşte fascicole de romane senzaţionale: 
Aventurile submarinului Dox, Omul cu cinci 
măşti; neavînd scaun pe ce să şadă în timpul 
unei şedinţe a camarazilor, Lică adună un braţ 
de cărţi pe care şi le clădeşte „sub şezut”; 
naivitatea lui Ştefănucă e consemnată ironic: 
la împuşcarea camarazilor în frunte cu Vesper 
(Căpitanul) în încercarea acestora de fugă de 
sub escortă, Ştefănucă întreabă „- Dar cum 
de l-a părăsit Sfîntul Gheorghe? Nu înţeleg. 
Putea să se întîmple o minune…”. Cu cît 
ironia este mai fină, cu atît e mai nimicitoare. 
Obiectiv şi impersonal, romancierul lasă pe 
Gheorghiu, unul din „vestitori”, să-şi expună 
tehnic planul de aruncare în aer a clădirii 
parlamentului, evident în timpul unei şedinţe. 
A treia oară, personajul îşi „vizualizează” 
planul pe partea de „părete” mascată de patul 
din camera de ospiciu unde este internat. În 
viaţa civilă Gheorghiu cu cocoaşă era medic 
psihiatru şi a lucrat tocmai în sanatoriul în 
care acum este internat. 

Trecerea de la epic la analiză şi proble-
matizare, relaţia dintre fundalul istoric concret 
şi ficţiunea literară (şi în special cu ficţiunea 
numită personaj) arată că romancierul nostru a 
învăţat corect şi creator lecţia lui Dostoievski 
(Dinu Pillat e autorul unicului studiu – neter-
minat – despre prezenţa dostoievskiană în 
literatura noastră).

Aşteptînd ceasul de apoi încorporează în 
el două romane: romanul naratorului obiectiv 
(„din afară”) şi romanul naratorului „din 
lăuntru”, jurnalul Ralucăi Holban („caietul cu 
coperţi negre”). Interesant, jurnalul e scris la 
persoana a treia.

Tipologia personajelor e construită, con-
form cu tipul de conflict, în nuanţe dihotomice 
de o parte, statul burghez-democrat reprezentat 
prin diferite instituţii, persoane oficiale, familia 
„burgheză”, iar de cealaltă parte, reprezentanţi 
ai generaţiei noi, autointitulată „vestitorii” 
reprezentată prin cîteva personaje mai mult 
sau mai puţin individualizate. În prim planul 
naraţiunii se află membrii familiei Holban, 
reprezentativă pentru societatea care trece 
printr-un moment de criză. Respectiva familie 

trece printr-un dramatic cutremur. 
„Bătrînul” Grigore Holban prin 
egoism şi vanitate de savant, e total 

rupt de realitatea imediată, concretă. Trăieşte 
închis în bibliotecă, care, pînă la urmă, nu-l 
„fecundează”; savantul istoric e permanent în 
stadiul de „mînuire” a fişelor de studiu. Raluca 
Holban, unul dintre cele mai realizate perso-
naje din roman, e surprinsă în cîteva ipostaze 
feminine arhetipale. Situaţia ei existenţială este 
singurătatea. Luptîndu-se cu ea, stă „aplecată” 
asupra vieţii copiilor. „Aplecarea” ei se 
dovedeşte a fi frîntă (apud Gabriel Liiceanu). 
Simte agresivitatea prezentului, dar nu-l poate 
înţelege (din ce cauză?). Raluca Holban e o 
fire sensibilă, stăpînită de nostalgii (copilăria, 
visuri neîmplinite, în primul rînd cel erotic). În 
această stare de neputinţă şi singurătate Raluca 
se refugiază în trecut, descoperind că scrisul e 
un antidot. Prin scris – rememorare, retrăieşte 
întîlnirea cu moartea, dar mai ales înţelege că 
moartea biologică e o lege a naturii (moartea 
lui Tata Andu), pe cînd moartea psiho-morală 
(cea a lui Ştefănucă, de exemplu) este tragedie. 
Existenţa agonală face din Raluca un personaj 
aproape tragic. Jurnalul („caietul cu coperţi 
negre”) Ralucăi Holban este romanul ei, în 
interiorul romanului obiectiv al naratorului 
din afară. În propriul ei roman, Raluca Holban 
se surprinde în adevărate ipostaze arhetipale: 
copilă, adolescentă, soţie, mamă, iubită. Trăind 
prezentul în nelinişte, ea îşi caută „rădăcinile” 
care să-i dea tărie şi speranţă. Raluca Holban 
are un interior plin şi tensionat. În schimb, al 
„vestitorilor”, e unul gol şi buimac. Mergînd 
cu speculaţia mai departe, putem afirma că 
Raluca Holban e un simbol al ţării.

Starea complexă de criză a societăţii, care 
germinează boli precum cele de care suferă 
„vestitorii”, e sugerată de cîteva detalii din 
familia Holban: înstrăinarea dintre soţi, dintre 
părinţi şi copii, adulterul, devierea sexuală a 
lui Lucian, maturizarea rapidă şi dramatică 
a lui Ştefănucă, drama erotică a Lilianei. În 
cazul celor trei fraţi, scriitorul nu dezvoltă, 
după cum aşteptam, psihologii individuale 
minuţios elaborate. El se opreşte la notarea 
amănuntului revelator (o vorbă, o nuanţă de 
ton, un gest, o atitudine) care individualizează 
temperamental, caracterial, moral-afectiv, 
intelectual. Aceeaşi tehnică e de găsit şi în 
creionarea celorlalte personaje.

Din rîndul personajelor se detaşează Şte-
fănucă. E cel mai „tînăr” dintre „vestitori”. 
E tînărul frămîntat de întrebări şi aflat în 
căutarea unui ideal care să dea existenţei un 
sens. Toată drama căderii sale în mitul negativ 
al „vestitorilor” e sintetizată în întrebarea care 
îl însoţeşte permanent: „cum poţi să ucizi în 
numele lui Iisus?” Candidul Ştefănucă intră în 
rîndul „frăţiei” aproape involuntar, contaminat, 
vrăjit de gesticulaţia (propaganda) energică a 
„vestitorilor”. Aceştia, în tembelismul lor ide-
ologic, amestecă istoria cu mistic şi judecata 
mo rală cu crima; paradisul nu poate fi înteme iat 
pe vărsare de sînge; Noul Ierusalim e imposibil 
în timpul Istoriei; Iisus nu poate ucide, iar 
crima nu e calea mîntuirii. Ştefănucă e cel 
care sesizează incompatibilitatea dintre ideal 
şi crimă. Chiar dacă simte confuz, simte cu 
carnea şi sufletul său interiorizînd-o făcînd din 
ea limita sa. Astfel, el se apropie de personajul 
tragic (apud Gabriel Liiceanu). Dilematic, 
căutător, Ştefănucă se lasă subjugat de mistica 
camaraderiei şi trece prin momente cînd îşi 
pierde „individuaţia”. Elocvent este momentul 
cînd participă la marşul-instrucţie de noapte 
în pădure, integrat în „pluton”. Biografia de 
„vestitor” a personajului prilejuieşte pagini de 
fină analiză psihologică în maniera sa specifică 
prezentată mai sus. Deci, subtil surprinde 
evoluţia stilului eroic de viaţă a lui Ştefănucă, 
de la jocurile copilăriei la prietenia cu colegii 
de şcoală şi de aici la aderarea la „frăţia de 
cruce”. Nodul psihologic de alunecare de 
la muşchetar la demon e surprins în partea 
finală a capitolului doi din partea întîi. De 
aici încolo, romancierul va urmării drumul 
dramatic al neliniştilor, îndoielilor, căutărilor. 
Pe acest drum dramatic, Ştefănucă înţelege 
că idealul omului nou e o nălucă generatoare 
de crimă. Odată cu revelarea acestui adevăr 
se produce surparea lui interioară. Iată cum 
arată şi se comportă după ieşirea din arest: 
„privirea în gol”, „trăsături de o rigiditate 
de mască”, „gura subţiată pînă la dispariţia 
buzelor”, „apoi părăsi sufrageria ca un robot”. 
Ştefănucă are doar un pas de făcut pentru a 
deveni un Iuda (ajuns în cameră îşi caută 
revolverul pe care nu-l găseşte – p.281). Nu i 
se acordă „dreptul” la sinucidere. Putem spune 
că în acel moment devine personaj tragic. 

Lucian Holban nu mai este natural şi 
omenesc ca fratele şi sora lui. Pentru Liliana 
(notaţia naratorului e în ton ironic), el este 
„domnul care gîndeşte”; „Niciodată nu s-a 
distrat cu el în anii copilăriei”, parcă era 
bătrîn din naştere. Lucian e ros de un orgoliu 
nemăsurat şi de o mare ambiţie: „Ambiţia lui 
era să aibă şi el un cuvînt de spus în dilemele 
de orientare ale spiritualităţii contemporane”. 
Suferind de egocentrism şi megalomanie 
intelectual-spirituală nu vrea să piardă marele 
„ceas al istoriei”: „simţea că are să dea o 
operă monumentală, ceva care, în cuprinsul 
cul turii autohtone nu putea să se compare de cît 
cu ceva ce însemnase în alte planuri Getica 
lui Pârvan, Spaţiul mioritic al lui Blaga, 

Istoria literaturii române a lui Călinescu”. 
Aflat într-un adevărat delir vede „volumul în 
vitrinele librăriilor editat de-a dreptul în limba 
franceză, în colecţia «Biblioteque philosophie 
contemporaine» cu titlul prescurtat L’homme 
nouveau. Gîndul nu-l făcu să zîmbească. I se 
părea ceva legitim (...). Deşi legat de cazul 
unor coordonate istorice locale, cartea lui 
urma să ia în dezbatere însuşi destinul omului 
contemporan, venind totodată cu soluţia ieşi rii 
din criză. Nu e el sortit să fie profetul renaş te rii 
spirituale care trebuia să aibă loc?”. Refractar 
oricărei forme de disciplină, personajul nu 
întîrzie să se alăture (înregimenteze) „cuibului” 
de „vestitori” din facultate. Chiar dacă nu 
acţionează fizic, Lucian e la fel de periculos ca 
filosof al „vestitorilor” ca şi Rotaru sau Vasia. 
Ideile „vestitorilor” şi ale lui Lucian despre 
omul nou, despre misionarismul României 
ortodoxe, despre problema evreiască, despre 
„vivere pericolosamente” vin din prelegerile 
„profesorului de metafizică”, acestea fiind 
condimentate cu lecturi din Kierkegaard, 
Klages, Şestov. Fiecare din „tinerii eroi” din 
roman au cîte o problemă, cîte un complex, în 
terminologia psihiatriei. Toate aceste probleme 
refulate îşi caută debuşeul în mitul negru al 
„omului nou”.

Barbaria ideologiei „vestitorilor“ este 
ilustrată prin ideile şi faptele lui Rotaru, Vasia, 
Lică, Stanian. Rotaru întruchipează crima rece, 
sistematică şi plănuită. El e un creier demonic. 
Vasia este anarhistul care acţionează sub 
impulsul inconştientului unde s-a refulat ideea 
indusă (fanatismul). Lică e tipul parvenitului 
ideologico-politic, a oportunistului şi delato-
rului. Gheorghiu e fanaticul schizofrenic. 
Stanian ilustrează „vivere pericolosamente”. 
Alături de Ştefănucă, dar pe alte căi, Stanian 
înţelege incompatibilitatea dintre credinţă şi 
crimă. Dacă Ştefănucă urca Golgota pînă la 
capăt, Stanian, cel care a pălmuit pe evreul 
Rosner crezînd că înfăptuieşte o „datorie 
istorică”, caută refugiul (un refugiu totuşi laş) 
în misticism şi călugărie.

Trăsătura comună a acestor „vestitori” este 
fanatismul. Acest fanatism cunoaşte trei forme 
(trepte) de manifestare: cea instictiv-barbară 
venită din inconştientul animalic (Rotaru 
şi Vasia), cea ideatic filozofică (Lucian) şi 
fanatismul juvenil izvorît din naivitate şi 
necunoaştere ilustrat de Ştefănucă.

În cîteva pasaje din carte aflăm, prin limba-
jul lor, faţa intim-personală a „vestitorilor”. 
Iată cîteva mostre: „- Ieşi afară, putoarea 
dracului!”, „- Parastasul mă-sii! Anafura 
şi grijania”, „căţeaua asta bătrînă mereu în 
călduri” (e vorba de gazda lui Rotaru, care 
se complace să trăiască cu ea). În concluzie 
personajele ilustrează două momente istorice 
diferite. Adina şi Sebastian Răutu, Raluca şi 
Grigore Holban reprezintă o vîrstă istorică ale 
cărei valori nu mai sînt acceptate de tînăra 
generaţie. Drama tinerei generaţii („vestitorii”) 
vine din refuzul anarhic, imbecilizat de o 
ideologie hibridă. Dramatismul ei e ilustrat 
şi de moartea derizorie a „vestitorilor” în 
totală opoziţie cu moartea naturală şi demnă, 
spre exemplu, a lui Tata Andu şi Granmama 
(generaţia bătrînă).

Dacă ar fi să căutăm în roman o idee-
mesaj am putea formula următoarele: romanul 
lansează o chemare la raţiune şi la starea de 
veghe pentru a preîntîmpina răul de genul celui 
evocat, de a preveni rinocerizarea lumii.

Care este locul acestui roman în cadrul 
literaturii noastre din care a lipsit peste 
cincizeci de ani? 

Deocamdată, nu ştim dacă autorul lui s-a 
gîndit la posibile asocieri şi comparaţii, dacă 
a avut ideea de replică la literatura legionară 
apo logetică din perioada interbelică. Dacă luăm 
în considerare poetica autenticităţii şi ideea de 

ionel POPa
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Maramureşeanul Got Petre a devenit 
poetul Petre Got la Bucureşti. S-a frecat 
mai întîi de viaţă (a fost profesor, metodist 
cultural, redactor de editură şi de revistă), 
învăţînd din tainele scrisului aceea de a fi 
liber de orice comandă ideologică, de a-şi 
păstra şi întreţine sinceritatea exprimării. 
Normarea actului creator doar de acest 
fapt l-a ţinut departe de orice grupare de 
interese literare, chir în Capitala vestită 
pentru tot felul de coterii ale scrisului, 
care-şi sprijină simpatizanţii cu argumente 
extraestetice, de grup subordonat unui 
lider şi acţionînd împreună sub forma 
unor asalturi fără nici un fel de şanse ale 
dăinuirii. Poetul şi-a fortificat independenţa 
şi din exemplul familiei, tatăl fiind fost 
deţinut politic, iar el însuşi urmărit de un 
dosar de cadre compromiţător.

De aceea, orgoliul lui de poet trebuie 
înţeles prin toate aceste determinări care 
l-au adus mereu spre sondarea liberă a 
interiorităţii, ferindu-se de orice reziduuri 
venite din alte părţi, de orice inflexiuni 
maculante. Orgoliul lui este orgoliul unui 
autor care vrea să-şi păstreze neîntinate 
datele originare, cu sonurile neatinse de 
sunete străine şi compromiţătoare, într-o 
rostire curată, pe care o analizează mereu 
şi o adînceşte prin inspiraţie. 

De aici, un ton oracular, uşor sfătuitor, 
cum întîlnim chiar în poezia care deschide 
volumul Lumină amară (Editura Limes, 
2010): „Ca Domnul să intre în sufletul 
tău, / Se cere să ai în suflet lumină – / 
Clipa de har să se plimbe în voie prin 
tine / Asemeni astrului matinal prin 
pădure”, păstrîndu-şi starea de graţie, cînd 
„inima nu conteneşte să cînte”. De ce 
lumină amară, cînd alţi poeţi de inspiraţie 
religioasă (Ioan Alexandru, Adrian Po-
pescu) exaltă lumina lină, mai aproape de 
masajul ei divin? El constată că ea vine 
ca o ofertă a „clipei”, deci din experienţa 
dezeroizantă a vieţii, care îi încarcă tot 
mai greu sufletul cu tentaţia zădărniciei. 
Dar din arsenalul poeziei religioase 
cheamă, voiculescian, îngerii în ajutor, 
prin graţia cărora poate să se lase locuit 

Cronica literară: Petre Got învaţă împăcarea
de „lumina înaltă” care îi descătuşează 
zborul pur al vieţii/imaginaţiei. Oferta 
poetului este de aşteptare în grădina 
proprie, solicitînd gestul tandru al 
mîngîierii/dezmierdării, care nu trebuie 
să frîngă „crengi, corole”, fiindcă „au 
şi florile, negreşit, / Sentimente, idei”. 
Dreptul de folosinţă, odată cîştigat, 
devine imperisabil, de oare ce locuieşte 
visul potului.

El se reculege, blagian, 
din tumultul vieţii, în-
vă ţînd să tacă „asemeni 
pie tre lor, asemeni ierbii”, 
visînd la liniştea pe care o 
va găsi „în braţele ţărînii”, 
ex clamînd, villonesc, „Ah, 
unde sunt anotimpuri le 
de odinioară?”. Din „mio-
pi ile veacului” îl salvează 
gesturile de puritate, cum 
ar fi ascultarea „ciocîrliei 
şi greierului”. Poetul de-
clină la cazuri proprii 
cîntecul maramureşean 
Săracă ini ma mea, în-
conjurînd-o cu tandreţe: 
„inimă, inimă, nu sus
pina”, cu toate că lui îi 
este „tot mai greu”. 

Poetul descifrează asal-
tul maculaturii, din trăirea vieţii, asupra 
sufletului său, constatînd cu tristeţe că 
„însăşi lumina putrezeşte” şi găsind 
soluţia în reînvierea timpurilor trecute, 
garanţii ale libertăţii („Unde sunt florile 
teilor prieteni, / Unde este aerul de 
copil?”). Asaltul contondent al vieţii 
îi intensifică angoasa (argheziană) a 
legăturii cu divinitatea („Doamne, simt 
tot mai mult / Că te ascunzi de mine 
/ Sau devin orb / Cînd Tu eşti prea 
aproape?”). Întrebările lui privesc întregul 
peisaj, interogîndu-l şi constatînd că „nu 
ne vine în ajutor vîntul, / nu ne pot 
apăra apele, / scara firii sa rupt?“, dar 
mai ales oamenii, deveniţi orbi şi surzi 
la sonurile pure ale poeziei („Cui sămi 
spun visele?“). 

Poeziile criticilor mei de Nicolae Stoie 
(Ed. Genas Latina, 2011) este o carte 
insolită şi curajoasă: primul ei text se 
intitulează Semn de bătrîneţe şi este o 
confesiune lucidă a autorului confruntat cu 
o situaţie ingrată: aceea de a-şi fi propriul 
critic. Cum autorul devine propriul critic, 
criteriul de selec ţie al altora, acela al 
opiniei critice favorabile, devine operativ în 
condiţiile (sentimentale) date. În fond, orice 
autor aflat la vîrsta „schimbării prefixului” 
are dreptul la această suspendare bilanţieră 
a timpului crud. Poetul răspunde opiniilor 
favorabile ale criticii cu o antologie de 
texte investite cu încredere de exerciţiile 
critice favorabile lor.

Dar autorul constată că alcătuirea aces tei 
an tologii pe seama criticii nu corespunde 
întru totul cu ceea ce el ar fi făcut: antologia 
cri ticii îi apare ca şi cum „ar fi fost scrisă 
şi alcătuită de o mînă străină”, cu toate 
că „operaţionalitatea criteriului de selecţie 

Uneori întrebările retorice se înmulţesc, 
lăsînd să se vadă starea interogativă 
a poetului supus vicisitudinilor care 
îl asaltează („Unde sunt miresmele, 
răcoarea, / Echilibrul lăuntric şi cel 
din afară? / Cînd vom surîde din nou / 
Sub cupola curcubeului?“). Întîlnim şi 
referinţe luate din actualitatea politică a 
momentului: „Sau fulgerele se vor bate 
cap la cap / Precum strategiile Orientului 
Mijlociu?”; „Cine va salva din foc / 
Destinul tău, România?”. Unele sînt 

transcrise într-o figura ţi e 
acu zat poetică: „Stînca are 
aceeaşi grupă sanguină 
cu mine”; „Îngrijorarea 
se zbate în suflet / Cum 
rîul ieşit din matcă”.

Dar întrebările rămîn 
fără răspuns, sau răspun-
sul vine din alte întrebări, 
nerostite, fiind îndeobşte 
cunoscute: „Rîdeam de 
şapca lui Vladimir Ilici, 
/ De rubaşca lui Iosif 
Vissa rionovici. // Ne tot 
întrebam / Cum au ajuns 
dumnezei / Aceşti cam
pioni ai crimelor cum
plite, / Iar «visul de aur 
al omenirii» / De fapt, 
cei? // Ni sa răspuns 
la întrebări / Cînd tatăl 
meu a ajuns / În iadul 

din Gherla, / În zarca de la Aiud”. Se 
reciclează o figuraţie compromisă de 
vechiul regim, abuziv: „Sunt al speranţei 
ostaş”. 

Fundalul neliniştii încheagă tema 
fortuna labilis, a trecerii timpului şi a 
încărcăturii existenţiale pe care aceasta o 
provoacă. O altă performanţă a volumului 
stă în figurarea poetică a acestei teme; 
de pildă: „orologii de ceaţă foşnesc”, „o 
speranţă tremură asemeni / umbrei pe 
apă”, „zvîcniri de dor tîrziu”, „tu vrei 
să trecem prin interjecţiile limuzinelor”, 
„în numele lor vorbesc trandafirii”, „am 
ajuns, am admis / să plătesc taxă pe 
stele, / să achit taxă pe vis?”, „canicula 
inconştienţei molipsitoare”, „cenuşă 
vîndută delirului” etc.

Pe fundalul trecerii timpului este înscri-
să şi neîmplinirea în iubire, intensificînd 
regretele: „Pe malul Senei cu tine la braţ 
/ Nu mie dat să păşesc”, simultaneizînd 
stilistic în starea vocabularului, unde 
constată că „verbele se sinucid tot mai 
des”, iubitei rămînîndu-i şansa de a 
pricepe că „nam plecat decît vremelnic”. 
Eminescian, poetul va bate în geam 
„cu inima”, pentru a scoate un sunet 
exclusivist, dar va aştepta zadarnic „tîrziu 
în noapte / frunze de leac”. Rar – e 
drept – îşi iese din firea lui tandră şi 
melancolică, în izbucniri stupefiante, de 
tipul „Nu vei putea înghesui primăvara 
în avion”. 

Petre Got îşi caligrafiază neliniştile şi 
regretele în notaţii scurte şi punctuale, 
care cuprind în ele fragmente cristalizate 
de suflet. Poetul lasă impresia că nu 
revine asupra lor, că totul este transcris 
pe moment şi fără mari ambiţii stilistice. 
La aceasta îl ajută experienţa cîştigată în 
scrierea celorlalte volume, care îl salvează 
de la căderea în prozaisme sau în lipsa 
de fior lăuntric. Poezia lui pare martora 
docilă a frămîntărilor prin care trece şi 
ea se înfioară de captarea reliefurilor 
sufleteşti. „Rostirea curată” pe care o 
sublinia Nicolae Balotă pare a fi scopul 
şi biruinţa poetului. Cred că ceea ce va 
urma va confirma acest fapt.

Este o poezie epigramatică şi ea 
acoperă urgenţa unei inspiraţii. Autorul 
ştie să nu o lungească inutil, să-i păstreze 
contururile iniţiale. El tinde spre forma 
clasică în care toarnă tipare sufleteşti 
romantice, stînd sub semnul nostalgiei 
şi al regretelor neîmplinirii sub tirania 
timpului care trece. Starea de lumină 
amară este descifrată şi în strigătele 
păsărilor amare, sub chemarea cărora 
„sufletul îngenunchează tăcut”. Prin 
toate aceste impresii copleşitoare, poetul 
învaţă împăcarea: „Stele vibrează pe 
bolta nordului / Cum păstrăvii înstelaţi / 
În unda amintirilor. // Stoluri de gînduri 
mă înconjoară, / Cete de grauri isteţi, 
/ Paşii vorbesc doar cu lutul, / Sufletul 
cu părinţii din cer. // Învăţ împăcarea 
cu pietrele, / Cu pămîntul, cu valul ce 
vine, / Învăţ împăcarea cu mine.” 

nicolae Stoie îşi gratulează criticii

a textelor a funcţionat”. Faptul ni se pare 
jus tificat: opţiunile criticii nu trebuie să 
ani hileze credinţa autorului în propria lui 
ori ginalitate, iar acesta nu trebuie să treacă 
indi ferent peste opiniile argumentate care 
îi privesc opera. Experimentul întreprins 
acum de poetul Nicolae Stoie vine să de-
mon streze că ceea ce se ştia în principiu 
era cunoscut, doar că se argumentează cu 
exemple din opera care îi poartă numele. 
Originalitatea criticii şi a creatorului se 
păstrează într-un paralelism benefic, din 
rezultatele astfel dobîndite avînd fiecare 
a trage concluziile care se impun. Ar fi 
bine dacă fiecare autor, ajuns la o anumită 
vîrstă, şi-ar alcătui un astfel de bilanţ, prin 
confruntarea cu opiniile critice favorabil 
exprimate? Acceptînd criteriul de selecţie 
propus de textele critice, autorul acceptă 
critica înseşi şi intră într-un dialog reflexiv 
cu ea. Rezultatele nu ar ieşi din principiile 
amintite mai sus, dar am avea un şir de 

antologii definitive, care ar fixa imaginea 
unui autor sau a altuia. S-ar da măsura celei 
mai elocvente răsfrîngeri a criticii în apele 
adînci ale creaţiei, iar noi, cititorii, am 
avea un şir de opere legate indestructibil 
de numele autorului, pe care le-am evoca 
avînd, astfel, garanţii în plus.

De altfel, în interviul ce încheie volumul, 
poetul îşi mărturiseşte „sensibilitatea” 
la opiniile formulate în legătură cu cele 
scrise de el, normală la un „profesionist 
al scrisului”, cum se recunoaşte. El nu 
trăieşte frustrările, chiar dacă lasă să-i 
scape una dintre acestea, pricinuită de 
Istoria... lui N. Manolescu. O nemulţumire 
mai largă îi provoacă acea critică „adeseori 
aservită unor interese de grup sau înrobită 
prejudecăţilor”. Iată deci că autorul trebuie 
să fie avertizat asupra sinuozităţilor criticii, 
pentru a lua din ea doar ceea ce exprimă 
seriozitate şi cult al valorilor. Altfel, o 
antologie ca Poeziile criticilor mei nu ar 
mai fi posibilă.

titu POPeSCu

Bestseller-ul lui Gustav Meyrink, Der 
Golem, apărut în 1915, şi celebrul film 
mut a lui Paul Wegener din 1920, Der 
Golem. Wie er in die Welt kam, în care un 
om de lut, animat prin magie cabalistică, 
traversează frontiera între artă şi realitate, 
au un fond comun. În ambele opere se 
prezintă o comunicaţie, o interacţiune, un 
schimb între două universuri paralele, cel 
ale vieţii reale şi cel ale ficţiunii artistice 
– mai ales datorită puterii de iluzie a 
cinematografului, ale cărui fiinţe par 
toate „Golemi”. Titlul cărţii face aluzie la 
„Efectul Pigmalion” şi „Efectul Quijote”, 
o carte şi un articol al lui Victor Ieronim 
Stoichiţă care au inspirat aceasta lucrare. 
Dacă mitul lui Pigmalion descrie cum o 
sculptură coboară de pe piedestal, şi Don 
Quijote caută se intre în lumea imaginară 
a romanelor de cavalerie, Golemul des-
crie ezitarea între cele două mişcări, 
cufundarea spectatorului în opera de 

artă („imersiune”) şi ieşirea personajului 
imaginar din cadru („infiltraţie”). Para-
doxurile estetice care se 
datoresc acestui „efect Go-
lem” se pot observa în 
povestiri din America de 
Sud, unde autori cum este 
Horacio Quiroga, Jorge 
Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares, Clemente Palma, 
Felisberto Hernández şi 
Julio Cortázar fac din tre-
cerea frontierei estetice, 
din intrarea sau ieşirea din 
ecran un eveniment fantas-
tic – eveniment care poate 
fi trăit de către lector ca o 
dezorientare turburătoare 
pînă cînd se reorientează cu 
ajutorul reperelor formale, 
generice şi materiale ale 
ficţiunii. Cartea lui Matei 

Chihaia îşi propune nu numai să prezinte 
o nouă forma a literaturii fantastice, care 

face din Golem o figură 
emblematică a literatu rii 
ger manofone şi sud-a-
mericane în prima ju mă-
tate a secolului XX, dar 
prezintă şi o panoramă 
a ideii de „orientare” 
în psihologia, filosofia 
culturii şi estetica epo-
cii lui Ernst Cassirer, 
Sigmund Freud şi Karl 
Bühler.

(Textul de faţă re-
pre zintă, în versiu ne 
românească, o scurtă 
prezentare a cărţii lui 
Matei Chihaia.)

Matei Chihaia, Efectul Golem  Orientare şi imersiune fantastică
în epoca cinematografului
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Dreptul la opinie:

„vivere pericolosamente”, 
atunci romanul lui Dinu 

Pillat poate fi pus într-o anumită relaţie de 
atmosferă cu Huliganii, romanul lui Mircea 
Eliade. Proiectiv, Aşteptînd ceasul de apoi ne 
duce spre Bietul Ioanide al lui G. Călinescu (la 
partea referitoare la episodul legionar).

Din această comparaţie (referitoare la 
episodul menţionat) romanul pillatian este 
superior. În altă ordine de idei romanul lui 
Pillat (chiar presupusa trilogie) poate fi luat 
ca replică la idilismul din La Medeleni, 
romanul lui Ionel Teodoreanu. Dar romanul 
lui Pillat stă cel mai bine (mai firesc) alături 
de romanul lui Rebreanu, Gorila. Romanul 
pillatian e completarea psihologică la politicul 
din romanul rebrenian. Apropierea de romanul 
lui Rebreanu se poate face şi sub alt aspect. 
Punînd în paranteză elementele de poetică 
a autenticităţii, putem afirma că Pillat şi-a 
însuşit creator aspecte din tehnica romanescă 
a autorului lui Ion: obiectivitatea, realizarea 
şi utilizarea simbolului, elemente de analiză 

psihologică din exterior, dar într-o scriitură 
mai rafinată.

Aşteptînd ceasul de apoi poate fi pus şi în 
relaţie cu anumite opere ale literaturii europene 
de la mijlocul secolului XX. Dar nu trebuie să 
exagerăm! Dacă considerăm cele trei romane 
pillatiene o trilogie, atunci ne putem aminti 
de Greaţa (La Nausée – 1938), sigur cunoscut 
de scriitorul nostru. 

Ţinînd seama de deosebirea de „specie” 
(roman/parabolă) ne putem gîndi la Ciuma 
(La Peste – 1947). Trebuie menţionat faptul 
că romancierul nostru nu avea cum cunoaşte 
romanul camusian. În ideea asociaţiilor şi 
comparaţiilor mai putem sublinia pute rea 
anticipatoare a romanului pillatian. Folo seam 
mai înainte termenul metaforă, rinocerizarea. 
Or, fenomenul respectiv va fi turnat în text 
literar de Eugène Ionesco de abia în 1957 
în povestirea Rinocerii şi apoi în piesa cu 
acelaşi titlu a cărei premieră mondială are 
loc în 1959 la Düsseldorf, iar premiera 
franceză în 1960. Cei doi scriitori au în 
comun condamnarea „epidemiei ideologice”, 
fiecare urmărind procesul de „contaminare 
mentală” (Matei Călinescu). 

(urmare din pag. 2)

P.S. Într-un număr viitor al 
Jurnalului literar vom reveni asu-

pra cărţii lui Dinu Pillat, prefaţată de Gabriel 
liiceanu, întrucît problemele romanului Aşteptînd 
ceasul de apoi nu sînt cele exclusiv privitoare la 
mişcarea legionară, ci aneantizează în aceeaşi 
măsură, şi chiar mai profund, chestiunea dicta -
turii comuniste, la fel de criminală, la fel de 
extremistă. Dar despre aceste lucruri şi despre 
înţelesurile actului de combatere a ideologiei 
moscovite în Ţările române vom vorbi dincolo 
de aparenţe. (n.F.)

Aşteptînd ceasul de apoi prin 
dimensiunile şi semnificaţiile 
fun  da lului istoric, prin relativi-
zarea temporală, prin tipolo gia 
personajelor, se deschide spre 
dru  mul unor semnificaţii general 
umane. Romanul lui Dinu Pillat 
îl pu tem considera roman al 
con di ţi ei umane. Necunoaşterea 
romanului pillatian la timpul 
său e o mare pierdere pentru 
literatura noastră. Din păcate, 
literatura noastră a mai suferit 
astfel de decapitări. 

Din momentul încheierii, ope-
ra se desprin de de părintele 
ei devenind independentă. Mai mult, cu 
trecerea timpului îşi dezvăluie noi şi noi feţe 
îmbogăţindu-şi semnificaţiile dincolo de ceea 
ce a gîndit autorul. În această îmbogăţire în 
semnificaţii intră şi ceea ce numim premoniţie 
sau acea capacitate de a fi semnal de alarmă. 
Mai este nevoie de alte comentarii?!

Nu pot încheia această lungă analiză a 
romanului lui Dinu Pillat fără să-mi exprim 
o nedumerire: ce rost au versurile lui Blaga 

rostite la un moment dat de 
Statian? Neliniştile, între bă-
rile şi trăirile metafizico-poe-
tice ale marelui Blaga n-au 
de-a face sub nici o formă cu 
buimăceala „vestitorilor”. De 
ce era nevoie de asemenea 
„gesturi”, de ce prozatorul nu 
a apelat la un Radu Gyr sau alt 
scriitor din „preajmă”?!

ionel POPa

Aşteptînd ceasul de apoi

În româneasca noastră cea de toate zilele, să-i fie ţărîna uşoara. Şi tot latinii au mai zis: 
De mortuis nil nisi bene, adică despre morţi numai de bine. Omeneşte şi creştineşte aşa se 
spune, dar în realitate e cu totul şi cu totul altfel: noi, pămîntenii nu-i uităm şi nu-i iertăm 
nici în mormînt, îi ponegrim şi profanăm, iar dacă ar fi să ne luam după cele creştineşti pe 
lumea cealaltă se lasă, din greu, cu judecata de apoi, care nu miroase a bine pentru foarte 
mulţi. Prin urmare unele zicem, altele ni-s faptele! Asta o ştiu de la Baciu Iulius din Piatra 
Fîntînele, ţăran mai înţelept decît o grămadă de domni la un loc.

Anul trecut, fiind în România, am avut, pentru prima data în viaţă, şansa să aflu şi viceversa, 
adică ce zice un mort despre vii. Această posibilitate ne-a fost oferită nouă, celor încă în 
viaţă, de Adrian Marino, care ne-a luat-o înainte, lăsînd în urma lui sute şi sute de pagini 
despre foştii lui concetăţeni scriitori, condeieri şi grafomani, mari şi mici, de pretutindeni dar, 
care trebuiau să fie publicate numai la cinci ani de la moartea sa. Clauză testamentară 
respectată. Astfel a apărut la Editura Polirom, frumos editat şi bine piperat, volumul de peste 
500 de pagini Viaţa unui om singur al lui Adrian Marino, cunoscut critic, istoric şi teoretician 
literar. Odată apărut, cohorta scriitoricească bucureşteană s-a declanşat în toată forţa şi viziunea 
ei între osanale şi bălăcăreală. Gaz pe focul dezbaterilor l-a pus un fragment din volum, în 
care Adrian Marino îl execută, de la el din mormînt pe viul, foarte viul Mircea Dinescu de 
la CNSAS. Acest poet, disident de pe vremea cînd era numai şoim al patriei, pripit din fire 
şi buruienos la gură a adus, de unde o fi adus, şi el ca şi alţii, dovezi din care reieşea că 
mortul a fost informator de securitate şi probabil aşa a rămas şi pe lumea cealaltă. Incendiu 
total!! Stau, citesc şi privesc cum pompierii lui Marino încearcă să dreagă imaginea omului 
singuratic în timp ce, de pe partea cealaltă a focului, cei despre care Marino nu a scris de 
bine înainte de-a trece în lumea umbrelor, dau cu sticle de cocktail Molotov. Mă rog, sui 
iuris!! Plus alte comentarii gonflate dar sterile făcute de necunoscătorii realităţilor din trecut 
şi mulţi alţi privitori pasivi, ce par doar curioşi, dar care ştiu destule.

Da, Adrian Marino, ţărănist din tinereţe, a făcut închisoare politică opt ani şi a avut domiciliu 
forţat şase ani în Bărăgan, la Lăteşti. Fără îndoială e un palmares temeinic din acele timpuri. 
Dar din 1965 a avut drept să scrie şi să publice, apoi în 1969 a fost reabilitat politic şi i s-a 
dat permis nelimitat să facă navetă în occidentul european, precum ţăranilor navetişti, de la 
ei din sat pînă pe platformele industriale judeţene ale construcţiilor „epocii de aur”. Acest 
fapt a ridicat suspiciuni de tot felul şi în cazul Marino. De ce pun şi eu gaz pe foc? Pentru 
că, între 1970 şi 1990 toţi aceşti navetişti în occident erau automat ştiuţi drept colaboratori ai 
securităţii, afirm aceasta pentru că din 1980 am citit şi am scris la presa exilului, mai precis, 
pentru cei ce vor să verifice, la Cuvântul Românesc din Canada şi Curentul lui Pamfil Şeicaru 
ce apărea la München, eram de asemenea în contact epistolar cu multe personalităţi din Europa 
occidentala şi America de Nord. Aşa am fost io la timpul trecut. La timpul prezent, las noua 
generaţie de ziarişti post decembrişti cu masterate in jurnalistică şi, de asemenea, scriitorimii 
înregimentată la uniunea lui Nicolae Manolescu, să se întrebe de ce Marino făcea naveta în 
interes de serviciu în occident, iar alţii nu aveau drept nici să publice?

Acum mă delectează citirea cărţii sale şi a diferitelor comentarii despre originalitatea lui 
de-a beşteli post mortem viii rămaşi în urma lui (dînd dovadă că a fost un poltron incapabil 
să se confrunte cu ei direct în timpul vieţii). Pitit pe undeva prin lumea umbrelor, se crede 
la adăpost şi-i ocărăşte şi înjoseşte pe toţi cei pe care i-a cunoscut sau citit şi nu i-au plăcut 
şi/sau nu i-au făcut pe plac. Ascultaţi, telegrafic redat, o parte din ceea ce a adunat Aurelian 
Giugal în articolul său De ce atîta venin şi trivialitate? publicat în revista Cultura: o catastrofă 
– impertinenţa unui oarecare – obscur profesoraş – mediocri inculţi – lichea – arivist feroce 
– gangsteri provinciali – pseudo-publicişti – derbedei pursînge – pseudo-scriitorul care vine 
de la coada vacii – o mare mediocritate – un carierist – un parvenit – un intelectual de prima 
generaţie – tip odios – agresivi,  obraznici şi aroganţi – uluitor de agresiv şi vulgar – moralist 
cu lipsă la cîntar – un personaj rural, primitiv – prototip de proaspăt urbanizat – personaje 
primitive, agresive cu fruntea îngustă – sinistru şovin – farsor ipocrit – violent, grobian, cu 
fizionomie de killer – carierişti megalomani puşi pe căpătuiala – mărunt golănaş de periferie 
–suburban – incult – obraznic – psihopat senil – şi autorul articolului ne precizează că asemenea 
limbaj regăsim la tot pasul în memoriile postume ale lui Adrian Marino. Citiţi ce şi cum a 
scris un mare critic şi teoretician literar român!! Oare cum se numesc în psihiatrie cei ce au 
o impresie foarte bună numai despre ei şi detestabilă faţă de toţi ceilalţi consideraţi inferiori 
şi malformaţi cel puţin neuropsihic? Parafrenie!! Nu mai are importanţă, în lumea umbrelor 
unde se află Adrian Marino probabil că nu e nevoie de discernămînt dacă nu te-ai dus cu el. 
Şi despre morţi numai de bine!

Dar ei despre noi? De exemplu, iată ce părere are, din eternul său mormînt, Adrian Marino 
despre cei din exilul romanesc, pe care i-a vizitat, cercetat, studiat şi încondeiat fiind şi lefegiu 
condeier în timpul vieţii. Cel mai mult a fost la Paris şi la München. Să vedem cum i-a văzut 
pe românii din străinătate citind capitolul Exilul şi emigraţia (între paginile 174 şi 197) pentru 
dumneavoastră spicuiesc. În introducerea capitolului vorbeşte despre drama „deplasaţilor” şi 
ajunge la concluzia că nu a cunoscut nici un român „exilat” echilibrat (ghilimelele îi aparţin). 
Apoi vorbeşte despre „disidenţii de Beaujolais” foşti şi actuali securişti, membri de partid, 
colaboratori la Scînteia, deveniţi peste noapte rezistenţi, anticomunişti şi teribil de vigilenţi. 
Asta îmi aminteşte de ciobul care rîde de hîrb. Antipatici îi erau legionarii, antisemiţii şi rasiştii. 
Foarte frumos, de ce nu le-a spus-o atunci în faţă, poate mai afla cîte ceva. O altă concluzie 
a decedatului este că exilul românesc a ratat să îmbrăţişeze şi să cultive ideea federalistă, 
paneuropeană. Şi se lamentează, e dezamăgit mortal, uitînd cadrul european al cortinei de fier 
şi al războiului rece pînă în 1990, în care se afla acel exil românesc, pe care el îl vede etnicist, 
naţionalist, tradiţionalist. Dar britanicii, ruşii şi evreii oare cum sînt? Nu are importanţă pe 
lumea cealaltă şi concluzia defunctului pentru românii exilaţi este: rataţi din toată lumea, 
uniţi-vă!! Ce spiritual, păcat că a ajuns în lumea spiritelor, dezunindu-se de ei!! Să-i trecem 
în revistă şi pe unii din cei pe care-i nominalizează în acest capitol. Despre Mircea eliade 
spune că prima întrebare care i-a pus-o a fost cine a mai scris despre mine? După care i-a 
declarat, fără jenă, că România nu mă interesează decît dacă sînt publicat. Pe el îl interesau 
doar afirmarea si publicitatea strict personală. În plus, aflăm ca Mircea Eliade nu avea nici o 
educaţie şi sensibilitate artistică. e.M. Cioran i-a spus, între altele, aproape radios, cum cinci 
savanţi francezi, într-o emisiune TV, pur şi simplu au desfiinţat Istoria credinţelor şi ideilor 
religioase a lui Mircea Eliade. De sus, din neant, fiindcă acum e mai în temă, scrie că istoria 
lui Eliade are lacune şi erori. S-a documentat la faţa locului. Am cunoscut şi alte forme de 
servilism, insistenţe umilitoare, telefoane disperate, tot felul de manevre „relaţioniste” şi direct 
s-a referit la Pavel Chihaia, căruia i-am fost util dar m-a uitat. Ingratitudinea viilor. i.P. 
Culianu, un supralicitat, este de fapt un subprodus, în esenţă, al lui Mircea Eliade şi despre 
a cărui execuţie scrie că este rituală, sacralizată, de tip legionar, care i-a conferit, postum, 
dimensiuni mitice. Ştie tot, ştie tot şi în plus bagă mîna în foc că securitatea nu ar fi făcut 

aşa ceva. Acum, fiind unde se 
află, nu era indicat să vorbesc 
de mîna în foc, fiindcă e ca 

şi cum ai vorbi de funie unde nu trebuie! Lui Paul Goma, la 
început, îi recunoaşte meritele ideologice şi politice, rezistent 
anticomunist, „arhetipic” (ghilimelele-s ale autorului) după 
care întoarce foia, scriind despre el că are înclinaţie nativă 
spre egocentrism, narcisism şi megalomanie galopantă. Mai 
adaugă: lipsit de simţul realităţilor, extravagant maladiv, gafeur 
şi eronat, în derapaj patologic şi că după ce citea un text de 
Paul Goma simţeam nevoia instinctivă să mă spăl imediat pe 
mîini! Curat, curat răposatul s-a spălat pe mîini de Paul Goma 
şi a trecut mai departe la Monica lovinescu şi Virgil ierunca 
despre care de la început pune o întrebare: în ce calitate M.L. 
şi V.I. fac totuşi ordine în cultura şi literatura româna? Tare 
proastă întrebare, se vede că vine de la un neînsufleţit incapabil 
de diferenţiere între a face ordine şi analiza culturii româneşti 
din acele vremuri, cînd Virgil Ierunca, în revista Limite, prezenta Antologia Ruşinii, pentru 
care nu numai morţii nu-l iartă, dar nici viii de azi metamorfozaţi în rezistenţi prin cultură. 
Pe două pagini îi toacă şi aflăm şi motivul: cei doi i-au ignorat opera şi l-au boicotat! Păi, 
bineînţeles ca trebuiau tocaţi!! Un alt exilat român de la Paris, care l-a evitat şi ignorat, a fost 
jurnalistul şi scriitorul de mare caracter theodor Cazaban, deşi au fost colegi de facultate. 
Normal, Th. Cazaban era dintr-un alt aluat, acela ce dă personalităţi integre. Vă recomand cartea 
Captiv în lumea liberă, merită. Poetul Ştefan Baciu este de importanţă cu totul secundară 
pentru că nu i-a acordat un gest de reciprocitate. Am înţeles. Bujor nedelcovici aflăm ca 
trăieşte drama scriitorului român exilat: neafirmat, neintegrat şi neacceptat. Cît priveşte pe 
Marie-France ionesco, este o biată licenţiată care şi-a permis să dea note şi interviuri în 
presa română. Ce îndrăzneală, să demitizeze extraordinara presă română postrevoluţionară, 
strigător la luna nouă! O altă biată, dar profesoară, pierdută într-un orăşel din Normandia, 
fiica Doinei Cornea, ariadna Combes s-a dus la Cluj ca visiting profesor şi şi-a dat ifose. 
La fel şi Mihai nasta, tot visiting profesor, şi tot cu un singur s, la Cluj, pe lîngă ifose era 
şi înţepat, superior şi irascibil. Mai departe, scrie mult despre dramele lui ion negoiţescu 
cu iubiţii lui, care ori îl părăseau ori îl şantajau şi apoi despre pseudoistoria lui literară, total 
fantezistă, foarte personală din care el, Adrian Marino, lipseşte cu desăvîrşire, deşi i-a fost atît 
de intim, încît i-am dus şi mesaje la unii dintre foştii săi iubiţi. Nu comentez, dar mă gîndesc, 
cum pot: oare în lumea în care se află Adrian Marino în ce stadiu au ajuns cu recunoaşterea 
drepturilor minorităţilor, de orice fel? Sînt convins că mult prea regretatul critic-cărturar 
încearcă să îndrepte ce-a mai rămas de aliniat la nivelul euro-atlantic, altfel praf de critică 
literară se alege de cei ce îi stau în cale şi nu îl aplaudă, cu excepţia tartorilor mari.

În acest capitol, Exilul şi emigraţia, printre personalităţile marcante ale românilor din 
străinătate, majoritatea pariziene, Adrian Marino m-a găsit şi pe mine, tocmai în vestul sălbatic 
al preeriei canadiene şi m-a făcut cîrpă de şters pe jos, într-un paragraf. Sui iuris! Dar, şi io 
am drepturile mele, chiar dacă sînt cel mai mic dintre pămînteni, indiferent dacă sînt vulgar, 
insultător, agresiv şi l-am atacat furibund pe marele critic literar. Dacă aşa a fost, a fost 
pentru că au existat nişte motive, cauze. Deşi mă voi opri la acest paragraf, întîi trebuie să 
notez că Adrian Marino, în urma intensei traume psihice din copilărie (vezi capitolul Primele 
represiuni) a rămas un mare complexat, cu o personalitate precară pe care nu s-a putut clădi 
un caracter integru, puternic, dar cu isteţime a mascat toate carenţele în spatele unei culturi 
absolut memorizate, discernămîntul înţelepciunii nici la senectute neatingîndu-l. Dovada 
lipsei de personalitate şi caracter este tocmai acest volum pe care l-a publicat intenţionat 
post mortem, fiindu-i frică, în viaţă, de riposta celor denigraţi şi terfeliţi de el, imaculatul şi 
sublimul singuratic. Drept care, şi paragraful lui referitor la mine îmi arată laşitatea şi drumul 
lui de la adevăr liber la mistificarea comandată. Întîi, despre laşitatea viului mort, fiindcă el 
trăia şi scria din pielea unui viitor cadavru, satisfăcut că io, Corneliu Florea nu pot să-l mai 
ating cu agresivitatea mea mîrlănească la doi metri sub pămînt. (Aproximativ o optime din 
cei pomeniţi în această carte sînt mîrlani, printre care si un academician: H. Daicoviciu!) 
Nu, din contră, cînd voi merge la Cluj am să-i pun o lumînare la mormînt şi un mic anunţ: 
Aici zace un poltron! Pentru că nu a avut curajul să-mi spună în faţă ceea ce a lăsat să fie 
publicat postum. Ştia că nu e adevărat.

Şi acum, de la adevărul liber la mistificarea ce i s-a ordonat. În Jurnalul Literar nr. 38-39 
din 1990, Adrian Marino, fără să ne cunoaştem, a scris, în rubrica sa Cronica Ideilor Literare, 
despre primul meu jurnal publicat, Jurnal de lagăr liber, o recenzie amănunţită, binevoitoare 
cu observaţii pertinente şi mici elogii. Am fost fericit, cine dracu n-ar fi, cînd un profesionist 
scrie frumos despre primul lui op!?! I-am aflat identitatea şi adresa şi i-am mulţumit. Din 
1990 am început să public în mica mea revista de critică socială, Jurnal Liber, observaţii 
critice la adresa revistei 22 – GDS. Argumentat, e drept agresiv şi incisiv, am scris pamfletul 
GDS sau Grupul Dresat de Soros, pe care, întîi şi întîi l-am trimis gedesiştilor să afle direct 
de la sursă. Gedesiştii, din ciupercăria lui Soros, au tăcut din profunda lor superioritate! 
Între timp, gedesiştilor li se alăturase şi Adrian Marino, pentru că dolarii soros nu aveau 
miros. Cînd, după un timp, i-am trimis lui Adrian Marino al doilea jurnal, Jurnal pe frunze 
de arţar, gedesiştii au găsit prilejul revanşei şi au trimis împotriva mea cătana ardeleană, cu 
instrucţiuni precise. GDS-22 i-a pus la dispoziţie trei sferturi de pagină în numărul 31 din 
1996 în care gedesistul voluntar, la ordin, a tras în mine din toate poziţiile. Am rezistat, dar 
ceea ce m-a surprins şi uluit a fost cît de obedient, de schimbător, cu o sută optzeci de grade, 
este Adrian Marino dacă noii săi stăpîni îi cer. Pe vremea aceea nu cunoşteam biografia şi 
profilul neuropsihic al criticului, nici nu ştiam că în critica literară românească se poate scrie 
despre o carte oricum: corect sau contrafăcut la comandă, din răzbunare, subiectiv, pe pile, 
pe bani, pe sex, pe ceas de mînă sau patru rezervoare pline de benzină ori trei zile sejur la 
Sinaia. Cît despre fostul versat critic, Adrian Marino, l-am simţit pe pielea mea că poate să 
scrie la comandă despre acelaşi autor elogios sau dezastruos. În cazul meu şi-a îndeplinit atît 
de bine misiunea primită încît, negreşit, a primit o decoraţie gds si o permisiune la Kolozsvar. 
Cine doreşte să verifice nu are decît să citească, cel puţin cele două cronici scrise de Adrian 
Marino despre jurnalele mele şi va avea dovada afirmaţiilor mele. Nu a fost corect, nu mi-a 
plăcut, dar ceea ce m-a izbit a fost ce poate face o mînă de dolari dintr-un ditamai critic 
literar român. Şi i-am spus-o direct, deschis, desluşit. L-am şifonat atît de tare, încît a tăcut 
mormînt, dar s-a răzbunat pe revistele mele rupîndu-le (gest isteric, normal era doar sa le 
arunce) şi a aşteptat, în singurătatea minţii sale, sa dea colţul şi de după colţ să mă insulte, 
ca pe atîţia alţii în acest op al său.

Aşa îl văd eu pe fostul Adrian Marino, căruia îi doresc sănătate acolo unde se află.

adrian Marino (1921 – 2005). Sit tibi terra levis

Corneliu FlOrea
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minim de elevaţie indispensabil contemplaţiei 
şi înţelegerii vieţii.”1

Diferitele modalităţi ale scrierilor lui 
Mircea Eliade – autobiografic, fictiv şi istoric-
fenomenal – dezvăluie că autorul lor s-a luptat 
din greu cu această problemă.

Dar ce este problema morţii? John S. 
Dunne, în Oraşul Zeilor, spune că problema 
morţii este sintetizată în întrebarea: Dacă 
trebuie să mor într-o zi, ce pot face pentru 
a-mi satisface dorinţa de a trăi? Nu am găsit 
în nici una dintre scrierile lui Eliade vreo 
declaraţie succintă, paralelă în vreun fel cu 
cea a lui Dunne, despre natura problemei 
morţii, dar din studiul atent asupra scrierilor 
lui Eliade cred că s-ar putea să se compună 
un răspuns puţin diferit. Probabil că Eliade ar 
zice: „Deşi se pare că trebuie să mor într-o 
zi, n-ar fi posibil ca acest lucru să ascundă 
de fapt o revelaţie?”. Sau poate ar putea pune 
întrebarea astfel: „Cum poate moartea să 
servească dorinţei mele de a trăi?”

Indubitabil, Mircea Eliade are trăsăturile 
unui mistic. A fost subiectul, încă din copilărie, 
al unor experienţe de „beatitudine” sau 
„strălucire”, cînd s-a simţit „îmbibat de 
transcendeţă” dacă pot să parafrazez. Cum 
a influenţat acest fapt concepţia sa despre 
moarte? Pentru a-l cita pe Dunne din nou, 
misticul este cel care crede că a experimentat 
în viaţă o stare de binecuvîntare ce poate fi 
atinsă de om doar după moarte. El crede că de 
la aceste experienţe mistice a derivat conceptul 
imortalitatea sufletului. O consecinţă a acestei 
experienţe, spune Dunne, este că: „Odată 
ce sufletul este considerat nemuritor şi, 
considerînd că se bucură de ceva mai mult 
decît de o existenţă fantomatică după moarte, 
dorinţa pentru perpetuarea nemărginită a 
vieţii prezente tinde să îşi piardă din forţă. 
Poate părea de dorit scăparea din situaţia 
descrisă în mituri.”

Dar opiniile lui Mircea Eliade despre 
moarte nu coincid în totalitate cu tipul 
mistic. Pentru el, ideea nemuririi sufletului 
(cu corolarul său, negarea existenţei istorice), 
nu este un răspuns adecvat pentru „problema 
morţii”, sau pentru întrebarea despre sensul 
vieţii. Viaţa în această lume trebuie să fie 
„valorizată”; istoriei trebuie să i se acorde 
locul cuvenit. 

Binecunoscută este interpretarea lui Eliade a 
Bhagaved-Gitei, găsită în studiul său definitiv 
despre Yoga, în care sublinia că în timp ce Gita 
nu acordă o valoare ontologică întîmplărilor în 
istorie, ea încearcă să „salveze” toate faptele 
umane, să justifice toate „activităţile profane”, 
privindu-le ca sacrificii oferite lui Krshna. 
Cred că Eliade are o stimă deosebită pentru 
soluţia oferită de Gita, deşi, bineînţeles, nici 
el, nici alţi erudiţi din Vest, nefiindu-i devotaţi 
lui Krshna, îl pot accepta nemodificat.

Savantul român a fost de asemenea atras, 
în mod special, de Tantrism, care într-un fel 
diferit reconciliază existenţa fizică, istorică în 
viziunea mistică. Pentru Eliade, nici o soluţie 
privind „problema morţii” nu este adecvată dacă 
nu acordă importanţă existenţei istorice. 

Într-o lucrare citită la o şedinţă Academiei 
Americane a Religiilor, în 1973, pe tema 
morţii, Mircea Eliade a remarcat paradoxul 
din atitudinile primitive ambivalente despre 
moarte. Pe de o parte, oferă o mare valoare 
morţii, pentru că prin intermediul acesteia un 
om revine la ceea ce a fost înainte de a se 
naşte: un spirit pur, o fiinţă sacră. Moartea este 
văzută ca o iniţiere, ca o a doua naştere. Totuşi, 
pe de altă parte, moartea este un prilej pentru 
orgiile priveghiului, pentru că dragostea pentru 
trup „depăşeşte virtutea spirituală a morţii”. 
În mituri, această atitudine paradoxală este 
exprimată prin poveşti, care explică originea 
morţii ca rezultat a unei alegeri greşite, un 
accident, decizia unui spirit rău ş.a.m.d. – 
mituri care, în acelaşi timp, sînt recunoaşteri a 
faptului că moartea este necesară. Conceptul, 
noţiunea ilogică cum că morţii sînt într-un alt 
fel un mormînt cît şi, în altă parte, într-o stare 

spirituală, scoate la iveală dorinţa secretă că 
morţii sînt capabili să ia parte, într-un fel sau 
altul, la lumea celor vii, spune Eliade.

Ceea ce revelează aceste texte (şi altele 
asemănătoare) este nostalgia paradoxală a 
omului de a fi complet inclus în viaţă şi 
de a lua parte la lupta contemplativă pentru 
nemurire, adică rîvna de a exista viu în Timp 
şi eternitate. El găseşte evidenţe ale aceleiaşi 
dialectici în literatura modernă, jocuri, vise, 
picturi etc. – dialecticile coexistenţei morţii în 
viaţă. La sfîrşitul cursului, Eliade citează cîteva 
fraze din Zein und Zeit, tratatul lui Heidegger, 
despre relaţia dintre „fiinţă şi moarte”. Eliade 
găseşte în citatele din Heidegger idei ca: 
moartea, un altar al nefiinţei, ascunde în sine 
prezenţa fiinţei; sugestia că Heidegger se poate 
referi la faptul că fiinţa poate fi întîlnită în 
momentul morţii. Eliade vede aceasta ca o 
declaraţie pe deplin consistentă cu o viziune 
asupra morţii primitive, şi dovadă că filosofia 
vestică poate fi pe marginea acordării unei 
valori pozitive a vieţii, ceea ce omul modern 
a încetat demult să facă.

Eliade însuşi, la fel ca membrii triburilor 
australiene primitive, a avut o atitudine 
ambivalentă sau dialectică faţă de moarte 
în scrierile şi viaţa sa. Lupta lui de-o viaţă 
împotriva timpului este bine descrisă şi 
temeinic documentată în eseul lui Virgil 
Ierunca, Opera literară a lui Mircea Eliade. 
Ne putem aştepta ca un mistic să fie indiferent 
faţă de Timp, dar Eliade a încercat, încă din 
tinereţe, să cîştige bătălia în faţa Timpului, să-l 
depăşească, să doarmă cît se poate de puţin spre 
a avea mai multe ore pentru scris şi citit. S-a 

deprins să creeze, să producă, să îndeplinească 
lucruri tangibile, întotdeauna temîndu-se că nu 
va avea suficient timp să ducă la bun sfîrşit 
tot ceea ce simţea capabil să facă.

La începutul anului 1928 a publicat un 
articol intitulat Anno Domini, în care îşi 
îndemna generaţia de tineri (pe atunci avea 
20 de ani) să considere acest an drept cel 
din urmă şi să ţintească, să îndeplinească în 
aceste ultime 12 luni opera unei întregi vieţi. 
Simţea că generaţiei sale, trăind după primul 
război mondial, i-a fost oferită oportunitatea 
de a scrie liber şi creativ, ca nici unei alte 
generaţii; simţea că acest moment privilegiat 
nu va dura mult (în acest caz, bineînţeles, 
„Apocalipsa” pe care o prezicea era un soi de 
„moarte” a libertăţii politice, a unei situaţii în 
care scriitorii puteau „funcţiona” fără cenzură, 
sau necesitatea de a susţine cauzele istorice). 
Aceasta este o instanţă a tiraniei timpului sub 
care Eliade a simţit întotdeauna că lucra2.

În Jurnalul său, la 21 februarie 1955, 
Mircea Eliade relatează o experienţă care 

l-a adus pe el, personal, faţă în faţă cu 
moartea. S-a trezit în mijlocul morţii în 
mirosul terifiant de carne în putrefacţie: un 
neg de la braţul drept supura. Crezînd că 
este de natură canceroasă, a stat treaz două 
ore „contemplînd” moartea. „E curios, mi 
se părea că mam gîndit mereu la moarte. 
Dar la ce fel de moarte? Trecerea bruscă, 
fulgurantă, dincolo. O zi, două, de reculegere, 
de meditaţie, poate şi oarecare suferinţă 
fizică, pentru a mă detaşa mai repede de 
pămînt – şi apoi, trecerea. Nu mă gîndeam 
la o astfel de moarte lentă (deşi, e ciudat, 
mă rugam mereu să nu fiu ursit unui cancer, 
să mor altfel). La început, susţinut în acea 
teribilă prezenţă a morţii, prin efluviile mele 
cadaverice, îmi era imposibil să mă gîndesc la 
suflet, la postexistenţă, la detaşarea senină 
de timp. Platon, India, iniţierea prin moarte şi 
reînviere – toate acestea erau departe. Prezent 
era numai cadavrul. Îi simţeam prezenţa cu 
o extraordinară acuitate şi plenitudine. Parcă 
nar fi fost nimic altceva în moarte decît el. 
Ştiam totuşi că nu e aşa. Cu un efort de 
voinţă, izbuteam uneori să mă desprind de 
cadavru, să mă gîndesc la moarte. Şi atunci, 
o astfel de groază mă cuprindea. Cît sunt 
de puţin pregătit să trec dincolo. Sentiment 
de culpabilitate; aproape nimic din ceea ce 
trebuie făcut nam făcut. «Mesajele» de abia 
acum mă pregăteam să le transmit: cărţile 
mele religioase, filosofie, poate şi literare. Am 
jucat cartea unei existenţe de circa şaizeci de 
ani – şi iată că la 48 de ani neîmpliniţi am 
deja în nări mirosul propriului meu cadavru. 
Desigur, îmi spuneam, voi fi operat, îngrijit 
etc. – dar asta îmi mai dă un an, cel mult 
doi; şi forţe din ce în ce mai puţine, incapabil 
să mai pot scrie o carte adevărată. Va tre

bui să mă mulţu mesc, în cel 
mai bun caz, cu articole, cu 
Jurnalul. Dar toate gîndurile 
şi calculele acestea nu erau 
nimic. Prezent era doar 
mi ro sul cadavrului. Mam 
imaginat cu braţul drept 
am putat, mam văzut scriind 
cu mî  na stîngă, salutînd cu 
mîna stîngă ridicată în aer. 
Degeaba. Imaginea aceasta 
de «zvîrlire» a acelei pă rţi 
din trupul meu care în
cepuse să putrezească nu 
mă liniştea. Şi, deodată, 
miam adus aminte de car
tea pe care o pregăteam, 
Mort et initiation. O ve
deam pînă acum „din afa
ră”, ca o lucrare de erudiţie 
şi filosofie. Mă înşelam. 
Nu înţelesesem esenţialul. 
Iniţierea e o moarte; şi orice 
moarte inteligent asumată 
poate echivala unei iniţieri. 
Dar „moartea simbolică” 
(rituală, iniţiatică) nu e 
numai suferinţă, tortură, 
boală etc. – ci şi experienţa 

propriului tău cadavru, reconcilierea cu 
acest fapt simplu, dar pe carel uităm: că 
nu suntem numai trecători, ci suntem şi în 
descompunere, şi că trebuie să acceptăm 
acest cadavru care e carnea noastră, că 
trebuie să ne reconciliem cu ideea că suntem 
şi asta, un cadavru. Nu trebuie să ne gîndim 
numai la suflet. Ar fi prea simplu. În cazul 
meu, na mers deloc: nu ma liniştit deloc 
gîndul că mă voi despărţi de trup. Nu 
mam împăcat decît acceptîndumă ca atare, 
asumînd propriul meu miros cadaveric, 
spunîndumi că şi asta face parte din mine. 
Poate că numai astfel valorificată spaima 
mea de azinoapte a putut fi integrată: am 
simţit în ea teroarea iniţiatică. Miam spus: 
trebuie să trec prin toate acestea, ca să pot 
reînvia altfel, altundeva.”3

Acest lung citat vorbeşte de la sine şi ne 
dezvăluie cîteva lucruri despre autor. Aş vrea 
să subliniez doar că ilustrează atitudinea lui 
ambivalentă faţă de moarte, care nu e cu mult 
diferită de cea a primitivilor. 

imagini ale morţii...Teze şi antiteze: (urmare din pag. 1)
În timp ce vorbeşte despre moarte, în 

termeni pozitivi, de-a lungul carierei sale, 
preţuieşte de asemenea viaţa şi găseşte multe 
înţelesuri în activităţile istorice: în mod special 
în munca sa de scriitor de ficţiune şi istoric 
al religiilor.

Eliade a scris despre tema morţii încă de 
la începutul activităţii sale. Atît operele de 
ficţiune, cît şi studiile sale ştiinţifice (cum 
le numeşte el) abordează frecvent acest 
subiect. Într-un eseu din 1933, reprodus în 
volumul Oceanografie, observă că moartea 
devenise un subiect la modă la începutul anilor 
’30. Menţionează că a scris cîteva articole 
„tehnice” despre a învăţa cum să mori – cu 
cîţiva ani înainte. Se bazau pe scrieri antice 
(cum ar fi Cartea egipteană a morţilor şi 
folclor). Eliade considera că oamenii greşesc 
atunci cînd încearcă să discute despre moarte 
pe baza reflectărilor filosofice sau chiar a 
experienţelor lor personale. Asemenea discuţii 
duc doar la stabilirea fenomenului morţii şi 
nu la cunoaşterea realităţii morţii. „Moartea 
e ceva ce trebuie învăţat.”4 Şi mai departe: 
„Înveţi despre moarte numai de la aceea care 
au cunoscuto, care au cultivato, care sau 
întreţinut cu ea în lungile secole de aşteptare, 
în nopţile apocaliptice. Înveţi despre moarte 
numai de la oamenii care au cunoscuto fără 
să moară. Cît de paradoxal pare lucrul acesta, 
el este totuşi adevărat; simplu şi adevărat. 
Întro intuiţie reală, folclorică, întîlneşti 
realitatea morţii, cunoşti vămile ei, înţelegi 
întunecatul ei destin. Un om care moare 
întro legendă preţuieşte mai mult (din acest 
punct de vedere, al cunoaşterii) decît toţi 
eroii care mor în toate romanele moderne. 
[...] Moartea în folclor este cunoaştere tot 
atît de concretă ca şi în religie. Pentru că 
e întrun contact direct şi viu cu însăşi 
esenţa existenţei omeneşti, contact magic, 
fantastic, pe care numai viaţa asociată îl 
poate menţine, pe care orice individualizare 
îl anulează.”5 Acest citat, ce ne dezvăluie 
marea stimă pe care Eliade o are faţă de 
folclor, ne-ar îngădui să presupunem că în 
operele sale de ficţiune ar încerca să schiţeze 
teme şi imagini din literatura populară şi 
religioasă (produse ale vieţii „corporatiste”), 
atunci cînd se referă la moarte. Acesta este 
cazul atît al scrierilor ficţionale, cît şi în cele 
relaţionate cu istoria religiilor.

Într-un alt eseu, mai amplu, scris în 1933 
şi publicat tot în Oceanografie, Mircea Eliade 
discută anumite aspecte ale morţii care îl 
intrigă. „Miracolul morţii”, spune el, „nu 
constă în ceea ce sfîrşeşte, ci în ceea ce 
începe. Toată lumea ştie ce este moartea, dar 
nimeni nu ştie ce începe după moarte. În 
sens figurativ – continuă Eliade – cunoaştem 
nenumărate «morţi» şi «renaşteri» dea 
lungul vieţii, dar moartea adevărată este o 
schimbare unică, decisivă şi ireversibilă. Iar 
ceea ce este miraculos în privinţa morţii este 
faptul că începe «ceva» care, atunci, e total 
diferit faţă de ceea ce aşteptăm. Continuă 
ceva pe care noi lam fi putut cunoaşte, dar 
pe care nu ştim săl căutăm în timpul vieţii; 
un imponderabil, o taină, o absurditate – ştiu 
eu ce? Adevărul este că deşi începe ceva 
complet deosebit de viaţă, moartea continuă 
totuşi o conştiinţă pe care am fi putut să o 
intuim încă din timpul vieţii”6.

Mac linscott riCkettS

note:
1. Vremea, 1933; reluat în volumul Ocea-

nografie, Editura Cultura Poporului, 1934, 
p. 164.

2. Cuvântul, an V, nr. 973, 2 ianuarie 
1928, p. 3.

3. Mircea Eliade, Jurnal I, ed. a II-a, 
Editura Humanitas, 2004, pp. 275-276.

4. Oceanografie, vol. cit., p. 271.
5. Ibidem, p. 272.
6. Ibidem, p. 91.

Traducere de Florina HanDOCa

(continuare în numărul viitor)

Mircea eliade şi autorul articolului de faţă.

Îmi amintesc de iarna lui 1970/71 în care am efectuat un stagiu de obstetrică-ginecologie 
în maternitatea Polizu din Bucureşti. În secţia de nou-născuţi, toţi aceştia semănau teribil între 
ei şi chiar cu celelalte surate primate la aceeaşi fragedă vîrstă la care, în afara necesităţilor 
fiziologice realizate instinctiv nu există pentru diferenţierea indivizilor sănătoşi decît plînsul, 
cînd ceva îi nemulţumeşte. Mai apoi apare la noul născut surîsul, prin care puii de oameni 
încep deja să se diferenţieze. Sub influenţa părinţilor, bunicilor, educatoarelor din grădiniţe, 
învăţătorilor, radioului, televizorului, bisericii şi internetului, pe măsură ce cresc, copiii şi mai 
apoi adolescenţii şi maturii ajung să se deosebească din ce în ce mai mult între ei, iniţial fără 
să observe şi să dorească excesiv de conştient direcţia în care se dezvoltă, unii rămînînd în 
preajma celorlalte primate, alţii coborînd cu ajutorul inteligenţei ticăloşite ceva mai jos şi, cei 
mai puţini, elitele morale, îndreptîndu-se din ce în ce mai conştient spre Dumnezeu.

Nu l-am cunoscut pe Nicolae Stroescu Stînişoară în anii maximei lui puteri fizice, cînd, 
probabil că setea lui de mîntuire, de Dumnezeu era ceva mai mică, fiind atunci extrem de 
ocupat cu o serie de probleme ale actualităţii care-i cereau să acţioneze repede, eficient, 
civilizat, încadrat complet în scurgerea unei istorii ce începuse să-l marginalizeze pînă şi pe 
Dumnezeu, în amurgul acestei civilizaţii după care nimeni nu ştie ce-o să mai fie.

Nicolae Stroescu Stînişoară a avut prilejul să cunoască din fragedă vîrstă mai mulţi oameni 
pe care, dacă poţi să ţi-i însuşeşti drept modele, ai mari şanse să te înscrii pe un drum bun. 
Am citit şi eu, din biblioteca familiei mele, manualele de istorie şi de limba română după care 
a învăţat la şcoală Nicolae Stroescu Stînişoară. Şi-mi vine acum din memorie o ilustraţie în 
care Mihai Viteazul priveşte crîncen călăul gras şi tuciuriu care aruncă securea, neîndrăznind 
să-l scurteze de-un cap pe banul Craiovei. Nu vreau să susţin că era uşor în perioada formării 
lui Nicolae Stroescu Stînişoară să devii un om dintr-o bucată, ci numai că faptul este din ce 

în ce mai greu de realizat, în mod armonic, adică începînd de la o vîrstă fragedă. 
Apropierea de senectute şi penetrarea acesteia i-a făcut pe mulţi oameni, frecvent inferiori 

moral domnului Stînişoară, să-şi reevalueze ţelul vieţii, de la un trai mai bun şi călărirea 
celorlalţi, spre mîntuire. Îi am în vedere, de pildă, pe Zaharia Stancu şi pe Geo Bogza care 
în tinereţe se prefăceau că nu ştiu cu ce se mănîncă buna cuviinţă, iar la bătrîneţe doreau 
sincer să se mîntuiască, aducîndu-şi aminte de posibilele modele de comportament moral din 
anturajul lor interbelic, pe care la vremea respectivă nu le observau decît cel mult cu colţul 
ochiului cu care receptau ceea ce era vrednic de dispreţuit ca ineficient pe calea parvenirii. 
În cei 45 de ani de ocupaţie bolşevică a României şi în deceniile postcomuniste scurse între 
timp, modelele morale au fost ascunse-n temniţe, gropi comune, sau, în libertate, scufundate 
într-un anonimat protector. Am cunoscut în perioada comunistă oameni foarte cinstiţi, harnici, 
competenţi, care se fereau să creadă c-ar avea vreo recunoaştere de revendicat, să susţină că 
avînd de pildă cunoştinţe mai temeinice decît Elena Ceauşescu ar merita şi ei să fie membri ai 
Academiei Române. (Nu ştiu cum să interpretez faptul că visul lor s-a-mplinit după împuşcarea 
celei pe care şi-o doreau colegă.) Tentaţia fără temei de a se simţi persecutat în comunism a dus 
la distrugerea multor muguri de caractere, ca un îngheţ la începutul primăverii. Ceea ce trăim 
acum continuă comunismul şi nu are aproape nimic comun cu perioada interbelică. Mai mult 
decît atît: abolirea oficială a totalitarismului comunist a împins puternic spre stînga mentalitatea 
politică a vechilor neîntrerupte democraţii care şi-au pierdut „apa vie”, respectiv concurenţa cu 
lagărul comunist şi-şi dezvoltă fără nici o ruşine egoismele, lăcomiile şi fuduliile din caracter.

Cele două volume Întrezăriri – itinerarii istorice şi metaistorice sînt de fapt o selecţie 
cuprinzătoare a scrierilor lui Nicolae Stroescu Stînişoară formată din file de jurnal, aforisme, 
conferinţe, articole din presă, interviuri, contribuţii citite la postul de radio Europa Liberă 
ş.a.m.d. Am impresia că perioada de 12 ani (1952-1964) trăită de autor în clandestinitate, mai 
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Întrezăririle lui nicolae Stroescu Stînişoară 
mult decît în cazul lui Gavrilă Ogoranu, i-au dezvoltat lui Nicolae Stroescu Stînişoară o serie 
de calităţi psiho-intelectuale rare, evoluate în domeniul artelor, în primul rînd o intuiţie ieşită 
din comun. La instrumentele filosofului şi savantului se adaugă deci harul, iar rezultatul mi se 
pare covîrşitor. Întrezăririle... sînt tot atît de încărcate de adevăr şi de morală ca Filocaliile. 
Într-un fel, autorul e un mărturisitor, ceea ce-l ridică deasupra filosofilor, savanţilor şi artiştilor. 
Este însă un mărturisitor provenit dintr-un mare ziarist. Mărturisitorii obişnuiţi, oricît de rari 
ar fi, sînt oameni fascinaţi de Dumnezeire, care uită de sine pînă în străfundurile modestiei. 
Marii jurnalişti se deosebesc de ceilalţi, mai mărunţei, prin faptul că nu numai informează, 
ci şi formează cititorii, încearcă să facă din ei cetăţeni îndreptăţiţi să nădăjduiască mîntuirea. 
Am putea spune că Întrezăriri... este şi un manual de românism ortodox european, care are 
şi meritul incomod de a arunca în derizoriu o bibliotecă de gunoaie apărută între timp sub 
alte semnături. Fără aceste două volume, o grămadă de mediocrităţi ar sta-n picioare. În 
realitate, desigur, lucrurile nu stau chiar aşa, pentru că mediocrii au publicul lor uriaş, care 
la exprimarea domnului Stînişoară va avea acces de-abia în anii senectuţii, şi numai acolo 
unde erudiţia şi inteligenţa în preajma judecăţii din urmă va abandona orice preocupare 
măruntă. Fiecare text din sutele de piese care compun aceste două volume este o mică probă 
de desăvîrşire, ca gîndire şi exprimare, şi nu putem alege decît la întîmplare eseuri sau pagini 
de jurnal pentru a le comenta.

Falşii inocenţi, datat la München, 31 iulie 1998, se referă la receptarea lui Mircea Eliade 
în posteritatea lui imediată. Autorul constată că „memoriei lui Mircea Eliade i s-a impus un 
purgatoriu parcă din ce în ce mai înăsprit cu trecerea timpului şi pe care cei de la 
Jurnalul literar ar vrea să-l mai îndulcească... Pe foştii şefi supremi ai serviciilor 
secrete din Uniunea Sovietică, RDG, Ungaria etc. îi vezi întîlnindu-se la un grătar 
şi un zglobiu pahar de votcă, la Moscova, sau întreţinîndu-se jovial cu bătrîni 
amabili din CIA, închisorile de exterminare pot deveni fabrici de limonadă, o groapă 
comună a deţinuţilor politici din România e acoperită de cocini de porci, teroarea 
comunistă a fost doar o glumă proastă, paralizantă pentru progresul real, istoria 
trebuie să facă, în sfîrşit, loc terapeuticii universale a pragmatismului economic. 
Dar Mircea Eliade trebuie să răspundă aici şi acum”. Deci lui Mircea Eliade îi 
reproşează că a simpatizat extrema dreaptă şi s-a pronunţat în acest sens un grup 
de instauratori ai comunismului criminal şi o serie de oportunişti care vor să se 
pună bine cu posteritatea deocamdată mai dăinuitoare a acestora.

Oportuniştii sînt în general semeni de-ai noştri ceva mai laşi care se vor în graţiile 
celor care conduc politica, cultura, economia unui ţinut mai mic sau mai mare, de 
la cătun pînă la mapamond. Într-un anumit trecut fericit şi blînd, oportuniştii laşi 
erau de fapt nişte găinari fără coloană vertebrală, care se descurcau avînd penurie de merite 
reale. Pe măsură ce ne apropiem de zilele noastre, a fi oportunist devine tot mai riscant, pentru 
că nu mai este suficient să fii găinar laş, ci, treptat, trebuie să devii de-a dreptul criminal, 
adică tocmai de ce s-a ferit oportunistul să aibă-n responsabilitate. El nu prea are de ales 
însă, cînd regimul este criminal, sau, mă rog, postcriminal în cazul celui postcomunist, vorba 
preşedintelui Băsescu, chiar dacă el n-a vrut să recunoască şi că nu s-a schimbat mare lucru, 
îmbunătăţindu-se la noi mai puţin decît s-a degradat profilul moral al vechilor, statornicelor, 
neîntreruptelor democraţii. Uneori mi se întîmplă să am premoniţii, mai ales cînd comentez 
un autor care înţelege perfect realitatea actuală. Am impresia că atunci cînd criminalitatea 
oportuniştilor va deveni egală cu cea a conducătorilor lor pe care oportuniştii se străduiesc 
să-i iubească, să-i apere vorbind mîrşevii în locul lor, să scoată castanele din jar pentru ei 
etc. se produce în societate un fel de masă critică, mai bine zis o lipsă de Dumnezeu critică 
soldată cu un fel de accident social de tipul celui atomo-electric de la Cernobîl, să zicem. E 
regretabil faptul că guvernanţi atît de vicleni cum au astăzi toate statele membre ale ONU nu 
pricep că nu-i pot încărca pe oportuniştii care-i susţin cu responsabilităţi criminale pe care 
respectivii guvernanţi, la ei înşişi, de mult nu le mai bagă de seamă. Dar este imposibil de 
înţeles cum de guvernanţii nu realizează că principala deosebire între ei şi oportuniştii care-i 
votează este laşitatea ce-i împiedică pe oportunişti să fie criminali de bunăvoie. Nu-mi dau 
seama dacă guvernanţii mai tuturor popoarelor încă nu se consideră criminali, sau au depăşit 
momentul după care sînt de părere că sînt criminali, dar asta n-are nici o importanţă, pentru 
că oricine în locul lor ar premedita şi ar acţiona exact la fel. Lucrurile nu sînt deloc clare, 
plutesc în ceaţă, mai ales că şi între oportunişti, cei mai focoşi temperamental şi mai dornici 
de parvenire par de-a dreptul fanatici, adepţi ai unui adevăr mai puternic decît ei, cînd, de 
fapt, nu sînt decît nişte marionete jigodii cu toţii. 

Fiecare pagină din Nicolae Stroescu Stînişoară stîrneşte prin reverberaţie, ca un ecou, 
reflecţii ce prilejuiesc şi amplifică esenţializările gîndirii sale. Dar nu numai faptul că judecă 
impecabil valorile deja consacrate impresionează, ci şi semnalarea imediată a apariţiei unor 
viitoare mari personalităţi culturale, pe care mulţi rutinaţi ai artelor nu-i bagă în seamă, sau, 
mai rău, se prefac că nu-i observă. La 9 martie 2008, autorul comentează cartea lui Ovidiu 
Hurduzeu: Unabomber – Profetul ucigaş, cu o Postfaţă de Mircea Platon, iar la 1 ianuarie 
2009: „Cîteva reflecţii pe marginea cărţii lui Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon (cu o postfaţă 

de Gheorghe Fedorovici), A treia forţă: România profundă”. Textul are chiar un motto din 
Mircea Platon: „Conservatorul e cel care conservă omul apărîndu-i sursele, izvoarele: 
izvoarele cunoaşterii, izvoarele virtuţii, izvoarele fiinţei. Conservatorul e cel care apără 

rînduiala şi care recunoaşte ierarhia – a valorilor, a persoanelor – nu ca pe o samavolnicie, 
ci ca pe o sursă de viaţă... conservatorul apără omul în relaţie cu Dumnezeu.”

De la început, Stroescu Stînişoară observă că se-ntîlneşte cu Ovidiu Hurduzeu şi Mircea 
Platon pe un drum povestit lor, printre alţii, de către marele romancier francez Georges 
Bernanos. Desigur, am putea aborda aici, pentru că este vorba despre iubirea patriei, problema 
naţionalismului, definit încă drept acceptarea intereselor naţiunii deasupra intereselor indivizilor 
sau ale unor grupuri mai mici de cetăţeni. Am simţit din plin bucuria autorului, că există tineri 
care gîndesc acum ca el, independent, în sensul că sînt prieteni poate că fără să se cunoască 
personal, doar citindu-se unul pe altul şi constatînd că gîndesc asemănător. Prin contrast, îmi 
amintesc acum filmul regizorului Mungiu „Patru luni, trei săptămîni, două zile”, în care două 
studente iniţial prietene, constrînse de regimul criminal comunist să devină complice la un 
avort, ajung ca prietenia lor să fie ucisă de complicitatea în care regimul comunist împinge 
relaţiile interumane. Pe drumul dragostei faţă de tradiţii, de istoria reală neideologizată, 
necosmetizată şi neinginerizată, oamenii nu pot fi decît prieteni. O grămadă de probleme 
care complică azi destinele multora, la aceştia nu se pun, căci ei vor să se mîntuiască şi nu 
să se căpătuiască, aceasta din urmă fiind preocuparea celor care au întors spatele trecutului. 
Dragostea pentru tradiţii se împleteşte cu dragostea pentru sat, dar şi pentru meşteşugar, oroarea 
faţă de confecţii şi conserve, bine ţinută-n frîu, discret exprimată, precum şi cu încrederea 
în religie, biserică şi Dumnezeu. 

În München, la 29 iunie 1998, Nicolae Stroescu Stînişoară consemnează o serie de momente 
dintr-o vizită recentă la Bucureşti, cu întîlniri mai mult sau mai puţin protocolare, 
parastase, muzee etc. Admirator al lui Corneliu Coposu, autorul l-a vizitat şi pe 
directorul adjunct al S.R.I.-ului Mircea Gheordunescu, în biroul căruia se afla la 
loc de cinste portretul lui Coposu, despre care Gheordunescu i-a relatat că, trebuind 
să facă împreună o călătorie în Spania la un congres, în ajunul plecării, Seniorul a 
contramandat voiajul cu următoarea motivaţie: „Dragul meu, nu vom mai putea face 
această călătorie, căci nu-mi pot permite să mor în afara teritoriului României.” În 
cîteva rînduri, autorul transmite un mesaj moral din ultimele săptămîni de viaţă ale 
lui Corneliu Coposu către tinerii şi toţi cei care mai pot primi învăţătură rodnică. 
În acelaşi grupaj de amintiri recente din voiajul la Bucureşti, reţinem şi o vizită 
la Barbu Cioculescu în Cotroceni, în casa părintească a acestuia, construită pe 
un teren cumpărat de Şerban Cioculescu de la un succesor al lui Carol Davila. 
Şi, pentru că tot veni vorba de Carol Davila, se menţionează că „a fost copilul 
natural al lui Franz von Liszt”. Timp de peste o sută de ani s-a consemnat peste 
tot unde a fost vorba despre Carol Davila că acest copil din flori ar fi fost fiul 

contesei d’Agoult (cunoscută în istoria literaturii franceze sub pseudonimul Daniel Stern) cu 
marele compozitor şi pianist austriac. Afirmaţia se baza pe faptul că Liszt îi făcuse contesei 
supraemancipate vreo două fete din care Cosima avea să devină în 1870 soţia lui Richard 
Wagner; deasemenea mai este certă calitatea contesei d’Agoult de protectoare a elevului, 
studentului şi tînărului medic Carol Davila. De ce anume Liszt şi contesa au recunoscut fetele 
şi n-au vrut să recunoască şi băiatul, nu şi-a pus nimeni problema. Sau şi-au pus-o numai 
oameni foarte civilizaţi care n-au insistat peste măsură. Prin anii ’80 iatroistoricul George 
Brătescu, scormonind prin arhivele cu scrisori primite de Liszt, a găsit două epistole în care 
contesa d’Agoult îi propune lui Liszt să-i dea de soţie lui Davila pe una din fetele lor. La 
refuzul lui Liszt, care considera o asemenea căsătorie o mezalianţă pentru o fiică a lui, contesa 
insistă, tot fără succes. Oricît de progresistă şi de intelectuală ar fi fost contesa, considerăm, 
chiar în posteritatea lui G. Brătescu, drept o imposibilitate dorinţa ei de a-şi căsători o fiică a 
ei cu propriul frate după ambii părinţi. A reîmpinge în întuneric ascendenţa lui Carol Davila, 
renunţînd la păstrarea unor părinţi naturali în mod greşit luaţi în calcul, constituie totuşi o 
victorie a adevărului, căci incertitudinea e mai aproape de adevăr decît eroarea. Mai ales în 
cazul lui Carol Davila, cu condiţia să citim mai întîi articolul lui Eminescu din Timpul despre 
cele 12 salarii pe care le încasa în fiecare lună liberalul Carol Davila. E chiar mai bine să 
nu-i cunoaştem mama, căci cine ştie ce ne-ar mai ispiti să zicem diavolul de serviciu de lîngă 
noi. Faptul că oricînd o epistolă autentică de acum o sută cincizeci de ani poate infirma un 
adevăr nefundat, afirmat în tipărituri de sute de ori, constituie, pentru cei ce au încredere în 
adevăr, un motiv de îmbărbătare. Chiar dacă pe ici pe colo se va mai menţiona încă faptul 
că Davila a fost fiul lui Liszt, situaţia reală, reprezentînd numai reactualizarea unui semn de 
întrebare, constituie un pas înainte, în mod real.

Trăim o epocă în care neamurile se amestecă prin emigrări şi imigrări. Milioane de români 
au părăsit România şi milioane de neromâni îşi caută norocul aici. În asemenea împrejurări, 
ideea că la sfîrşitul istoriei Dumnezeu va judeca neamurile capătă în mintea mea prea însetată 
de claritate un semn de întrebare. Dar existenţa unor români ca Nicolae Stroescu Stînişoară, 
Mircea Platon şi Ovidiu Hurduzeu îmi întăreşte convingerea că, atîta vreme cît istoria continuă 
să funcţioneze, mîntuirea individuală rămîne principalul ţel pe care-l poate avea viaţa unui om 
care ştie ce trebuie să vrea. 

(urmare din pag. 5)

Teze şi antiteze:

Mihai neaGu BaSaraB

Dintre zecile de publicaţii interbelice la 
care a colaborat Mircea Eliade, una singură 
îşi are numele strîns legat de el: Cuvântul (6 
noiembrie 1924 - 1 ianuarie 1934; 21 ianuarie 
- 17 aprilie 1938; 4 octombrie 1940 - 24 
ianuarie 1941)1.

Ca student, în primul an al Facultăţii 
de Litere, în ianuarie 1926, organizează, 
redactează şi conduce Revista universitară.

În numărul din aprilie publică o recen-
zie critică despre primul volum din Essai 
de synthese de l’Histoire universelle de 
Nicolae Iorga. Deşi admirator al marelui 
istoric, Eliade a fost dezamăgit de această 
carte, demonstrîndu-şi punctul de vedere, 
fără menajamente. În urma acestui articol, 
publicaţia şi-a încetat apariţia.

În anii maturităţii, memorialistul îşi va 
aminti îndurerat: „Paradoxal şi tragic a 
fost faptul că, abia intrat în Universitate, 
criticasem violent şi mă rupsesem definitiv 
de profesorul pe care-l admiram mai mult, 
de omul pe care mi-l alesesem de model şi a 
cărui viaţă şi operă jucaseră un rol aproape 
„magic”. Într-adevăr, de cîte ori mă simţeam 
obosit sau deprimat, îmi era destul să privesc 
cele cîteva zeci de volume de Iorga pe care 
le adunasemn în rafturile bibliotecii mele, 
ca să-mi regăsesc forţele intacte. Şi tocmai 
pe acest uriaş, în umbra căruia jinduisem să 
cresc, îl jignisem adînc.”2

Pamfil Şeicaru, redactor şef la Cuvântul 
– unul din cele mai importante cotidiene ale 
epocii – scrie admirativ despre el, reprodu-
cîndu-i un articol imprimat iniţial în mensualul 
studenţesc. Mircea Eliade se prezintă la 
redacţia ziarului, aducînd două eseuri şi 
promisiunea că va deveni colaborator.

Cunoscut şi elogiat şi de profesorul Nae 
Ionescu – spiritus rector al Cuvântului – 
eroul nostru îşi propune un plan pe care-l 
întrezărea din ciornele a două epistole scrise 
pe o foaie ruptă din maculator. Una din ele e 
adresată redacţiei Universului literar, cealaltă 
Cuvântului. Primei reviste va încredinţa schiţe şi 

Mircea eliade la Cuvântul (i)
nuvele, iar cotidianului eseuri, note şi însemnări 
despre literatura română şi universală.

Atît de deosebită e tonalitatea celor două 
scrisori, încît n-ai putea crede că ele aparţin 
aceluiaşi expeditor. Reproducem textele:

„Pentru dl. Redactor:
Liniştiţi-vă. Conştient de însuşirile şi 

posibilităţile mele literare, n-am să vă cer 
scuze în aceste rînduri de «curajul» pe 
care l-am avut, trimiţîndu-vă o «încercare» 
a cărei «soartă» o aveţi între degete, n-am 
să mărturisesc că voi aştepta cu palpitantă 
nerăbdare revista ce cu onoare conduceţi, 
n-am să vă fac confesiuni. Ceva mai mult; 
n-am să mă umilesc în faţa Domniei voastre, 
n-am să vă laud versurile şi nici n-o să aflaţi 
de la mine dacă mă entuziasmează «Menţiuni-
le Dstră critice». Nimic din toate acestea. Ca 
un tînăr conştient al veacului XX, vă trimit 
o schiţă şi, fără rugăminţi, implorări sau 
ameninţări de sinucidere, vă amintesc că aveţi 
datoria s-o citiţi cu luare aminte pînă la capăt, 
s-o publicaţi dacă veţi crede de cuviinţă.

Sfîrşind rîndurile de introducere – scrise ca 
să vă convingeţi că nu aveţi în faţă proza unui 
sentimental cu veleităţi de glorie, nu vă adresez 
nici o rugăminte «fierbinte» şi vă comunic că 
n-am ataşat nici mărci pentru răspuns. Totuşi, 
mă aştept la un răspuns personal.

Mircea Eliade”
Referirea la Menţiunile critice indică precis 

destinatarul. Perpessicius preluase conducerea 
revistei în 1925. Scrisoarea era însoţită de 
„schiţa” Idilă, ce va apărea în nr. 27 din 4 
iulie a Universului literar.

„Redactorul şef” nu a fost deci deranjat de 
familiaritatea şi teribilismul tînărului autor, 
căruia predecesorii săi îi găzduiseră, încă din 
1924, alte vreo zece eseuri.

Epistola către Cuvântul nu are în ea 
nimic „obraznic”. Pamfil Şeicaru îl lăudase, 
reproducîndu-i un articol. N-ar fi exclus ca 
însuşi Profesorul să-şi arunce ochii pe misivă, 
aşa că îşi impune să înlăture cea mai mică 
undă de frondă şi megalomanie:

„Aceste cîteva rînduri vi le scriu ca nu 
cumva să rămîneţi cu o neprielnică impresie 
despre mine. M-aţi rugat – iar eu am primit 
cu dragă inimă – să scriu notiţe şi articole 
la Cuvântul. Iar pînă acum nu m-am ţinut de 
cuvînt. N-am avut încă nici curajul să trec pe la 
Redacţie, după cum făgăduisem. A fost o pricină 
unică: examenele. În timpul cît le-am pregătit, 
n-am putut lucra pentru Cuvântul. Acum, de 
asemenea, nu pot. Trebuie să mă odihnesc, iar 
în orele de studiu va trebui să pregătesc mai 
multe lucrări ce se vor tipări la toamnă. Mă 
vedeţi publicînd la Adevărul literar. Să nu vă 
mire. Am mare nevoie de cărţi şi Adevărul 
literar plăteşte articolele. Sfîrşind rîndurile 
acestea de explicare, vă amintesc că făgăduinţa 
mea rămîne şi cum voi avea puţin timp liber 
voi veni la Cuvântul. Cu respect...”

Datele prezentate în Memorii nu corespund 
întocmai cronologiei reale. Cele două foile-
toane cu care venise iniţial la redacţie au 
fost publicate mai tîrziu: Cartea Dinamismul 
religios de Formichi la 21 noiembrie, iar 
Experienţa religioasă (de fapt prezentarea 
volumului lui Macchioro), la 24 noiembrie. 
Primul articol apărut în Cuvântul a fost Noi 
şi Nicolae Iorga la 6 noiembrie 1926.

Autorul vorbeşte în numele tinerei genera-
ţii, conştientă de genialitatea savantului. Idolul 
întregii ţări însă e privit cu ochi critic, deoarece 
„s-a compromis intrînd în politică”.

Minorele observaţii reapărute în fo iletoa nele 
lui Eliade nemulţumesc pe re dac tori, admiratori 
servili şi necondiţionaţi ai istoricului.

Pamfil Şeicaru, „vînăt de mînie” şuieră 
printre dinţi: „Ne-ai făcut-o!”. „Am fost chemat 

în bi roul directorului. 
Titus Enacovici era la bi-
rou, demn şi supărat, iar 
Gon gopol, aşezat într-un 
fotoliu, alături, mi-a spus 
că eu probabil n-am citit 
niciodată Cuvântul şi 
n-am aflat ce înseamnă 
Iorga pentru ei, că un 
tinerel ca mine n-are 
drep tul să-l „maltrateze” 
pe cel mai mare savant al 
neamului românesc. De 

aici înainte, nu voi mai avea dreptul să scriu 
despre Iorga în Cuvântul şi, pe viitor, toate 
manuscrisele mele vor trebui să fie citite de 
el sau de Nae Ionescu.”3

Eliade a renunţat la proiectata lui carte 
despre Iorga şi nu a mai scris prea curînd 
articole despre el în Cuvântul.

În seria a doua a cotidianului, aproape că 
nu-şi poate stăpîni uimirea cînd discută despre 
Bibliografia alcătuită de Barbu Theodorescu: 
„Priveşti aceste 750 pagini de bibliografie 
şi-ţi aminteşti că, în afară de scris, dl. Iorga 
a mai ţinut mii de conferinţe şi discursuri, a 
străbătut numeroase ţări, a învăţat generaţii 
întregi de studenţi. Bibliografia aceasta, cît e 
ea de copleşitoare, nu oglindeşte toată munca 
domnului Iorga.”4

Prezentarea diferitor faţete ale ansamblului 
relaţiei Eliade-Iorga a fost consemnată exha-
ustiv în istoriografia noastră literară.

Transcriem aici doar tulburătoarea dedicaţie 
de pe pagina de gardă a volumului Yoga, datată 
mai 1936: „Dlui Profesor N. Iorga, învăţător 
al generaţiei noastre, această modestă lucrare 
a unui tînăr discipol, care nu va uita niciodată 
ajutorul primit în timpul studiilor. Omagiul şi 
totala admiraţie a lui Mircea Eliade”

În discursul inaugural de primire în 
Aca demia Belgiană, la 18 februarie 1977, 
omagiind cultura română, Mircea Eliade arăta 
că aparţine unei tradiţii culturale care nu 
acceptă incompatibilitatea dintre investigarea 

Mircea HanDOCa
(continuare în pag. 12)
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în 1955, în dramă de 
Jean Anouilh, Armand 

Salacrou, Henry de Montherlant, iar în 
comedie de Marcel Aymé, Marcel Achard, 
André Roussin. În teatrul existenţialist al 
momentului se impun atunci două nume: 
Jean-Paul Sartre şi Albert Camus. Să 
urmezi cursuri particulare era un parcurs 
aleatoriu. Nici un sistem de formaţie nu 
era prevăzut pentru profesorii care-şi 
improvizau pedagogia văzînd şi făcînd, în 
afară de cîteva excepţii cum erau Cursul 
Simon sau Cursul Florent.

Dacă doreai să pătrunzi în sălile de 
pe „Rive gauche” (cartierele de pe malul 
stîng al Senei), teatrul absurdului fiind în 
floare, creaţiile lui Ionesco sau Beckett 
cereau o şcoală dificilă, trebuia să cunoşti 
reţelele care te pot angaja, să ai o mare 
abnegaţie financiară pentru că spectacolele 
ratate erau un fenomen obişnuit. Crearea 
centrelor dramatice din provincie în 1947 
şi a Teatrului Naţional Popular în 1951, 
sub conducerea lui Jean Vilar, nu erau 
tentante, regula de aur a epocii fiind „Nu 
este posibil un teatru decît la Paris” . Pe 
de altă parte, poate că anumite ecouri 
politice au displăcut unui refugiat din ţările 
socialiste: „Vilar ar fi influenţat de Gérard 
Philipe, comunist binecunoscut, care vrea 
să-şi aproprie T.N.P.-ul şi să impună autorii 
pe care-i dorea”. 

Intrarea la Comedia Franceză nu se 
putea face în mod normal decît trecînd 
prin Conservator. Din 1946 pînă în 1959, 
Comedia Franceză a cunoscut o epocă 
strălucită, datorită activităţii lui Jouvet, 
Dullin, Baty şi Copeau cu 15 ani înainte, 
iar, în timpul războiului, prin instalarea în 
Ilustrul Teatru a lui Jean-Louis Barrault, 
care e numit societar. După război, 
Jean Meyer, fost elev al lui Jouvet, este 
sufletul unei trupe remarcabile, mai ales 
în comedie... cu Jacques Charron, Robert 
Hirsch, Micheline Bourdet, Louis Seigner, 
Jean Meyer, cel care mi-a vorbit despre 
activitatea lui într-un interviu, acordat la 
Bucureşti, în 1963, în cadrul emisiunilor 
de radio în limba franceză pentru Franţa. 
Deci în cazul lui Făgădău Conservatorul 
era calea cea mai bună; dar din păcate 
concurau 300-400 de candidaţi între 16 şi 
23 de ani pentru circa 20 de locuri, iar el, 
mai ales, depăşise vîrsta.

Pentru a fi iniţiat în jocul teatral, Mihai 
Făgădău se va îndrepta spre Anglia, unde 
este primit în foarte apreciata Royal 
Academy of Dramatic Art, la Londra. 
Această instituţie, creată în 1909, propunea 
un curs de doi ani care pregătea nu numai 
pentru profesia de actor, dar şi de regizor, 
creator de decoruri etc. Învăţămîntul, 
foarte variat, spre deosebire de cel al 
Conservatorului parizian din anii 1950, 
propunea cursuri de muzică, dans, scrimă, 
acrobaţie... Practica se reflecta în spectacole 
pe care elevii le prezentau foarte des în mica 
sală a Royal Academy of Dramatic Art.

În 1957, Mihai Făgădău cîştigă un 
premiu, este angajat de Laurence Olivier 
şi interpretează pe Laerte în Hamlet şi pe 
Orfeu – în limba engleză – în Euridice de 
Jean Anouilh pe care-l admira de pe atunci. 
Prima piesă pe care o regizează la Londra 
este Voulez-vous jouer avec moâ? de Marcel 
Achard. Pune, de asemenea, în scenă Cui îi 
e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, în 1962, 
după ce a părăsit Londra. 

Merită să ne oprim în cîteva rînduri la 
cei cinci ani petrecuţi în Marea Britanie. 
Mihai Făgădău dobîndeşte o maturitate 
profesională mai ales datorită experienţei 
cu Royal Court Theatre, creat în 1956. 
La sosirea lui, viaţa teatrală la Londra, 
cu cîteva excepţii, printre care prezentarea 
în mica sală a lui Arts Theatre în 1955 
a piesei lui Beckett En attendant Godot, 
părea redusă la piesele lui Noël Coward 
şi Terence Rattigan, maeştri tradiţionali 
ai comediei cu succes bine construită sau 
la piesele străine ale lui Anouilh, Marcel 
Aymé, André Roussin. Revoluţia teatrală 
a izbucnit în mai 1956 cu Look back in 
anger (Priveşte înapoi cu mînie) la Royal 
Court Theatre. Jimmy Porter, care este 
reprezentantul autorului, critică Marea 
Britanie, societatea, clasa conducătoare, 
politica, femeile... A fost salutat ca pur-
tătorul de cuvînt al generaţiei lui şi 
protestul vehement a devenit simbolul 
atmosferei de decepţie de după război.

Principala importanţă a teatrului Royal 
Court pentru tinerii autori dramatici este 
faptul că oferă o şcoală unde pot învăţa 
arta scenei într-o atmosferă unică în Anglia 

şi chiar în lume. Aici Mihai Făgădău 
a putut să asiste la repetiţii din piesele 
autorilor „noului val” şi să discute toate 
problemele producţiei teatrale. Această 
experienţă îi va folosi pentru a alege printre 
tinerii dramaturgi pe cei care vor alimenta 
repertoriul teatrului său. 

2. anii de succes la teatrul Gaîté 
Montparnasse. În 1958, tatăl lui fiind 
pe moarte, Făgădău se întoarce la Paris. 
Într-o zi se întîlneşte întîmplător cu doi 
producători londonezi care doresc să 
investească într-un teatru: el va fi directorul 
artistic al Teatrului Gaîté Montparnasse. 
Acesta este situat pe Rive gauche (cartie-
rele de pe malul stîng al Senei ilustrate de 
artişti, scriitori şi filozofi), Rue de la Gaîté 
nr. 26, cu 450 de locuri. Trecutul artistic 
al acestui teatru justifică oare temeritatea 
unui tînăr director? A unui tînăr care are 
ambiţia să creeze o programare dramatică 
modernă, ba chiar de avangardă?

Teatrul a fost construit în 1868, printre 
săli de baluri şi cîrciumioare vesele 
cu materiale recuperate de la Teatrul 
Internaţional al Expoziţiei Universale 
din 1867! La început un café-concert, 
unde a debutat în 1913 Maurice Cheva-
lier, teatrul prezintă pantomime artistice: 
Colette a provocat un scandal arătînd 
un sîn dezgolit! În anii 1920 se prezintă 
melodrame realiste care nu atrag prea 
mult public. 1933: Georgius, un autor 
de şansonete foarte celebru, creează un 
Studio de Artă Comică. Mare succes. 
Atrage interesul suprarealiştilor. 1945: 
Agnès Capri, elevă a lui Charles Dullin, 
hotărăşte să reînnoiască varietăţile cu 
texte de Jacques Prévert, Robert Desnos, 
Max Jacob. Teatrul îşi schimbă profilul şi 
figurează curînd printre primele în capitală. 
Compania Grenier - Hussenot creează cu 
„piesa” Orion le tueur un spectacol burlesc; 
compania îşi datorează succesul unui aliaj 
destul de rar de mimă şi comic gestual 
apropiat de circ cu o poezie sentimentală 
delicată. Mare succes printre studenţi şi 
un public neconformist. 1949: înapoi la 
întreprinderea teatrală tradiţională: Jean-
Marie Serreau şi Roger Blin prezintă 
piese de Henri Monnier, Bernard Shaw, 
Kafka, Dostoievski... O scurtă analiză a 
istoricului Teatrului Gaîté Montparnasse 
dezvăluie absenţa unui repertoriu: au fost 
explorate toate genurile din repertoriu. 
Ori natura unui teatru se exprimă atît prin 
publicul lui cît şi prin repertoriul său. Toate 
grupurile sociale l-au frecventat de-a lungul 
existenţei lui fără să observăm fidelizarea 
unui anume public. În sfîrşit, Mihai 
Făgădău a condus un teatru particular, ceea 
ce înseamnă o libertate totală a politicii 
artistice cu condiţia să fie rentabilă.

În acelaşi timp, aceste teatre trebuie să 
se bată neîncetat cu cele subvenţionate de 
stat, care se bucură de anumite avantaje şi 
dintre care unele privilegiază populismul şi 
altele alimentează susţinerea „pe prietenie”; 
teatrelor particulare li se decernează 
foarte rar un premiu „Molière”. Făgădău 
a denunţat „voturile care se fac după 
prietenie, simpatie, invidie şi populism”. 
„Aş vrea să mi se explice – a declarat el – 
de ce piesa Colombe de Anouilh, aclamată 
unanim de toată presa şi de public şi care 
realizează aproape cele mai bune cifre de 
vînzare de bilete, nu a fost aleasă ca să 
se prezinte pentru titlul de cel mai bun 
spectacol de teatru particular” în 2008.

(continuare în numărul viitor)
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ecaterina CleYnen-SerGHieV 

...Mihai Făgădău Procesul comunismului: „Scrisorile” lui
ion C. (Oni) Brătianu (ii) 

MEMORIU

Acest memoriu îl fac în urma anga-
jamentului ce mi-am luat în 10.10.1984, 
la ancheta Miliţiei Generale a Capitalei, 
în prezenţa a doi domni colonei care au 
spus că se numesc Popescu şi Ionescu, ca 
în termen de 10 zile să arăt care a fost, 
este şi va fi întreaga mea activitate în 
legătură cu cele ce scriu împotriva a tot 
ce socotesc că nu corespunde adevărului 
istoric, a intereselor poporului român, 
astăzi în suferinţă, şi a învinuirilor care 
mi se aduc că aş avea legătură cu posturi 
de radio străine, ostile ţării româneşti, 
fiind astfel pasibil de a fi încadrat în art. 
14 din legea nr. 23.

Sînt ion C. Brătianu, fiul cel mai 
mare al lui Constantin (Dinu) Brătianu, 
fostul preşedinte al Partidului Naţional 
Liberal, care, împreună cu vărul meu 
Gheorghe Brătianu, cu iuliu Maniu şi 
cu mulţi alţi fruntaşi politici, au fost lăsaţi 
să moară fără nici o îngrijire medicală la 
penitenciarul din Sighet. Eu, personal, ca 
deţinut politic, nejudecat sau condamnat, 
am fost forţat să muncesc la piatră şi la 
pămînt, în condiţii astăzi de neimaginat, 
la canalul Dunăre-Marea Neagră, apoi la 
Borzeşti, Oneşti şi aiud, în total trei ani, 
după care am muncit timp de 9 ani ca 
muncitor agricol cu domiciliul obligatoriu 
în Bărăgan, plătit cu între 11,80 lei şi 
25 lei pe zi. În tot acest timp, am locuit 
în case de chirpici, acoperite cu stuf, cu 
pămînt pe jos, rămase în urma deportaţi lor 
po litici din Banat, fără lumină electrică, cu 
fîn tînă în curte. Iarna ne încălzeam în sobe 
oarbe în care ardeam ciucălăi şi coceni, 
cu zăpada viscolită pînă la acoperiş. Cînd 
ploua, noroi pînă la genunchi, şi, vara, 
nori de praf!

Menţionez toate acestea numai ca să 
dovedesc că ştiu ce este suferinţa şi la ce 
mă pot aştepta în caz de condamnare, care 
numai nedreaptă poate fi, dacă pe toate 
le-am trăit fără condamnare, şi ca să le 
arăt celor care mă anchetează că nu mă 
tem nici de ameninţări, nici de eventualele 
lor realizări. La vîrsta mea, am 76 de ani, 
cînd mai suferi şi de o boală incurabilă, 
cît îţi mai rămîne de trăit poate fi folosit 
la o activitate utilă şi constructivă, în 
folosul celor care muncesc, chiar şi cu 
riscul de a nu fi de acord cu măsurile 
ce se iau de către autorităţi. Este ceea ce 
am făcut de cîte ori am constatat că nu 
se respectă adevărul istoric, că măsurile 
ce se iau nu corespund – după părerea 
mea – interesului poporului muncitor. Aşa 
voi proceda eu în viitor, cu speranţa să 
nu se mai ivească niciodată ocazia.

În toate cîte le-am scris, n-am urmărit 
niciodată vreun interes personal, ci nu mai 
ce am considerat necesar şi util pentru toţi, 
cu riscul de a contrazice unele afirmaţii 
şi măsuri oficiale pe care le consider 
incomplete, inexacte şi greşite.

Înţeleg că articolul nr. 28 din Constitu-
ţie ga rantează libertatea cuvîntului, a 
pre sei, a întrunirilor, a mitingurilor, şi a 
demonstraţiilor. Tocmai la activităţi de 
felul celor pe care le am eu se referă, 
deşi eu nu am avut posibilitatea să profit 
de toate aceste garantate libertăţi.

Privitor la faptul că trei din scrisorile 
mele adresate ca întotdeauna Comitetului 
Central, Consiliului de Stat şi Institutului 
de studii istorice şi social-politice de pe 
lîngă CC al PCR au fost difuzate pe postul 

de radio europa liberă, am declarat 
că nu ştiu cum au ajuns acolo. Faptul 
în sine nu mă deranjează deloc. Mai 
întîi, pentru că nu consider că postul de 
radio europa liberă, pe care îl ascult, 
desfăşoară o activitate duşmănoasă faţă de 
ţara românească, nu difuzează informaţii 
inexacte sau cu caracter de instigare 
împotriva ordinii actuale în R.S.R., nici 
contra intereselor celor ce muncesc. Tot 
ce am auzit eu nu depăşeşte ceea ce se 
publică zilnic în presa de opoziţie din 
democraţiile occidentale. Toţi cei care 
susţin acuzaţiile ce se aduc postului de 
radio europa liberă, întrebaţi de mine, 
mi-au afirmat că nu-l ascultă, ceea ce 
înseamnă că nu fac decît să repete o 
versiune care li s-a dictat. Nu înţeleg de 
ce supără faptul că au fost difuzate trei 
scrisori scrise de mine, pe lîngă atîtea 
altele, în cadrul emisiunii „De vorbă cu 
ascultătorii”. Eu le consider:

1. O completare adevărată şi necesară 
la cele omise intenţionat de presa din ţa ră, 
privitor la cum s-au adus în realitate eve-
nimentele petrecute la 23 august 1944. 

2. O critică la modul cum nu-şi înde-
plinesc obligaţiile specialiştii noştri, 
completată cu aprecierile filosofului 
chinez lao tze asupra cum trebuie să fie 
cel mai bun conducător, părere pe care o 
împărtăşesc şi eu.

3. O serie de nelămuriri ale mele asupra 
cărora am cerut explicaţii, care – ca 
întotdeauna – au rămas fără răspuns şi, 
probabil, au fost interpretate invers.

Deoarece, la noi în ţară nu există 
posibilitatea de a publica o punere la 
punct, o critică obiectivă sau a cere o 
explicaţie, ceea ce este necesar, util şi aş 
spune indispensabil într-o altă democraţie, 
consider trist şi supărător că această mi-
siune să fie lăsată pe seama unor posturi 
de radio străine.

Opoziţia este o frînă în calea greşelilor, 
a abuzurilor şi a nedreptăţilor. Pentru o 
minte luminată, o critică obiectivă este 
oglinda în care să-ţi vezi greşelile, pentru 
că toţi putem greşi, să le îndrepţi dacă se 
mai poate şi, dacă este prea tîrziu, să nu 
le mai repeţi. O critică răuvoitoare sau 
neîntemeiată merită dispreţ sau zîmbet de 
milă pentru cei neinformaţi. În nici un caz 
măsuri represive împotriva criticii, care 
întotdeauna duc la dictatură!

Regimurile care nu admit nici o critică, 
chiar dacă se autointitulează „democraţie 
de tip nou”, prezintă desigur avantaje 
pentru conducători care nu au nevoie să 
justifice în faţa opiniei publice nici o 
măsură, oricît de impopulară ar fi, nefiind 
nimeni să-i contrazică.

Sînt, însă, tocmai din această cauză 
expuşi unor greşeli ale căror consecinţe 
le simte poporul, – prin  nevoi, lipsuri 
şi suferinţe.

Pentru că, cu puţinele mele posibilităţi, 
am încercat de unul singur, aşa cum 
îmi dictează datoria de bun român, să 
remediez cîte ceva din aceste lipsuri, 
am fost convocat de mai multe ori 
de Organele de securitate ale statului, 
chemate să asigure respectarea legilor, ca 
şi a articolului nr. 28 din Constituţie, care 
m-au sfătuit insistent şi nu fără ameninţări 
„să-mi văd de treabă”.

Ca şi cînd n-ar fi treaba fiecăruia ceea 
ce ne priveşte pe toţi.

(europa liberă, 20.10.1984)

Oni Brătianu, împreună cu cea de-a doua soţie, Elena, şi cu fiica sa Ana Maria, în 1983
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al Guvernului, din decembrie 1996 pînă în 
decembrie 1999. Mă voi referi de asemenea 
la realizările din anul 2000, ultimul an al 
Guvernării, şi la activitatea mea ca ambasador, 
şef al misiunii României pe lîngă UE – poziţie 
din care am continuat eforturile depuse ca 
Ministru pentru Integrare Europeană. 

Hotărîrea de a deschide negocierile cu 
România s-a luat la summitul UE de la 
Helsinki din decembrie 1999 şi ea reprezintă 
unul din momentele importante din istoria 
României. A fost o decizie eminamente politică 
care s-a putut lua datorită strategiei definite 
şi acţiunilor întreprinse de către Guvernarea 
1996– 2000. 

Înainte de a aborda subiectul integrării 
României în UE în timpul Guvernării 1996-
2000 voi face cîteva consideraţii generale 
privind această Guvernare. 

i – Consideraţii generale

1. Realizări capitale pe plan extern şi 
intern

Cum s-a subliniat în luările de cuvînt ale 
Preşedintelui şi foştilor Prim Miniştrii, ca şi 
ale unora din cei care s-au exprimat înaintea 
mea, Guvernarea 1996-2000 a fost cea care 
a marcat o evoluţie importantă a României 
atît la nivelul poziţionării geopolitice, cît şi 
pe plan intern.

Numai în timpul Guvernării 1996-2000, 
România iese cu totul de sub controlul şi 
tutela Moscovei şi se orientează definitiv spre 
alianţe cu marile ţări democratice din Europa 
şi America de Nord. Ea reînnoadă astfel 
firul rupt, în ajunul celui de al doilea război 
mondial, al politicii externe româneşti. În 
această perioadă s-au pus bazele obiectivelor 
strategice de integrare în UE şi în NATO. În 
criza din Kosovo, România s-a comportat ca 
un aliat al occidentului şi ca un membru de 
facto al NATO. 

Aceste realizări esenţiale pe plan extern 
au fost însoţite de succese pe plan intern, atît 
sub aspect politic şi legislativ cît şi financiar 
şi economic. 

Pe plan politic, menţionez două realizări: 
soluţionarea conflictului cu minoritatea ma-
ghiară, UDMR participînd la guvernare şi 
eliminarea definitivă a „mineriadei” ca formă 
de manifestare politică. Lichidarea ultimei 
mineriade, cea din ianuarie 1999 şi prezervarea 
stării de drept au marcat un punct de cotitură 
al perioadei de tranziţie. 

Justiţia a cunoscut primele tentative de 
emancipare de sub controlul politic. S-au 
început anchete privind crimele săvîrşite în 
timpul evenimentelor din decembrie ‘89 şi 
a mineriadelor şi s-au deschis procese unor 
responsabili ale acestora.

A început lupta împotriva corupţiei şi 
crimei organizate cu anchetarea, judecarea 
şi condamnarea mai multor infractori. Din 
păcate, în bună parte, aceste procese nu au 
putut fi finalizate. Ele vor fi ulterior oprite 
sau anulate de puterea instalată după alegerile 
din decembrie 2000.

Pe plan financiar s-a evitat falimentul ţării 
adusă în pragul acestuia de către guvernarea 
PSD-istă Iliescu - Văcăroiu. S-au plătit 
enormele datorii externe contractate în mod 
iresponsabil de către această, s-a însănătoşit 
sistemul bancar şi rezervele Băncii Naţionale 
au crescut substanţial. 

Pe plan economic s-au angajat cu succes 
reforme esenţiale cum a fost cazul în sectorul 
minier. Au început adevăratele privatizări. Dar, 
cum era normal, evoluţiile pozitive în plan 
economic nu au devenit vizibile decît spre 
sfîrşitul Guvernării 1996 - 2000. Creşterea 
economică în primul deceniu al secolului XXI 
s-a datorat reformelor întreprinse în perioada 
acestei guvernări. 

Toate aceste înfăptuiri s-au putut realiza 
cu respectarea stării de drept, a principiilor 
de organizare şi funcţionare ale unei ţări cu 
adevărat democratice.

Separarea puterilor în stat a devenit o 
realitate ca şi respectarea literei şi spiritului 
legii. Preşedintele E. Constantinescu a acordat 
o atenţie deosebită acestor aspecte, atitudine 
diametral opusă arbitrariului comunist care 
se perpetuase în România şi după decembrie 
1989. Pînă la alegerile din noiembrie 1996 
mentalitatea şi comportamentul celor care 
au guvernat ţara erau comuniste. Guvernarea 
1996 - 2000 a adus o schimbare de substanţă 
în acest domeniu.

2. Puterea în continuare în mîinile fostelor 
structuri

Evident, Guvernarea 1996 - 2000 nu a avut 
numai realizări, ar fi fost de altfel imposibil. 
Mai multe din obiectivele pe care şi le fixase 
în ajunul ajungerii la putere au fost numai 
parţial sau deloc atinse. 

Eşecurile s-au datorat în principal faptului 
că adevărata putere a rămas în bună măsură 
în mîinile fostei nomenclaturi şi a fostei 
Securităţi. Această realitate a avut mai multe 
cauze. 

Menţionez, în primul rînd, strategia utilizată 
pentru revenirea la normalitate definită de către 
KGB, serviciile secrete şi nomenclaturile din 

ţările comuniste. Acceptată de Occident, în 
numele unei eficacităţi greşit înţelese, s-a lăsat 
mînă liberă acestora să gestioneze tranziţia. 
Nu numai în România, ci în toate ţările foste 
comuniste, ea s-a desfăşurat în aceste condiţii. 
La noi în ţara însă tranziţia a îmbrăcat forme 
deosebit de dramatice.

De asemenea, respectarea scrupuloasă, 
de către Guvernarea 1996 - 2000, a marilor 
principii de organizare şi funcţionare ale unui 
stat cu adevărat democratic, la care m-am 
referit înainte, a avut în anumite cazuri efecte 
perverse. Inamovibilitatea magistraţilor, cerută 
de altfel cu multă insistenţă de UE, este un 
excelent exemplu. Au devenit inamovibili toţi 
dinozaurii epocii comuniste. Unele decizii şi 
acţiuni nu au luat în considerare, în suficientă 
măsură, complexele aspecte ale procesului de 
tranziţie din România. 

Economia românească era într-o stare 
extrem de dificilă. Pe de o parte reformele 
întreprinse au cauzat o puternică comprimare a 
ei, inflaţia galopantă nu a putut fi stăpînită şi 
şomajul a crescut. Pe de altă parte economia 
se găsea în mare măsură în mîinile securiştilor 
şi fostei nomenclaturi care, prin multiple 
procedee – inginerii financiare, acordări de 
credite pe considerente politice, credite care 
nu vor fi rambursate, accelerări şi frînări 
succesive (stop and go) ale reformei etc. – 
reuşiseră să intre în stăpînirea ei. Această 
realitate nu a putut fi schimbată.

Opinia publică aştepta măsuri cu caracter 
moral accentuat. Era dispusă la sacrificiile 
legate de reformă economică cu condiţia ca ele 
să fie echitabil distribuite şi să se pună capăt 
jafului ţării început imediat după decembrie 
1989. Solicită accelerarea şi ameliorarea 
procesului de restituire a proprietăţilor. Dorea 
să cunoască adevărul despre aşa zisa Revoluţie 
şi despre mineriade, care atinseseră paroxismul 
în iunie 1990. Spera ca adevăraţii responsabili 
ai celor cincizeci de ani de crime comuniste 
să fie demascaţi şi cei cu sînge pe mîini traşi 
la răspundere. Credea că punctul opt de la 
Timişoara va intra în sfîrşit în vigoare şi că 
o lege a lustraţiei va fi votată. 

Toate acestea au rămas, în bună parte, 
deziderate neîmplinite. Guvernarea 1996 
- 2000 nu a ştiut, nu a putut şi o parte a 
membrilor ei s-a opus unei evoluţii morale, 
europene a instituţiilor, administraţiei şi 
economiei. Sub ameninţarea spargerii coaliţiei, 
Partidul Democrat (PD), care avea experienţa 
guvernării şi interese clare de apărat a 
împiedicat adesea transpunerea în viaţă a 
reformelor. El avea în faţă Partidul Naţional 
Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), lipsit 
de experienţa guvernării, destabilizat prin 
infiltrări masive şi condus de un preşedinte 
moral, nedispus să facă manipulările practicate 
de celelalte partide.

PD îşi impunea punctul de vedere adesea 
prin şantaj. Amintesc de demiterea şefului 
„Departamentului de Control al Guvernului”, 
Valerian Stan, în iunie 1997, după ce reuşise să 
facă progrese semnificative pe linia combaterii 
corupţiei. O parte din cei vizaţi erau din 
conducerea PD. A urmat demiterea Primului 
Mi nistru, Victor Ciorbea, în martie 1998. Lip sit 
de experienţa guvernării, dar cinstit, muncitor 
şi ataşat revenirii României la normalitate, 
el angajase cu succes reforme economice 
de substanţă. Reuşise să înceapă plata imen-
selor datorii contractate de precedentele 
guvernări, evitînd astfel intrarea ţării în 
faliment. Desfiinţarea DIE în decembrie 1999 
imediat după summitul UE de la Helsinki şi 
includerea lui în Ministerul de Externe este 
o altă „victorie” a PD-ului. Această manevră 
permitea Preşedintelui PD, Petre Roman, 
noul Ministru de Externe, să culeagă roadele 
începerii negocierilor de integrare în UE. 

Domnul P. Roman, în luarea sa de cuvînt 
de astăzi, a calificat conflictele din Coaliţie 
ca puerile. Eu nu cred că ele au fost chiar 
aşa puerile, domnia sa şi foştii lui colegi de 
partid, începînd cu actualul preşedinte Traian 
Băsescu, le-au exploatat cu măiestrie.

Acestea fiind spuse, mă voi referi în 
con tinuare la evoluţia procesului integrării 
Ro mâniei în Uniunea Europeană în timpul 
Guvernării 1996 - 2000. 

ii – Die şi integrarea în ue.
realizări şi succese

Am preluat responsabilitatea Departa-
mentului Integrării Europene (DIE) cu titlul 
de Ministru delegat pe lîngă Primul Ministru 
pentru Integrare Europeană. Şeful DIE era 
ridicat la rang de ministru, membru al Gu-
vernului, subliniindu-se astfel importanţa 
acordată de către noua Guvernare integrării 
României în UE. 

În decembrie 1996, România era deja 
angajată formal pe calea integrării europene. 
„Acordul de Asociere”, care definea cadrul 
legal al relaţiilor dintre România şi UE, 
intrase în vigoare din februarie 1995 şi în 
luna iunie a aceluiaşi an România depusese 
cererea de aderare la UE. Acest lucru a fost 
posibil în urma acordului – „Declaraţia de 
la Snagov” – intervenit între toate forţele 
politice parlamentare, de a susţine integrarea 
ţării în UE. 

Departamentul Integrării Europene fusese 
creat în 1993, cînd România a depus cererea de 

asociere la UE. Condus de un Secretar de Stat, 
el era plasat direct sub autoritatea Primului 
Ministru. Poziţionare normală, dat fiind faptul 
că integrarea europeană era în primul rînd un 
proces de reformă a instituţiilor, economiei şi 
societăţii româneşti şi implică deci guvernul 
în ansamblul lui. 

Din capul locului, am impus o atitudine 
nepartizană sau, mai exact, de continuare şi 
întărire a ceea ce se numea „spiritul de la 
Snagov”, şi utilizarea sprijinului pentru aderare 
indiferent de culoarea forţelor politice de la 
care acesta provenea. Cu condiţia, evident, că 
valorile pe care se baza procesul de integrare 
în UE să fie respectate. Această atitudine era 
indispensabilă procesului de aderare, care era 
un proces de interes naţional. 

În pofida a numeroase dificultăţi, consider 
că DIE a avut, în perioada Guvernării 1996 - 
2000, o contribuţie esenţială în definirea stra-
tegiei de integrare şi în transpunerea în viaţă 
a măsurilor şi acţiunilor necesare pregătirii 
României pentru deschiderea negocierilor de 
aderare la UE. 

Contribuţia DIE a existat atît în plan politic 
cît şi în plan tehnic. În plan politic menţionez: 
menţinerea tuturor ţărilor candidate în procesul 
de lărgire al UE, definirea criteriului politic de 
aderare ca prioritar, dezvoltarea şi utilizarea 
relaţiilor pe care le aveam, sau le-am putut 
crea, atît la nivelul principalei familii politice 
din Parlamentul European, Partidul Popular 
European (PPE), cît şi la nivelul ţărilor 
membre şi candidate UE. În plan tehnic, DIE 
a asigurat dialogul între Guvern şi instituţiile 
euro pene începînd cu Comisia şi Parlamentul, 
a coordonat armonizarea legislativă şi con s-
truc ţia instituţională aferentă, a avut iniţiative 
legislative, a elaborat documentele strategice 
ale integrării, a avut responsabilitatea asistenţei 
financiare externe nerambursabile. La aceasta 
se mai adaugă reorganizarea DIE în funcţie de 
evoluţia procesului de integrare în UE.

În cele ce urmează voi da detalii oprindu-
mă asupra celor mai importante contribuţii 
ale Departamentului Integrării Europene în 
perioada decembrie 1996 - decembrie 1999. 

A – Realizări şi succese pe plan politic

1. Agenda 2000. Marginalizarea României
În primăvara anului 1997 activitatea DIE 

şi a mea personală s-au concentrat, în afara 
sarcinilor curente de pregătire a României 
pentru deschiderea negocierilor de aderare 
şi de asigurare a dialogului între România şi 
UE, pe urmărirea atentă a două evenimente: 
„Agenda 2000” şi Consiliul European de la 
Amsterdam.

Cu Consiliul European de la Amsterdam, 
din iunie 1997, se încheia „Conferinţa Inter-
Guvernamentala”  (CIG), care printre altele 
analizase o reformă a instituţiilor europene 
în vederea lărgirii. La această întîlnire eu 
nu am fost prezent, Ministrul de Externe, A. 
Severin, dorind să fie unicul acompaniator al 
Preşedintelui E. Constantinescu. 

Document esenţial, făcut public în iulie 
1997, „Agenda 2000” cuprindea strategia 
definită de Comisia UE pentru întărirea şi 
lărgirea Uniunii la începutul secolului XXI. 
În privinţa lărgirii, după o analiză amănunţită 
a procesului de pregătire pentru aderare, în 
care erau angajate fiecare din cele zece state 
foste comuniste din Europa Centrală şi de Est, 
„Agenda 2000” propunea începerea negocieri lor 
de aderare numai cu cinci dintre ele. 

Bugetul UE pe perioada 2000 - 2006 
corespundea în consecinţă unei lărgiri a 
UE cu aceste cinci state. Statele care nu 
începeau negocierile, printre care şi România, 
se găseau astfel într-o situaţie extrem de 
dificilă. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
reforma instituţională prevăzută de Consiliul 
European de la Amsterdam preconiza şi ea 
o lărgire cu numai cinci state. Componenţa 
instituţiilor UE era stabilită pentru douăzeci 
de state (15 + 5). 

DIE a elaborat un răspuns la „Agenda 
2000”. În acesta se evidenţiau progresele fă cute 
de România în îndeplinirea criteriului po litic 
după alegerile din noiembrie 1996, se re levau 
cîteva inexactităţi în raportul Comisiei şi se 
insista ca negocierile de aderare să se deschidă 
în acelaşi timp cu toate ţările candidate. 

Cum însă era evident că argumentele aduse 

pe fond erau total insuficiente, m-am angajat 
personal într-un demers pur politic. M-am 
adresat în primul rînd PPE, partid majoritar 
în Parlamentul European, din comitetul 
executiv al căruia făceam parte în calitate 
de reprezentant al PNŢCD. Mă bucuram de 
încrederea creştin-democraţilor europeni. Am 
fost astfel singurul reprezentant al unei ţări est 
europene care, invitat la Congresul partidului 
CDU de la Leipzig, în octombrie 1997, a avut 
onoarea să se exprime de la tribună în care 
se găsea Cancelarul Helmut Kohl.

2. Congresul de la Toulouse al PPE 
şi Consiliul European de la Luxemburg. 
România rămîne în procesul de lărgire 
al UE

La cel de al XII-lea Congres al PPE - 
Toulouse, 9/11 noiembrie 1997, a avut loc 
o intensă dezbatere privind lărgirea UE în 
cadrul căreia problema României şi Bulgariei, 
cele două ţări rămase cel mai în urmă în 
îndeplinirea criteriilor de aderare, a ocupat 
un loc central. Ele erau ameninţate de un 
tratament diferit de cel aplicat celorlalte ţări 
candidate. 

M-am implicat activ şi, prin intervenţii în 
şedinţe plenare şi mai ales prin convorbiri 
private, am obţinut un important sprijin. Printre 
personalităţile PPE cu care ajunsesem să 
stabilesc relaţii privilegiate şi care au susţinut 
România cu această ocazie îi menţionez pe: 
Hans-Gert Pötering, viitorul preşedinte al 
Parlamentului European, François Bayrou, 
preşedintele partidului CDS din Franţa şi 
vice-preşedinte al PPE, Angelo Benassola, 
preşedintele fundaţiei „Alcide de Gaşperi”, 
Jean Claude Juncker, Prim-Ministru al Luxem-
burgului. Acesta din urmă fusese impresionat 
de pledoariile Prim-Ministrului Victor Ciorbea 
în favoarea aderării României la UE făcute 
cu ocazia unor întîlniri anterioare la care am 
participat împreună. 

Rezoluţia adoptată de Congresul PPE 
de la Toulouse afirma fără ambiguitate că 
toate ţările candidate, inclusiv România şi 
Bulgaria, rămîn în procesul de lărgire. Unele 
începeau imediat negocierile, celelalte urmau 
să intensifice pregătirea pentru aderare, primind 
un ajutor întărit din partea UE. Toate statele 
candidate urmau să semneze „Parteneriate 
de Aderare” în care se stabileau priorităţile 
în procesul de preparare pentru aderare şi se 
specificau diferitele forme de ajutor acordat 
de către UE. 

Punctul de vedere al PPE va fi adoptat de 
către Consiliul European de la Luxemburg din 
decembrie 1997 şi va deveni astfel poziţia 
oficială a UE referitoare la lărgire. Preşedintele 
E. Constantinescu, însoţit de A. Severin şi de 
mine, a participat la acest Consiliu European 
şi a influenţat luarea deciziei privind lărgirea 
UE. Marginalizarea României preconizată de 
„Agenda 2000” era astfel depăşită. 

Am beneficiat şi în anii următori de 
încrederea familiei creştin-democrate, unde 
am putut pleda cauza României. În primăvara 
anului 1998 l-am convins pe Preşedintele 
Fundaţiei Konrad Adenauer, Ottfried Henning, 
să deschidă o antenă a fundaţiei în România. 
În toamna aceluiaşi an am fost ales vice-
preşedinte al Internaţionalei Democrat - 
Creştine (IDC) şi reales în toamna anului 
2000. Începînd cu 2002 am devenit membru 
al Comitetului Executiv al IDC, responsabil 
cu ţările din Europa Centrală şi de Est, 
poziţie în care redactam de două ori pe an 
rapoarte privitoare la evoluţiile acestor ţări. 
Am participat de asemenea în calitate de 
reprezentant al PNŢCD, începînd cu 1998, 
an în care partidul a devenit membru asociat 
al PPE, la grupurile sale de lucru „lărgire” şi 
„politici europene”.

3. Criteriul Politic devine prioritar. O 
nouă abordare de importanţă capitală pentru 
deschiderea negocierilor

Deschiderea negocierilor era obiecti vul 
pentru atingerea căruia DIE nu a precupeţit nici 
un efort. Situaţia rămînea însă în continuare, 
în toamna anului 1998, extrem de dificilă. 
Conform Raportului Comisiei UE, România se 
găsea într-o situaţie relativ acceptabilă privind 
două din criteriile de aderare, cel politic şi 
cel al absorbţiei acquis-ului comunitar şi 
se confrunta cu mari dificultăţi la nivelul 

celorlalte două criterii, 
cel economic şi cel al 
administraţiei publice. 

După debarcarea Pri mu-
lui Ministru, V. Ciorbea, 
reforma economică cuno-
scuse o încetinire, creşterea 
eco nomică era încă ne-
gativă şi se consideră că 
economia ro mânescă nu 
are capacitatea de a face 
faţă concurenţei în cadrul 
pieţei unice. Pe de altă 
parte reformele avansau 
extrem de greu şi de încet 
în domeniul administraţiei 
publice, al justiţiei, al 
demilitarizării poliţiei etc. 
Corupţia era, de asemenea, 
o problemă deosebit de 
spinoasă. Comisia 
a început însă să-i 

Symposion (urmare din pag. 1)

reuniunea internaţionalei Democrat - Creştine în 
2002. alexandru Herlea cu José Maria aznar, primul 
ministru al Spaniei (la stînga) şi cu alehandro agag, 
secretarul general al iDC.
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⇐ acorde importanţa cuvenită ceva mai 
tîrziu, începînd cu primă vara anului 
2000. 

Cum posibilităţile de acţiune ale DIE 
privind desfăşurarea reformelor erau reduse am 
pus accentul pe promovarea criteriului politic. 
Acesta era domeniul în care progrese impor-
tan te au fost realizate începînd cu decembrie 
1996. Era cazul alternanţei la putere după 
alegerile din toamna aceluiaşi an şi soluţiona-
rea conflictului cu minoritatea maghiară care 
participa de acum la Guvernare. 

În calitate de Ministru al Integrării Euro-
pene, am avut o serie de intervenţii în sensul 
definirii criteriului politic ca prioritar: articole, 
conferinţe, participare la seminarii, întîlniri 
bilaterale cu personalităţi ale UE din Comisie 
şi Parlament sau cu cele din diferitele state 
membre importante. 

Am susţinut acest punct de vedere şi cu 
ocazia întîlnirii liderilor PPE şi a grupului 
parlamentar PPE de la Marbella (Spania), din 
iulie 1999, la care a participat şi comisarul 
pentru lărgire al Comisiei UE – Hans van 
den Broek. Aici subiectul a fost discutat în 
detaliu subliniindu-se faptul că menţinerea în 
continuare a celor patru criterii de aderare ca 
inseparabile va afecta România şi Bulgaria, 
penalizînd aceste ţări în perspectiva deschiderii 
negocierilor. La acest congres s-a definit 
poziţia PPE de promovare ca prioritar a 
criteriului politic. Am obţinut pentru România, 
ca şi în cazul congresului PPE de la Toulouse, 
o susţinere puternică. 

Această abordare, susţinută şi de Preşedintele 
E. Constantinescu, a beneficiat de suportul 
Preşedintelui Jacques Chirac şi al altor şefi 
de state şi a fost pînă la urmă reţinută de 
Comisia UE şi acceptată ca atare de Consiliul 
UE de la Helsinki din decembrie 1999. A fost 
o evoluţie esenţială care a permis deschiderea 
negocierilor de aderare cu România.

4. Reuniunea Ţărilor Candidate de la 
Bucureşti, o iniţiativă remarcată

Pentru a împiedica marginalizarea Româ-
niei, care se găsea într-o situaţie extrem de 
dificilă în privinţa îndeplinirii exigenţelor 
aderării la UE, am definit acţiuni de afirmare 
a solidarităţii între toate ţările candidate. 

Am luat astfel iniţiativa de a invita, la 
Bucureşti, pe colegii mei, responsabilii integrării 
europene – miniştrii integrării sau echivalenţii 
– din toate statele candidate şi de a propune 
întîlniri anuale ale acestora. Reuniunea din 
România a beneficiat de sprijinul ambasadorului 
Austriei, ţară care deţinea în acel moment 
preşedinţia UE. Cu ocazia întîlnirii de la 
Bucureşti, care a avut loc în 6 decembrie 1998, 
s-a afirmat că succesul fiecărui stat candidat pe 
calea integrării este în acelaşi timp un succes 
al tuturor ţărilor candidate. 

Această iniţiativă a fost citată de către 
analista Edith Lhomel în L’Europe centrale et 
orientale, ediţia 1999 a cunoscutei publicaţii 
Les études de la Documentation Française, 
ca una din principalele acţiuni politice din 
România în anul 1998. Cea de a doua reuniune 
a avut loc la Bratislava în noiembrie 1999 şi 
următoarea la Vilnius în noiembrie 2000. Se 
vorbea de acum de un „spirit de la Bucureşti” 
pentru a caracteriza această colaborare între 
ţările candidate. 

5. Mobilizare în Perspectiva Consiliului 
European de la Helsinki

În toamna anului 1999, cînd mai rămăsese 
foarte puţin timp pînă la reuniunea Consiliului 
European de la Helsinki, am utilizat din ce în 
ce mai accentuat pîrghia politică. 

Am făcut o serie de deplasări în ţările 
importante ale UE, unde am găsit interlocutori 
de înalt nivel, foarte binevoitori, care mi-au 
făcut adesea sugestii şi mi-au dat sfaturi 
importante. Majoritatea aparţineau familiei 
politice creştin-democrate, dar nu numai. Citez 
întîlnirile cu cei doi comisari francezi Michel 
Barnier (creştin-democrat) şi Pascal Lamy 
(social-democrat). În Germania, Fundaţia 
Konrad Adenauer mi-a mijlocit întîlniri la 
nivel foarte înalt. Îi menţionez pe Karl Lamers, 
o eminentă cenuşie a CDU, şi pe deputatul 
Peter Hintze, secretarul general al acestui 
partid. Cu acesta din urmă am avut ulterior 
o bună colaborare. 

O atenţie deosebită am acordat-o relaţiei 
cu Kimo Sassi, Ministrul Afacerilor Europene 
al Finlandei, ţară care în toamna anului 1999 
deţinea preşedinţia Uniunii Europene. Am 
reuşit să stabilesc o legătură amicală cu el. 
Ambasadoarea României la Helsinki, dna 
Smaranda Enache, a fost foarte activă şi 
eficace în funcţia pe care a deţinut-o.

În noiembrie 1999 am organizat în România 
prima reuniune într-o ţară din Europa de 
Centru şi de Est a Comitetului Executiv 
al „Internaţionalei Democrat – Creştine” 
(IDC), al cărui vice-preşedinte fusesem ales 
cu un an înainte. PPE era cel mai important 
membru al IDC. Tot în toamna anului 1999 
am mai fost invitat şi am participat la o 
serie de reuniuni internaţionale. Menţionez 
participarea mea la una din mesele rotunde ale 
congresului societăţii „Association Française 
pour la Communauté Atlantique” (ARCA) 
ce s-a desfăşurat la Strasbourg în prezenţa 
Preşedintelui Jacques Chirac. Manifestarea 
era organizată pentru a celebra cea de a 

50-a aniversare a NATO şi era finanţată şi 
de UE.

Acţiunea mea pentru deschiderea nego-
cierilor de aderare s-a desfăşurat în paralel 
cu cea a Preşedintelui Emil Constantinescu 
şi a Ministrului de Externe, Andrei Pleşu. 
Preşedintele E. Constantinescu, prin politica 
externă dusă şi prin credibilitatea de care se 
bucura, a jucat un rol esenţial în deschiderea 
negocierilor de aderare. L-am însoţit pe 
Preşedintele Constantinescu în mai multe 
din întîlnirile foarte restrînse pe care le-a 
avut la cel mai înalt nivel şi am remarcat 
atenţia care i se acorda. Menţionez numai 
întîlnirile cu Preşedintele Jacques Chirac, cu 
care Preşedintele Constantinescu avea raporturi 
privilegiate şi cele cu Cancelarul Helmut 
Kohl. Acesta din urmă, chiar dacă nu mai era 
în funcţie, continua să aibă la nivelul UE o 
autoritate şi un prestigiu de excepţie.

B – Realizări şi succese pe plan tehnic

1. Relaţiile cu Instituţiile Europene şi cu 
Ţările Membre şi Candidate

În calitate de Ministru pentru Integrarea 
Europeană am definit şi urmat o atitudine 
de echilibru în relaţiile, pe de o parte cu 
instituţiile UE (Comisia, Parlamentul etc.) şi 
pe de altă cu ţările membre, începînd cu Franţa 
şi Germania. În urma demersurilor pe care 
le-am făcut cele două ţări mi-au acordat, de la 
începutul anului 1997, doi consilieri: François 
Froment-Meurice şi Christian Zschaber. Ei 

erau remuneraţi de către aceste ţări, nu de 
Guvernul României. Dacă relaţiile cu Comisia 
erau importante la nivel tehnic, cele cu ţările 
membre erau determinante la nivel politic, 
prin urmare decizional.

Relaţiile cu ţările membre ale UE şi cu 
ţările candidate le-am întreţinut şi dezvoltat 
prin vizite de lucru în aceste ţări, prin 
invitarea şi primirea de delegaţii străine, în 
special ale omologilor mei şi prin întreţinerea 
de bune raporturi cu ambasadorii acestor ţări 
la Bucureşti. 

Cu excepţia a două ţări membre – Dane-
marca şi Grecia – şi cinci ţări candidate, 
am făcut vizite de lucru în toate aceste ţări. 
Am primit la Bucureşti miniştrii Afacerilor 
Europene din toate ţările membre şi candidate. 
Am avut relaţii privilegiate cu un număr 
important dintre omologii mei din Guvernele 
acestor ţări. Menţionez pentru ţările membre 
pe cei doi miniştrii francezi ai Afacerilor 
Europene Michel Barnier şi Pierre Moscovici 
şi pentru ţările candidate pe ministrul slovac 
al Integrării Europene Ian Fiegel. Am avut 
de asemenea legături strînse cu ambasadorii 
marilor ţări ale UE şi cu cei ai ţărilor 
care asigurau preşedinţia UE – ambasadorii 
Franţei (Pierre Menat), Germaniei (Leopold 
von Bredow), Angliei (Christopher Craby), 
Austriei (Karl Vetter von der Lilie), Finlandei 
(Mikko Heikinheimo), Portugaliei (José 
Augusto Seabra), Suediei (Niels G. Revelius) 
precum şi cu majoritatea ambasadorilor ţărilor 
candidate. Adaug şi bunele relaţii avute cu 
ambasadorul Elveţiei (Jean-Claude Joseph) şi 
cu reprezentantul Băncii Mondiale în România, 
François Ettori. 

Am acordat, evident, multă atenţie relaţiilor 
cu membrii Comisiei UE şi celor cu membrii 
Parlamentului European, în special cu membrii 
Comisiei Parlamentare Mixte Parlamentul 

European - Parlamentul României. Cu un 
număr relativ important dintre ei am avut 
relaţii amicale construite adesea pe linia 
apartenenţei la aceeaşi familie politică. Îi 
menţionez, ca exemple, pe preşedintele 
Comisiei de Afaceri Externe al PE, Elmar 
Brok, care la invitaţia mea a venit de două 
ori în România şi pe Jean Antoine Giansily, 
vice-preşedinte al Comisiei Buget al PE, un 
bun prieten cu care colaboram deja la Paris în 
anii 1980. Dna Nicole Fontaine, preşedintele 
PE, m-a tratat de asemenea cu multă atenţie 
şi m-a sprijinit în mod deosebit. Pot spune 
acelaşi lucru despre comisarii Viviane Reding, 
Michel Barnier sau Mario Monti.

 
2. Dialogul cu UE asigurat de către DIE
DIE a fost instituţia care a condus, coor-

donat şi susţinut, în cea mai mare parte, 
dialogul pe care Guvernul l-a avut cu UE. 
Acesta s-a desfăşurat în cadrul prevăzut 
de „Acordul de Asociere”: „Comitetul de 
Asociere” şi cele nouă subcomitete pe sectoare 
şi „Consiliul de Asociere”. 

După semnarea „Parteneriatului de Ade-
rare”, în martie 1998, la acest cadru s-a 
adăugat procesul de evaluare analitică a 
absorbţiei acquis-ului comunitar – cunoscut 
sub numele de „screening”. Acest proces de 
evaluare, care analiza atît legislaţia adoptată, 
cît şi instituţiile prevăzute pentru a o aplica, 
reprezenta o prefigurare a negocierilor ce 
urmau să înceapă. 

Dialogul a existat şi în contextul ela-
bo ră rii unor documente de 
că tre Comisia UE. Este 
ca  zul „Agendei 2000”, a 
„Parteneriatului de Aderare” 
şi a rapoartelor anuale ale 
Comisiei UE privind evolu-
ţiile legate de îndeplinirea 
criteriilor de aderare. Primul 
„Raport Anual” a fost prezentat 
în toamna anului 1998. Aceste 
rapoarte erau prece da te de o 
auto-evaluare şi urmate de un 
răspuns din partea României, 
toate realizate de DIE.

Departamentul Integrării 
Europene a par ticipat, de 
ase menea, activ la toate 
re uniunile de lucru ale 
„Co mitetului Parlamentar 
Mixt România - Uniunea 
Europeană”.

3. Documentele Strategi
ce ale Integrării elaborate de 
către DIE

DIE a elaborat „Progra-
mul Na ţional de Absorbţie 
al Acquis-ului Comunitar” 
apărut la sfîrşitul anului 
1997. El va fi integrat în 
„Programul Naţional de 
A de rare a  României  la 
UE” (PNAR) elaborat tot 
de DIE, în 1998, pe baza 
Parteneriatului de Aderare. 

Instrument evolutiv de 
planificare strategică pe ter-
men scurt şi mediu, PNAR 
a fost dezvoltat şi actualizat 
periodic de către DIE con-
form cerinţelor procesului 
integrării europene. PNAR 
cuprindea patru capitole care 

corespundeau celor patru criterii de aderare: 
criteriul politic, criteriul economic, criteriul 
privind absorbţia acquis-ului comunitar şi 
criteriul referitor la capacitatea administraţiei 
publice şi a sistemului judiciar de a funcţiona 
după standarde europe ne. Pri mele trei criterii 
sînt cu nos cute sub numele de „criteriile de 
la Copenhaga” şi ultimul de „criteriul de la 
Madrid”, după locul unde au fost adoptate 
de Consiliile UE. În 1999 PNAR-ul a fost 
completat cu un al cincilea capitol (realizat de 
DIE în colaborare cu Ministerul de Finanţe), 
care se referea la finanţarea obiectivelor şi 
programelor definite în acest document şi 
asigură corelarea acţiunilor cu finanţările. 

PNAR-ul a demonstrat capacitatea ad-
ministraţi ei româneşti de planificare stra tegică 
şi financiară în raport cu exigenţele integrării 
europene şi din acest punct de vedere a 
contribuit la evoluţia relaţiilor cu UE. 

Un alt document strategic, de importanţă 
naţională, ela borat în cea mai mare par-
te sub coordonarea DIE, a fost „Planul 
Naţional de Dezvoltare” (PND). El era bazat 
pe Parteneriatul de Aderare şi pe PNAR şi a 
fost redactat de către „Agen ţia Naţională de 
Dezvoltare Regională” (ANDR). A ceas  ta a fost 
înfiinţată, în 1998, pe baza legii de dezvoltare 
regională, la elaborarea căreia DIE a contribuit 
substanţial. Odată cu ANDR au fost înfiinţate 
şi cele 8 agenţii regionale corespunzătoare 
celor opt regiuni de dezvoltare definite cu 
acest prilej. ANDR avea rolul de a coordona 
dezvoltarea regională pentru ca aceasta să 
ajungă la nivelul cerut de standardele integrării 
în UE. PND a fost început în primăvara 
anului 1999 şi terminat un an mai tîrziu, 
după desfiinţarea DIE. El prevedea modul de 
utilizare a asistenţei financiare externe şi a 
resurselor bugetare interne alocate promovării 
coeziunii economice şi sociale. 

DIE a colaborat de asemenea la rea-
lizarea a unui alt document de importanţă 
naţională apărut în vara anului 1999: „Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă” pro-
movată de „Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare” (PNUD) prin „Centrul Naţional 
de Dezvoltare Durabilă” aflat sub egida 
Academiei Române.

4. Asistenţă Financiară creşte substanţial. 
România devine gestionara ei.

În calitate de Coordonator Naţional al 
Asistenţei financiare externe nerambursabile, 
Departamentul Integrării Europene a negociat 
nivelul asistenţei acordate de către UE Ro-
mâniei. În exerciţiul bugetar al UE 1996 - 
1999 ţării noastre nu îi erau alocate decît cca 
130 milioane euro/an (asistenţă PHARE) ceea 
ce o plasa, în privinţa asistenţei financiare 
pe cap de locuitor, pe perioada exerciţiului 
bugetar, pe ultimul loc dintre toate ţările 
candidate. Pentru exerciţiul bugetar 2000 - 
2006 România a reuşit să obţină, în 1999, o 
creştere importantă a alocaţiei, care a atins 
640 milioane euro/an (asistenţă PHARE, ISPA, 
SAPARD), un nivel al asistenţei financiare pe 
cap de locuitor echivalent cu cel al tuturor 
celorlalte ţări candidate. 

Aceasta a fost posibil datorită atît demer-
surilor DIE care a solicitat cu perse verenţă 
criterii obiective şi transparente de alocare 
a asistenţei financiare, cît şi noului context 
creat de lansarea strategiei întărite de pre-
aderare elaborată de Comisia UE şi adoptată 
de Consiliul European de la Luxemburg.

Tot în 1999 România a obţinut dreptul 
de a gestiona fondurile europene de pre-
aderare, începînd cu asistenţa PHARE. Această 
gestiune se făcea pînă atunci la Bruxelles, 
de către Comisia Europeană. Era o nouă 
recunoaştere a progreselor realizate pe linia 
pregătirii, administrative şi legislative, pentru 
aderarea la UE. În acest context, în cadrul 
Ministerului de Finanţe s-au înfiinţat două 
structuri esenţiale pentru gestionarea fondurilor 
europene: „Oficiul de Plăţi şi Contractare 
Phare” (OPCP) şi „Fondul Naţional de Pre-
aderare” (FNP). DIE a jucat un rol de prim 
plan la crearea acestora.

Cum alocările fondurilor nerambursabile 
erau condiţionate de prezentarea de proiecte 
bine şi corect realizate, precum şi de gesti-
onarea performanţă a acestora, DIE a iniţiat 
şi organizat, o serie de cicluri de formare-
specializare în gestionarea proiectelor. La 
ele au participat peste 500 de funcţionari din 
diverse ministere. Cu această ocazie DIE a 
publicat două manuale cu titlu „Managementul 
Proiectelor”. 

5. Valorificarea Strategiei întărite de Pre
aderare – cîteva exemple

DIE s-a implicat în acţiunile de promovare 
a oportunităţilor oferite de strategia întărită de 
pre-aderare. A colaborat strîns cu diferitele 
ministere, cu precădere cu direcţiile de 
Integrare Europeană ale acestora, înfiinţate, cu 
contribuţia DIE, în prima parte a Guvernării 
1996 - 2000. 

Ministerul Învăţămîntului, condus de 
Andrei Marga, s-a comportat, în această 
privinţă, exemplar. România a fost prima ţară 
candidată care a avut acces la toate programele 
europene de formare. Accesul la programele 
europene era condiţionat de absorbţia şi 
transpunerea în viaţă a acquis-ului comunitar. 
Cel mai cunoscut este programul „Socrates” cu 
ramura lui „Erasmus”. Acesta din urmă privea 
învăţămîntul superior şi finanţa colaborările 
dintre universităţile europene, în special 
mobilităţile studenţilor şi ale cadrelor didactice 
în spiritul „procesului de la Bologna”. Lansat 
în 1998 acest proces prevedea crearea unui 
mare spaţiu universitar european. A. Marga 
a jucat un rol de seamă în acest context şi 
universităţile româneşti au beneficiat din 
plin de asistenţa europeană, atît sub aspect 
financiar cît şi în procesul de evaluare şi de 
restructurare a lor. 

Ministerul Culturii, condus de Ion Cara-
mitru şi Ministerul Mediului condus de Romica 
Tomescu, au desfăşurat de asemenea, în 
colaborare cu DIE, acţiuni susţinute în sensul 
absorbţiei acquis-ului comunitar, al transpunerii 
lui în viaţă şi a accesării fondurilor europene. 
Menţionez reabilitările unor monumente 
istorice întreprinse de I. Ca ra  mitru, care se 
bucura de o bună presă în străinătate sau 
de unele realizări în domeniul mediului şi a 
prezervării pădurilor, ale lui R. Tomescu. Acesta 
era apreciat la Bruxelles – aşa cum am putut 
constata cînd l-am însoţit, în anul 2000, în 
calitate de ambasador pe lîngă UE, la întîlnirile 
pe care le-a avut cu Comisarul pe mediu al 
Comisiei UE, Margaret Walström.

DIE a colaborat de asemenea strîns cu 
Ministerul Transporturilor, condus de Traian 
Băsescu, care a fost un mare beneficiar al 
fondurilor europene. Modernizarea infras-
tructurii era considerată de către Bruxelles 
ca una din principalele priorităţi ale unei ţări 
candidate la integrarea în UE.

Guvernarea 1996–2000

(continuare în numărul viitor)
alexandru Herlea



10 Jurnalul literar

Pentru toate cele petrecute anul acesta 
în jurul zilei naţionale a Ungariei (şi a 
revoluţiei maghiare din 1848), de la mesaje, 
versuri, asasinat ritual, dezminţiri, răstălmăciri, 
blocajul parlamentar regizat de guvernanţi, 
etc., există o explicaţie. O explicaţie căreia, 
din păcate, memoria colectivă a românilor, 
prea săracă la capitolul „problema maghiară” 
(datorită ignoranţei, indolenţei, uitării şi nu în 
ultimul rînd, a ascunderii adevărului) nu este 
capabilă să-i ofere datele, pentru o formulare 
fără echivoc.

Una din coordonatele esenţiale ale menta-
lităţii maghiare, ale tradiţiei lor istorice, 
este faptul că pentru ei „Scriitorul este în 
centrul vieţii naţiunii” deoarece „scriitorul 
este conducătorul; nu politicianul”, „aceasta 
corespunde unei vechi tradiţii maghiare, 
de care scriitorii sînt foarte mîndri” (Hày 
Gyula, Kortàrs, decembrie 1958); „Lirica 
politi că maghiară, lirica războaielor noastre 
pentru libertate, este fără seamăn în lite-
ratura universală. Istoria literaturii ma-
ghiare este istoria acreditată a poporului 
maghiar: ea reflectă şi arată în mod real 
căile care au dus la luptele noastre pentru 
libertate. Combustibilul revendicărilor a fost 
în Ungaria întotdeauna poezia...” (Pesti Jozsef, 
Magyarsàg, Pittsburg, 24 iunie 1966, în Johann 
Weidlein, Imaginea germanului în literatura 
maghiară). De aceea, fără a cunoaşte spiritul în 
care şi-au construit operele şi s-au implicat „în 
viaţa naţiunii”, cei mai iubiţi şi citiţi scriitori, 
de la Petöfi Sàndor, Arany Jànos, Ady Endre 
şi pînă la Gárdonyi Gèza, Szabo Dezsö, Jòzsef 
Attila sau Raffay Ernö („Groful a emigrat, 
scriitorul a rămas acasă. Dreptatea lui Wass 
Albert”), resorturile mentalităţii maghiare sînt 
greu de înţeles.

Dacă Petöfi, apostolul urii faţă de toate 
ce lelalte naţionalităţi, care refuzau hegemonia 
ma ghiară, a fost, atît în 1848 cît şi în 1956, men-
torul maghiarilor, astăzi acest rol a fost preluat, 
neîndoielnic şi firesc, de Wass albert.

Versurile sale „Să fie Ardealul cum a 
fost / să-i apărăm pe secui / de groaznicele 
fapte ale românilor”, prin care dna Bajtai, 
soţia ambasadorului maghiar la Bucureşti, a 
ţinut să sublinieze mesajul premierului Orbàn 
Viktor, n-au răsunat deloc întîmplător, la 
Tîrgu Mureş. Cultul lui Wass Albert are deja 
dimensiuni monstruoase. Marko Bèla (poet şi 
el), ca preşedinte onorific al UDMR, a făcut 
tot posibilul pentru a dobîndi dreptul de a-i 
publica întreaga operă, în editura Meteor 
(mai corect ar fi „Mentor”) din Tg. Mureş, 
unde este asociat. Adept al devizei marelui 
maghiar –„Dominaţia elementului maghiar 
în Transilvania trebuie să fie o preocupare 
constantă a autorităţilor noastre. Această 
dominaţie trebuie înfăptuită şi păstrată prin 
orice mijloace” – dl. Marko Bèla, vicepremier 
al guvernului român, împreună cu dl. Frunda 
György, îşi promovează mentorul printr-un 
post de radio din acelaşi oraş. Spectacole de 
teatru concepute pe baza romanului Daţi-mi 
munţii înapoi! au loc în parohii, şcoli şi case 
de cultură maghiare.

Atribuirea, din 2005, anual, chiar în 15 
martie, a unui premiu ce-i poartă numele, 
primarilor şi consilierilor care susţin autono-
mia etnică, este grotescă pentru oricine 
deoarece leagă imaginea unui criminal de o 
zi naţională. Pentru maghiari este normal din 
moment ce în presa lor criminalul de război, 
condamnat la moarte în contumacie, a fost 
declarat „model al maghiarimii din ardeal”, 
iar la Budapesta se decernează premiul literar 

„Mentorul!”

Wass Albert.
Sfidînd poporul român, urna funerară cu 

cenuşa rasistului criminal a fost adusă şi 
îngropată în parcul castelului brîncovenesc 
din judeţul Mureş; şcoli maghiare îi poartă 
numele; Asociaţia Tinerilor Maghiari din 
Ardeal primeşte fonduri publice de la consiliile 
judeţene, fiind sprijinită şi de Centrul de 
Coordona re Culturală a Republicii Ungare, 
pentru a-l comemora („Zilele Wass Albert”, 
între 13 şi 20 octombrie, în şapte oraşe din 
Ardeal), iar dl. Frunda insistă cu obstinaţie 
pentru reabilitarea nepotului horthyst al lui 
Koppany. Koppany a fost conducătorul unei 
răscoale a păgînilor care urmărea stîrpirea 
creştinismului, introdus în Ungaria de regele 
Şefan cel Sfînt. 

În Ungaria este onorat cu numeroase plăci 
comemorative, dar mai ales prin busturi şi 
statui, în pieţele centrale a 40 de localităţi 
(la Harkàny, Szombathely, Baja, Veröce, 
Kaposvàr, Sükösd, Gödöllö, Budakeszi, 
Budapest, Solymar, Debrecen, Ràtòt, Bonyhàd, 
Veszprèm, etc.,) conform mîndrei declaraţii 
a „căpi tanului comandor al Ungariei de 
Vest” şi aparţinător „Ordinului Vitejilor”, 
Kovàcs Jenö; în România cu patru busturi. 
Ardelenii ar trebui să ştie că, din 2008, în 
„Comandamentul (Kormanysàg) Bazinului 
Carpatic” „căpitan comandor al Ardealului” 
a fost numit „Viteazul Cavaler” Pàsztori 
Tibor Endre. Pentru cei interesaţi de viitorul 
Ardealului, adresa „Viteazului Cavaler” este 
527190 Zăbala, str. Principală, nr. 830, jud. 
Covasna. „Ordinul Vitejilor” a fost instituit, 
în 1920, de Horthy Miklos.

Pentru necunoscătorii mentalităţii maghiare, 
faptul că în România două din busturile 
închinate „nepotului lui Koppany” (cum 
se autointitula Wass Albert) sînt adăpostite 
de bisericile maghiare – reformată (Lunca 
Mureşului) şi romano-catolică (Reghin) – 
poate părea paradoxal. Pentru maghiari însă, 
glorificarea păgînismului, rasismul şi actele 
lui criminale (pe care oricum le contestă), 
sînt insignifiante în faţa „genialei” sale opere. 
Operă perfect adec vată pentru îndoctrinarea 
tineretului cu ideologia rasistă, (ireproşabil 
documentată de Johann Weidlein sau Zeno 
Millea), a maghiarismului, care incumbă 
hegemonia maghiară, prin orice mijloace, 
în Bazinul Carpatic. Pînă şi cea mai scurtă 
poveste este exemplară în această privinţă. Cei 
care au citit Descălecatul şobolanilor. (Poveste 
pentru cei tineri), traductibil şi prin „Ocuparea 
ţării de către şobolani”, a „genialului”, nu se 
pot îndoi că singura întrebare pe care şi-o 
pune tineretul, parcurgînd parabola, este dacă 
şobolanii sînt românii, evreii, şvabii sau toţi 
aceştia. De aceea maratoanele de lectură din 
opera mentorului se desfăşoară cu regularitate 
în in  cinta şcolilor, a parohiilor şi a Consili i  lor 
Judeţene. Ultima oară, 18 februarie 2011, în 
incinta centrului multifuncţional al Consiliului 
Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc – oraşul 
lui Cibi Barna).

Ar fi bine să ne reamintim că unul din 
iniţiatorii şi cel care a inaugurat, cu ani în 
urmă, la parohia din Oradea, maratonul de 
lectură din opera lui Wass Albert, încercînd 
să intre în cartea re cordurilor, prin participarea 
neîntreruptă, a sute de maghiari din Ardeal, 
Ungaria, Slovacia, USA, etc., a fost, nimeni 
altul decît preasfinţitul episcop tökès, acum 
vicepreşedinte (cu sprijin băsist şi pedelist) al 
Parlamentului European. Edictul binecunoscut 
al decoratului de marele strateg de la Cotroceni 
este o declaraţie de război: „Avem drepturi 
istorice sacre asupra Ardealului care justifică 
lupta pentru redobîndirea lui.”

Iată mesajul idolului său adresat ti ne-
retului maghiar, în traducerea dlui Alexandru 
Cornut:

„Descălecarea şobolanilor“
(Poveste pentru cei tineri)

Casa omului stătea pe deal şi domnea. Domnea peste grădină, pomi, tufişuri şi 
lanuri. Domnea peste arătură, cîmpii şi păşuni şi domnea şi peste pădurea care 
începea în spatele dealului şi se întindea pînă la munţi.

Pomii rodeau fructe, pe care omul, care trăia în casă, le culegea şi le punea 
pentru iarnă. A strîns şi recolta şi a puso în pivniţă ca să no prindă gerul. De 
pe ogoare a strîns grînele, de pe păşune fînul, iar din pădure lemnul de foc. La 
începutul iernii şia mînat vitele în grajdul cald şi sa îngrijit de ele.

Aşa trăia omul. Mai trebuie ştiut şi că pe coşul casei, din primăvară şi pînă la 
toamnă, stăteau berze iar sub streaşină era un cuib cu rîndunele. Trebuie ştiut 
că primăvara mireasma mestecenilor înmuguriţi învăluia casa, iar vara cîntul 
păsărelelor şi mulţimea florilor. Casa avea ziduri mari şi puternice, iar omul le 
văruia anual în afară de locul unde se căţăra trandafirul sălbatic. Trandafirul 
sălbatic înflorea la mijlocul lui iunie şi atunci, prin geamurile larg deschise, 
mireasma se răspîndea în camere.

Aşa a trăit multă vreme casa şi în ea omul. Întro zi mohorîtă de toamnă cînd 
ploaia şiroia din ceruri, de undeva, au venit doi şobolani mici şi uzi leoarcă. Au 
venit de departe, le era frig şi le era foame. Au văzut casa, sau strecurat prin 
uşa lăsată deschisă şi sau ascuns în pivniţă. Hrană au găsit din belşug, sau 
săturat şi curînd au început să se îngraşe. Iarna au avut deja pui iar primăvara 
aşijderea. Şobolanii tineri, care au crescut acolo, se simţeau ca la ei în casă şi 
alergau prin pivniţă de parcă ar fi fost a lor.

La început omul nici nu ia văzut. Mai încolo a observat că ceva mănîncă 
recolta dar nu sa îngrijit de asta. Era destul. Ajungea din ea pentru cel care era 
flămînd. Odată însă a văzut un şobolan fugind pe lîngă un perete. – Ce mic e şi 
ce înfricoşat – se gîndea el. Trăiască şi el dacă vrea.

Şi timpul trecea iar şobolanii se înmulţeau.
Mai întîi au răscolit pivniţa. După aceea au început să sape zidurile. Au sfredelit 

găuri adînci şi întortochiate în toate direcţiile şi icicolo au ajuns chiar în camere. 

Sa mirat omul cînd a văzut prima gaură de şobolan în cameră. Şi cum nui plăcea 
dezordinea a astupat şi a văruit gaura. Dimineaţa următoare era din nou acolo. 
Omul a astupato de trei ori şi şobolanii au redeschiso de alte trei ori. Omul a 
dat din mînă a lehamite şi a cugetat: „Trebuie şi ei să trăiască... Şi dacă pentru 
ei aşa e bine, fie.” 

Şi de atunci nu a mai umplut găurile. Şobolanii sau înmulţit enorm şi sau 
înmulţit şi găurile în perete. Nu numai în pivniţă, în cămară sau pod, ci în timpul 
nopţii şobolanii se strecurau şi în cameră şi rodeau tot ce se putea roade.

Odată însă, cînd au început săi roadă cizmele de sărbătoare, omul sa supărat 
şi a izbit cu bîta. A nimerit chiar capul unui şobolan şi şobolanul sa stins. 
Jigniţi pînă la sînge au început să vocifereze şobolanii şi au decretat deîndată 
că omul e un duşman, care nui lasă să trăiască, care le îngrădeşte libertatea 
şi le ştirbeşte drepturile, e ucigaş, înrăit şi egoist. „Nui vom mai fi sclavi, ne 
pretindem libertatea şi drepturile!” a ţipat de pe capacul unui bidon cu untură 
căpetenia şobolanilor.

Şi şobolanii au hotărît că vor începe lupta împotriva omului.
Despre toate astea omul nu ştia nimic. Repede şia uitat mînia, şia cumpărat 

alte cizme de sărbătoare şi nu sa mai ocupat de şobolani, cu toate că atunci erau 
deja foarte mulţi. Au mîncat toată recolta din pivniţă, toată făina şi tot caşcavalul 
din cămară, ba chiar au început să roadă şi slănina, cu toate că ştiau că aceasta 
era cea mai mare comoară a omului, din care nici măcar cîinelui nui dădea.

Omul, cînd a văzut asta, a luat slănina rămasă, a legato de un par pe care 
cu o sîrmă la agăţat de o grindă. Din asta sa iscat cu adevărat mare supărare 
printre şobolani. 

 Obrăznicie, înjosire! – au început să strige cînd şiau dat seama că nu mai 
pot ajunge la slănină.  Ne fură mîncarea, ne jefuieşte, ne exploatează! Nu mai 
suportăm!

Şi sau răsculat.  Casai a noastră – au proclamat ei între ei – a noastră a şi 
fost din totdeauna, lam tolerat pe om în ea atîta timp cît sa comportat frumos! 
Acum însăi destul!

Şi întro noapte, în timp ce dormea, au năvălit pe om, lau muşcat peste tot 
şi lau izgonit din casă, lau alungat departe, după care au decretat cu mîndrie 
grădinii, pomilor, animalelor şi păsărilor, chiar şi florilor: „Casa, de acum, nu 
mai este ţara omului, ci ţara şobolanilor după drept şi lege”.

Şi au început să domnească şobolăneşte.
Au devorat toată mîncarea care sa găsit şi au ros tot ce le cădea în faţa ochilor 

lor şi nu se putea mînca. Sa golit rînd pe rînd pivniţa, cămara şi grînarul. Sau 
mutat păsările, sau prăpădit florile, sau înnegrit zidurile casei şi au început să 
se dărîme, mireasma florilor şi a pomilor a fost înlocuită de duhoare. Recolta 
sa prăpădit acolo, pe pămînt, pentru că nu a fost strînsă. Fructele sau copt, au 
căzut şi au putrezit. Grînele nu au mai fost secerate, au fost spălate de ape şi 
treierate de vînt.

Şi a sosit iarna dar pînă atunci şobolanii au mîncat tot ce era de mîncare şi 
au ros tot ce se putea roade.

Pereţii erau ciuruiţi de găuri, de pe acoperiş au căzut ţiglele, pe sub geamuri 
şi uşi se lărgeau spărturile lungi. Şi au început să sufere de foame pentru că nu 
a mai rămas nici o boabă din grîne, prin crăpăturile uşilor şi a zidurilor şuiera 
vîntul, zăpada trecea prin acoperişul stricat şi nu se puteau ajuta deloc.

La început au început să se certe, se muşcau şi se omorau, se rodeau şi se 
mîncau unii pe alţii, dar în cele din urmă nu lea rămas altceva de făcut decît să 
părăsească domeniul distrus.

Primăvara însă omul a revenit frumuşel din nou, a reparat acoperişul, a curăţit 
casa, a îndreptat zidurile şi lea văruit, a arat pămîntul, a semănat şi a cules şi 
pînă a venit vara mireasma florilor şi cîntul păsărilor a învăluit casa. Toamna 
sa umplut din nou pivniţa, cămara şi grînarul iar la venirea iernii totul era de 
parcă niciodată nu sar fi întîmplat nimic. 

Ascunşi însă prin pereţi şi prin văgăunile pivniţei au mai rămas cîţiva şobolani. 
Şi cînd omul a observat că încep din nou să se înmulţească, sa gîndit îndelung 
ce să se facă cu ei.

Gîndiţivă şi voi şi procedaţi în consecinţă!

Wass Albert

Răspunzînd acuzaţiilor de încălcare a legii 
(OUG nr.31, 2002 şi Legea nr.107, 2006) 
care interzice comemorarea şi promovarea 
rasismului şi criminalilor de război, procurorii 
ma ghiari Bokor Toth Orsolya şi Kiss Alexandru 
au decis că nu persoana lui Wass Albert 
este obiectul comemorărilor, sărbătoririlor, 
promovărilor, ci opera lui, care nu este 
interzisă. După micul exemplu de mai sus o 
logică cît se poate de maghiară. 

Maghiarilor şi celor iniţiaţi, alegoria 
rasistă le aduce aminte de sloga  nul unui alt 
ideolog al maghiarismului (Dessewffi Sàndor) 
premergător lui Wass Albert, foarte răspîndit 
în Ardeal şi greu traductibil: „romàn anyàk 
teleszültèk Erdèlyt” – „Mamele române atîta 
au născut pînă au umplut Ardealul”. 

„Ocuparea ţării de către şobolani” a 
apărut, nu întîmplător, şi pe site-ul partidului 
„Jobbik”,, sub dictonul „Si vis pacem, para 
bellum!” şi sfîrşind cu îndemul „Gîndiţi-vă 
şi voi şi procedaţi în consecinţă!”, repetat 
de trei ori.

Soluţia sugerată tinerilor este, evident, 
aceea la care a participat activ şi din tot 
sufletul, însuşi autorul, între 1940 - 1944. 
Ceea ce dovedeşte că Wass Albert nu a regretat 
nimic şi că şi-a justificat crimele.

De aceea, desigur, nici această fabulă, 
prin care se asigură educaţia maghiară (apud 
Marko Bèla) a tineretului şi deci viitorul 
maghiarimii, nu poate lipsi din programul 
amintitelor maratoane de lectură.

În privinţa îndoctrinării iredentist-rasiste, 
meritul Budapestei, al bisericilor şi mass media 
maghiare, precum şi al multor politicieni din 
ţările limitrofe Ungariei, dar cu deosebire a 
celor din România, este indiscutabil.

Să nu uităm că „Garda secuiască”, înfiinţată 
la Miercurea Ciuc de Csibi Barna (cel care 
le-a promis românilor spînzurătoarea), după 
modelul „Plutonului secuiesc Wass Albert” din 
Györ (odraslă a par tidului „Jobbik”, de sorginte 
horthys tă), s-a remarcat în mod repetat, 
împreună cu cea din Ungaria, în România (la 
Cluj), prin acţiuni provocatoare antiromâneşti. 

Site-ul organizaţiei „Garda secuiască”, al cărei 
scop este obţinerea independenţei aşa-zisului 
„ţinut secuiesc”, este găzduit de serverele 
administraţiei locale Vlă hiţa (Olàhfalu  Satul 
valahilor). O administraţie a maghiarizaţilor, 
care nu permite ridicarea în localitate nici 
măcar a unei capele ortodoxe.

Faptul că „Jobbik” este înrudit cu „FIDESZ”-
ul actualuilui premier, Orbàn Viktor (prietenul 
băsescului), ştie toată Europa. Proiectul unei 
noi Constituţii, pe gustul amicilor României, 
Orbàn Viktor şi Kövèr Làszlò, („Ungaria este 
acolo unde trăiesc maghiari şi chiar acolo 
unde ei nu mai trăiesc” etc.) se deschide 
cu „Doamne binecuvîntează-l pe maghiar” 
şi un megapreambul, care cuprinde un fel 
de jurămînt de credinţă unităţii naţiunii, 
împănat cu trimiteri la nerezolvata problemă a 
minorităţilor maghiare aflate pe fostele teritorii 
ale Ungariei Mari. Jurămînt naţional de care 
depind toate prevederile normative, pline de 
„formule obscure”, într-un proiect ciudat, mai 
puţin o Constituţie şi mai mult un pamflet 
ideologic, prin care, în mijlocul Europei, 
apare un stat autoritar. Stat care nu se va 
mai numi Republica Ungară, ci doar Ungaria. 
(FAZ, Maximilian Steinbeis, Verfassung gegen 
Verfassungsrecht- „Constituţie împotriva 
dreptului constituţional”, 28 martie 2011). 
„Pamfletul” urmează a fi votat înainte de 
Paşti.

De ce tac sau se bîlbîie, confruntaţi cu 
toate cele de mai sus, pescuitorul în ape 
tulburi de la Scotorceni, boculeţul logoreic, 
muştele pedeliste lipite de fotoliile cu miere 
ale puterii şi lătrăii jigodiţi care le mai păzesc 
curtea, ştie toată ţara.

De ce îi mai rabdă ţara spune o lume întreagă 
: „prea multă prostie, prea puţin caracter”.

Poate că timpul nu mai rabdă şi îi va sili 
pe tot mai mulţi români „să se gîndească 
şi ei – la ce-i aşteaptă – şi să procedeze în 
consecinţă”.

Gheorghe Olteanu
(29 martie 2011)

Dreptul la opinie
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Dreptul la opinie:
Mi-am permis, în numărul precedent 

al revistei de faţă, nişte adnotări – 
completări – comentarii la articolul 
d-lui Gheorghe Olteanu intitulat Ultima 
sfidare, intervenţii care se cer, la rîndul 
lor, comentate şi completate.

Să încep cu insinuantul sfat pe care 
ni-l dă numitul Keébe György: „…în 
întreg Ardealul vizitarea cimitirelor ar 
trebui să devină o practică obligatorie 
– spre a se putea vedea cine au fost, de 
fapt, cei ce au trăit, în ultimul mileniu, 
pe aceste meleaguri”.

Cultul morţilor include nu numai 
elementarul gest de respect şi de igienă 
al înhumării sau ritualul ce vizează 
„odihna” şi ipotetica rută transcendentală 
a celui intrat în nefiinţă, ci şi preţuirea 
şi veneraţia pentru înaintaşi, pentru lanţul 
genetic (sau „cordonul ADN”) ce ne 
leagă de aceştia, simbol de continuitate 
şi permanenţă – de neconceput în afara 
unui anumit timp istoric şi a unui anume 
spaţiu geografic.

Cultul morţilor, al strămoşilor, este, 
în această accepţiune, suportul tuturor 
elementelor ce asigură consacrarea şi 
păstrarea unei identităţi. Însăşi istoria este 
de neconceput fără acest cult.

În lumina celor de mai sus, un cimitir 
este un document istoric, sau, în funcţie 
de vechime, unul arheologic. Drept care, 
acest document este cultivat şi folosit 
dacă reprezintă un argument pro domo, 
iar în caz contrar este pîngărit, distrus, 
sau contestat peste veacuri. Ca, de pildă, 
în Secuime, unde în perioada 1940-1945 
erau vînaţi şi batjocoriţi, deopotrivă, 
viii şi morţii (în cimitirul din Odorheiul 
Secuiesc, ca să dăm un singur exemplu, 
nici o piatră funerară, nici o cruce de 
român n-a scăpat neprofanată în fel şi 
chip) şi unde astăzi se trece cu buldozerul 
peste cimitire întregi de-ale românilor. 
Pe de altă parte, aceiaşi „campioni ai 
toleranţei etnice şi religioase”, pentru 
a-şi proba vechimea şi „întîietatea” în 
Ardeal, printre alte „argumente”, se 
folosesc şi de preponderenţa şi vechimea 
monumentelor funerare (fireşte, în mediu 
urban!), „uitînd” că veacuri în şir românii 
nu aveau acces în oraşe, nu se puteau 
aşeza intra muros decît cu preţul asumării 
prealabile a unei totale deznaţionalizări.

Că aşa a fost, o poate ilustra o simplă 
plimbare prin oricare din cimitirele 

Despre autohtonitate şi continuitate
oraşelor, mai mici sau mai mari, din 
Ardeal. Să alegem, la întîmplare, cimitirul 
central din Cluj-Napoca şi să parcurgem o 
singură alee a acestuia. Ce vom constata? 
Toate crucile, monumentele funerare 
ce datează de dinainte de 1918 poartă 
inscripţii exclusiv ungureşti, numele celor 
înhumaţi, scris cu ortografie maghiară, 
fiind de asemenea maghiar. (De notat că 
germanii au, în aceeaşi incintă, un cimitir 
separat, mai vechi şi cu inscripţii în 
limba germană). La o citire mai atentă a 
epitafurilor vom constata, însă, că o parte 

(nu foarte mică) a celor ce-şi dorm somnul 
de veci sub pietrele funerare cu pricina au 
fost, cîndva (ei sau înaintaşii lor), români. 
Astfel, sub „Itt nyugszik” (Aici odihneşte) 
vom găsi, pe ici - pe colo, nume ca: 
Moisze Géza, Hidán János, Daraboncz 
János, Brendus Gergely, Hetman Miklos, 
Morsán Todor, Placsintár János, Vulpán 
György şi aşa mai departe. N-ar mai 
trebui s-o spunem, toţi aceşti Moise, 
Hidean, Dorobanţ, Brînduş, Hatman, 
Mureşan, Plăcintar, Vulpean (sau Berszán 
– Bîrsan, Demjén – Demian, Argyelán 
– Ardelean, Raduly – Radu, Korbuly – 
Corbu etc., etc., etc.) şi-au plătit statutul 
de orăşeni cu preţul deznaţionalizării. De 
altfel, în acele vremuri de „toleranţă” şi 
„multiculturalitate”, românii din Ardeal 
„se bucurau” şi de multe alte discriminări 
„pozitive”, dacă ar fi să amintim doar 
interdicţia de a-şi dura case, biserici sau 
împrejmuiri din alt material decît cel lem-
nos. Asta tot din „autonomie culturală” 
şi pentru a-şi „păstra” identitatea şi fiinţa 
naţională. Aşa cu „raiul minorităţilor” în 

care au fost nevoiţi să vieţuiască, 
secole în şir, strămoşii noştri sub 
„Unio Trium Nationum (unguri, 

saşi şi secui – alianţă constituită împotriva 
românilor, după răscoala de la Bobîlna 
din 1437), sub imperiul catolic al 
Habsburgilor, sau pe vremea dualismului 
Austro-Ungar.

Să revenim însă la numitul Placsintár 
János, pe a cărui piatră funerară, la loc 
de cinste, se află o stemă nobiliară. Nu 
ştim dacă, la vremea respectivă, acesta 
şi-a trădat neamul pentru a-şi păstra titlul 
sau pentru a-l dobîndi. Oricum, important 
ni se pare faptul că în întreg cimitirul de 
care ne ocupăm nu mai există vreun caz 

si milar. Cît îi priveşte pe 
ceilalţi, pe muritorii de rînd, 
departe de noi intenţia de a-i 
condamna. De con damnat 
sînt cei ce i-au dis  cri minat 
(eu femism de-a drep  tul je-
nant) şi, în egală mă sură, 
urmaşii lor din zilele noastre, 
care-şi continuă nestin-
gheriţi opera, folosind cînd 
buldozerul, cînd mij loace 
mai sofisticate. Vom ilustra, 
în cele ce urmează, cît de 
bogată în nuanţe este paleta 
la care se recurge.

Rămînem, în con ti nu-
are, în Cimitirul Cen tral al 
capitalei transilvane, pe care 

îl abordăm prin intrarea de pe Calea 
Turzii. Imediat după intrare, în stînga 
aleii principale, pe un teren mărginit 
de aceasta, de gardul exterior, de cel ce 
priveşte spre Observatorul Astronomic şi 
de cimitirul ostaşilor sovietici, se află ceea 
ce îndeobşte se cunoaşte sub denumirea 
de Cimitirul Eroilor. Urcăm pe nişte 
trepte, traversăm un spaţiu liber şi ne 
aflăm în faţa unui monument impunător 
de marmură, pe care stă scris: „Slavă 
ostaşilor români care s-au jertfit pentru 
eliberarea patriei”. Pînă aici totul pare a 
fi în regulă. Dacă examinăm însă cele 373 
de morminte aflate de-o parte şi de alta a 
monumentului, constatăm, cu nedumerire 
şi stupefacţie, că abia 100 din acestea 
adăpostesc ostaşi români, restul fiind 
străini, 203 unguri şi 70 germani. Mai 
mult, inscripţiile de pe crucile respecti ve 
sînt în limbi străine. Nu numai atît, un grup 
compact de morminte de „gyalogos”-i 
(infanterişti), „huszár”-i (cavalerişti) şi 
„tüzér”-i (artilerişti), însumînd 133 de 
cruci, este străjuit de o troiţă pe care scrie: 

„Cei ce mor pentru apărarea drepturilor 
şi libertăţilor poporului sînt eroi. Glorie 
lor”: Singura reacţie firească, în faţa 
tabloului descris, ar fi să ne întrebăm: 
care patrie şi care popor?; ostaşi români 
din a cui armată?; ce fel de eliberare?; 
a cui şi de sub cine?

Fireşte, orice militar care şi-a dat 
viaţa pentru o cauză în care a crezut, 
sau a servit-o doar din datorie, chiar 
dacă a luptat, după 23 august, împotriva 
României, chiar dacă, în octombrie 1944, 
s-a opus cu arma în mînă românilor veniţi 
să elibereze Clujul, îşi are dreptul la un 
loc de veci şi la o cruce la căpătîi. Dar nu 
în cimitirul eroilor neamului! Nu alături 
de ostaşii români care s-au jertfit pentru 
eliberarea Ardealului şi a capitalei acestuia, 
Clujul, exact de sub ocupaţia maghiară!

Se vor întreba unii ce legătură au cele 
de mai sus cu ideea de la care am pornit 
sau cu lărgimea evantaiului diversionist al 
forţelor ce se străduiesc, de peste 80 de 
ani, să anuleze realităţile post-trianonice 
(dar şi temeiurile celor statuate atunci şi 
acolo)? Desigur, nu aceasta este întrebarea 
care se impune, ci cum  de a fost posibilă 
materializarea respectivei anomalii? Răs-
punsul e simplu: a fost vorba tot de 
falsificarea (cu bătaie mai lungă) a istoriei, 
de cenzurarea unui „document” care ar fi 
putut incomoda într-un viitor oarecare şi 
într-o anume conjunctură, iar materiali za-
rea contrafacerii a fost posibilă în condiţiile 
în care Ardealul de Nord a rămas încă 
mulţi ani de zile sub hegemonia, de facto, 
a maghiarimii ardelene – singurul element 
colaboraţio nist de care au beneficiat, 
atunci şi acolo, forţele comuniste de 
sorginte NKVD-istă!

*
Iată, aşadar, situaţia reală din cimitirele 

ardelene (urbane – dar şi cele rurale, în 
speţă în secuime) şi măsura în care aceasta 
reflectă „cine au fost cei ce au trăit, în 
ultimul mileniu, pe aceste meleaguri”!

Cei ce ne contestă autohtonitatea şi 
con tinuitatea – cu o viză mai mult decît 
evi dentă – au cenzurat nu numai istoria, 
ci şi cimitirele, au maghiarizat nu numai 
ac tele de identitate, ci şi epitafurile, au 
exter minat, fizic sau identitar, nu numai 
viii, ci şi morţii! Şi o fac – şi astăzi – 
în Secuime!

Dar, desigur, de falsificarea istoriei şi 
de deznaţionalizarea minorităţilor tot noi 
sîntem acuzaţi.

Zeno Millea

Ostaşi maghiari în luptă cu bustul lui G. Coşbuc din curtea 
liceului de la Năsăud, după Dictatul de la Viena

Cînd o cunoscută ziaristă germană a 
accesat pagina de internet a unei mari firme 
de consultanţă din München, a găsit felul 
acesteia de a se prezenta ca fiind, cel puţin, 
neobişnuit. Toţi angajaţii firmei respective 
erau fotografiaţi goi puşcă, iar deasupra stătea 
scris sloganul: „Noi nu vă ascundem nimic”. 
Primul gînd al ziaristei a fost că prezentarea 
era neaşteptată, dar îndrăzneaţă şi originală. 
Chiar în acel moment şi-a dat seama că în 
spate, fiica ei de opt ani, se uita de asemenea 
pe ecranul ordinatorului. Evident, a schimbat 
cu o mişcare bruscă imaginea de pe ecran. 
Fetiţa a spus doar atîta : „E ruşinos!”. Dar, 
a argumentat mama ei, nu este nimic rău în 
a vedea oameni dezbrăcaţi, în fond „şi noi 
mergem des la saună împreună cu prietenii 
noştri, iar acolo nimeni nu poartă haine”. „Şi 
asta e ruşinos”, a răspuns fetiţa. 

Reacţia fetiţei a fost atît de neaşteptată, 
încît ziarista s-a sfătuit în aceeaşi zi cu soţul 
ei, dacă nu cumva modul libertin în care ei 
s-au hotărît să-şi crească copila este greşit. 
Spre mirarea ei, a aflat că bărbatul ei nu era 
deloc fericit cu felul lor de viaţă, pe care-l 
accepta cu greu, doar pentru a-i face ei pe 
plac. În acel moment, mărturisea ziarista 
într-un interviu radiofonic, a simţit că lumea 
întreagă se prăbuşeşte. „Fiecare clipă a vieţii 
are pentru mine un sens numai prin familia 
mea. În acea zi mi-am dat seama că eram pe 
punctul de a pierde încrederea soţului meu şi 
respectul fetiţei mele. Aş fi putut să declanşez 
o catastrofă iremediabilă, prin lipsa mea de 
tact şi încăpăţînarea de a duce o existenţă 
pe care o consideram modernă şi rafinată.”  
Gîndindu-se mai departe la cele spuse de fetiţă, 
ziarista a înţeles că a trecut mult timp de cînd 
nu a mai auzit şi nici nu a mai rostit cuvîntul 
„ruşinos”. Noţiunea dispăruse cu totul, nu 
exista, nu apărea în nici un concept de viaţă, 
nu-şi mai găsea nici o justificare. Pe vremuri, 
în copilărie, bunica ei din munţii Bavariei 
spunea adesea despre ceva ce era împotriva 
bunului simţ că este ruşinos şi, în consecinţă, 
nedemn de a mai fi repetat. 

Ziarista a luat hotărîrea de a schimba 
tot ceea ce făcuse pînă atunci, chiar dacă 

prietenii s-au îndepărtat de ea şi de 
familia ei, i-au luat în rîs, i-au numit 
fundamentalişti şi i-au povăţuit să-şi 

lase barbă şi să umble desculţi. În următoarea 
duminică cei trei s-au dus la biserică. O 
bisericuţă mică, la marginea oraşului, departe 
de tot ceea ce făceau ei într-o zi liberă. A 
fost, povesteşte mai departe ziarista: „prima 
duminică cînd am simţit apropierea celor pe 
care-i iubesc şi că sensul cuvîntului «familie» 
s-a concretizat într-o formă pe care sper că 
aş putea să o înţeleg. Nu m-am mai rugat 
din copilărie lui Dumnezeu şi pentru prima 
dată în viaţă m-am rugat pentru soţul meu şi 
pentru fetiţa mea”. Nu ştiu dacă o duminică 
petrecută într-o biserică reprezintă cu adevărat 
o convertire. Nu ştiu ce s-a întîmplat mai 
departe cu această familie. Ştiu însă că 
Dumnezeu nu lasă niciodată ziua întrebărilor 
să apună fără răspuns, şi că viitorul va fi un 
început în căutarea speranţei adevărate.    

Adam şi Eva au descoperit că sînt goi după 
ce au mîncat din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului. Le-a fost ruşine. Ce timpuri sînt acelea 
cînd ruşinea primilor oameni nu mai contează, 
cînd goliciunea a devenit semnul îndrăzneţilor? 
Îndoielnică îndrăzneală. Goliciunea nu este 
simbolul care vesteşte că nimic nu mai este 
ascuns. Dimpotrivă, mesajul devine neclar, 
estompat de senzaţionalul prezentării, supus 
unor norme superficiale unde o judecată 
dreaptă nu mai este posibilă. Cît de multe 
poate ascunde un corp expus gol. Ne lăsăm 
furaţi de aparenţe Nu există nici o garanţie 
că neruşinarea şi setea de senzaţional sînt 
sinonimele sincerităţii. 

Totuşi aflăm mîngîiere şi în această lume 
unde promiscuitatea e stilizată în apoteoză a li-
bertăţii desăvîrşite şi a îndrăznelii nemărginite. 
Un copil de opt ani rosteşte judecata dreaptă 
a delicateţei uitate. Este celebrată schimbarea 
către sensul real al libertăţii. „Te slăvesc 
pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al 
pămîntului, că ai ascuns acestea de cei 
înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit 
pruncilor.” (Luca 10,21). În noaptea de vară 
se aude glasul celor nevinovaţi. Sînt copiii 
schimbării care ne cheamă să trăim din nou 
şoapta uitată a rugăciunii adevărate.

Dumitru Horia iOneSCu

Copiii schimbăriiTeolog: Poeme
MASCă VIE

Lumea:
oameni şi oameni şi oameni
.............................................
întuneric
foşnet de umbre
şi umbre şi umbre.

Omul...
obsedată fiinţă
de ştiinţă,
stăpînire.

Întîlnirea:
mască
faţă în faţă cu mască,
cunoaştere,
spre stăpînire;
ascunsă
dorinţă.

Omul:
simulacru?
.................
Mască şi mască şi mască,
sclipit-învăluit-n
întuneric

Homo
..........
quo vadis?

(Wiesbaden, 7 ian. 2011)

CÎNT DE SIRENE

Petale deschise de floare
în raza de soare surîd 
făr’ de gînduri;
aşteaptă
Scăldarea-n lumină.
...............................
Ce vine:
noaptea,
umbre-n vîltoare!

Copil aruncat într-o lume
de el neînţeleasă şi mută
aştept o viaţă
aşteapt-o viaţă
cunoaştere, bună voinţă.
.......................................
Ce vine:
gheaţă
lumină deşirată!

Speranţă legată de ceruri,
lucire-n adîncuri de suflet,
aşteaptă un mîine de vis
ţesut din urzeală de înger.
........................................
Ce vine:
viaţa
Amăgirea-cea-Mare
................................
Cînt
de sirene!

(Wiesbaden, 12 febr. 2011)

alexandru BiDian
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Astăzi, de pe înălţimea copleşitoare 
nu se mai văd în depărtare corăbii 
ameninţătoare de piraţi. Plajele sînt 
stăpînite de turişti, de fapt la fel de 
primejdioşi, care distrug pe îndelete, cu 
mai multă îndemînare, ceea ce odinioară 
însemna un stil de viaţă dedicat unor 
valori imperisabile, şi pe care civilizaţia 
modernă face efortul de a le distruge. 
Comparînd trufia ruinelor, a coloanelor, a 
statuilor, grandoarea a ceea ce a fost, cu 
viermuiala de la poalele muntelui, înţelegi 
că unii pesimişti au dreptate cînd susţin că 
istoria coboară vertiginos spre prăpastie, 
fără mari şanse de oprire...

Există pe acel platou imaginile a două 
lumi. Două lumi despărţite de muntele 
ce poar tă pe fruntea sa ruinele trecutului. 
Măr turie a mărginirii, care n-a cunoscut 
veş nicia. Nici nu putea să o cunoască, ome-
nirea n-a ştiut unde să o caute. Omul s-a 
lepădat de veşnicie, iată cea mai dureroasă 
consecinţă a păcatului originar... 

Spre stînga, după cum spuneam, ochii 
ţi se împiedică de banalitatea gălăgi-
oasă a prosoapelor, umbrelelor, trupuri-
lor goale, tot ceea ce înseamnă astăzi 
„odih na” vacanţei. De cealaltă parte, te 
cutremură o vale adîncă, da, aceasta este 
expresia cea mai potrivită, te cutremură 
cu liniştea ei. Liniştea unui ţărm în afara 
realităţii, în afară de lumea noastră, ca o 
poiană fermecată din poveştile copilăriei, 
înconjurată de înălţimi împădurite. Acolo 
nu se află decît o bisericuţă minusculă, 
la care de fapt nu ştiu cum se poate 
ajunge. Locul aparţine altui tărîm. Poate 
poţi ajunge acolo numai după ce ai murit 
şi ai părăsit învelişul material pe care-l 
tîrăşti cu greutate după tine? Sau numai pe 
calea apei albastre şi liniştite, ca o oglindă 
miraculoasă? Bisericuţa poartă hramul 
Sfîntului Ilie. Şi, dintr-odată, ai sentimentul 
că o ambarcaţiune minusculă, ducînd un 
singur călător, care priveşte neclintit spre 
uscatul unde vrea să ajungă, se apropie 
din ce în ce de ţărm. Călătorul a părăsit 
o corabie ale cărei pînze se estompează 
din ce în ce, departe în orizontul azuriu. 
E prima dată cînd păşeşte pe pămîntul 
Europei, acolo unde se va înălţa peste ani 
bisericuţa, acolo unde prin rîvna lui se vor 
înălţa nenumărate alte biserici. Acolo unde 
fala coloanelor şi statuilor astăzi ruinate, 
simbol al unui timp glorios, dar aparţinînd 
omului şi ca atare perisabil, va fi înlocuită 
cu smerenia, cu blîndeţea, cu conştiinţa 
că el este creat pentru alt destin, că poate 
alege nemurirea, veşnicia. Dacă vrea cu 
tot dinadinsul...

Un localnic ne-a povestit că în acel loc 
a poposit Sfîntul Apostol Pavel, cel care 
a înţeles mai bine decît oricine esenţa 
creştinismului. Poate că acolo, în acel loc 
fermecat s-au spus prima dată cuvintele 
celui mai frumos imn închinat dragostei, 
comuniunii cu ceilalţi, imnul esenţei 
creştinismului. „Dragostea îndelung 
rabdă, toate le suferă, toate le crede, 
toate le nădăjduieşte. Dragoste nu cade 
niciodată...” Miguel de Unamuno numeşte 
scrierile sale „prima teologie creştină”. 
Iar teologul german Weizsäcker spune 
că Pavel nu l-a cunoscut pe Iisus, dar 
credinţa lui a devenit atît de profundă încît 
L-a simţit născîndu-se în el. „Trăiesc, dar 
nu eu, ci Hristos trăieşte în mine.”

Sfîntul Apostol Pavel, apostolul nea-
murilor, care prin revelaţia Divinităţii 
a primit credinţa adevărată, profundă, 
fără limite, pe care a împărtăşit-o altora, 
conştiinţa lucidă, fierbinte, pătrunsă de 
har, de la care ne-au rămas Epistolele şi 
care împreună cu cele patru Evanghelii 
au pus bazele dogmatice ale credinţei 
celei adevărate. Cel care a dus Cuvîntul 
Domnului şi mărturia propriei sale con-
vertiri la atîtea popoare. „Dator sînt şi 
elinilor şi barbarilor, şi învăţaţilor şi 
neînvăţaţilor. Astfel, cît despre mine sînt 
bucuros să vă vestesc Evanghelia şi vouă, 
celor din Roma.” (Ep. către Romani) 

Cei doi mari apostoli, Sfinţii Petru şi 
Pavel sînt reprezentativi nu numai pentru 
misiunea pentru care au fost aleşi, dar şi 
pentru umanitatea care renaşte la o viaţă 
din care moartea este izgonită. Datorită 
jertfei Fiului lui Dumnezeu. Conştiinţa 
misiunii lor este foarte clar exprimată de 
către Sfîntul Apostol Petru: „Dumnezeu 
m-a ales dintre voi ca prin gura mea 
neamurile să audă cuvîntul Evangheliei şi 
să creadă. Şi Dumnezeu, Cel ce cunoaşte 

inimile le-a mărturisit dîndu-le 
Duhul Sfînt ca şi nouă. Şi nimic 
n-a deosebit între noi şi ei, curăţind 

inimile lor prin credinţă.” (Fapte, 15, 7-9). 
După tradiţie, el pleacă la bătrîneţe spre 
Roma pentru a duce şi acolo mărturia 
legii celei noi. Viaţa lui este o ilustrare 
a umanului transfigurat de credinţă. 
Pescar, pe care fratele său An drei îl aduce 
la Hristos, el cunoaşte frica, în doiala, 
păşeşte pe ape şi atunci cînd îl cu prinde 
îndoiala începe să se scufunde, ceea ce a 
rămas pînă astăzi un simbol, o metaforă 
a vulnerabilităţii omului, pe care lipsa de 
certitudini îl aduce în pragul pier zaniei. 
Nici o slăbiciune nu e mai ti pic ome neas   că 
decît această dureroasă in tensitate a fricii 
şi nesiguranţei în viaţa fiecăruia, datorită 
lipsei de cre dinţă: „Puţin credinciosule...” 
îi spune Mîntuitorul.

Într-o biserică de sat din copilăria 
mea, exista o icoană, care mă cutremura 
întotdeauna. Nu a fost pictată de un 
mare pictor, nici nu e o copie după o 
operă de artă celebră. Autorul ei era un 
anonim. Astăzi cred că această dureroasă 
intensitate a fricii şi nesiguranţei îl chinuia 
şi pe el, aşa cum ne chinuieşte pe toţi. 
În chipul apostolului, cel ce a aşternut 
scena pe pînză se pictase pe el. Valurile 
întunecate în care era scufundat pe 
jumătate erau cele din care noi, oamenii 
slabi, ne străduim să ieşim la suprafaţă. 
Şi mîna întinsă a lui Petru, într-un gest 
de neputinţă care imploră mila dumneze-
iască, este mîna pe care noi o întindem cu 
nădejdea că vom putea fi salvaţi. În faţa 
acestei mîini întinse convulsiv, într-un gest 
al temerii, al slăbiciunii omeneşti, silueta 
albă a Mîntuitorului aplecată asupra sa 
era singura pată luminoasă care alunga 
întunericul. Ea era izvorul de la care 
pornea salvarea. Cele două mîini nu se 
atingeau încă, dar anonimul pictor reuşise 
o performanţă de necrezut: aveai impresia 
că ele se apropie din ce în ce, icoana îşi 
pierduse staticul, devenise o imagine în 
mişcare, imagine a îndurării şi dragostei 
lui Dumnezeu pentru creatura Sa. Din 
clipă în clipă, bunătatea dumnezeiască, 
a toate iertătoare, îl ridica pe cel aflat 
în primejdie din unda neagră-albastruie. 
În fiecare duminică, priveam icoana şi 
aşteptam să-l văd pe Apostolul Petru ieşit 
cu totul din valurile ameninţătoare, ajutat 
să se ridice deasupra morţii.

Nu ştiu dacă icoana mai există astăzi... 
Poate da, poate nu... Dar gestul prin care 
omul e salvat persistă, chiar fără suportul 
material al culorilor. Şi ne dă certitudinea 
că mîna întinsă cu blîndeţe şi milă este 
întinsă şi pentru noi, deasupra capetelor 
noastre, atunci cînd ne scufundăm în 
valurile deznădejdii.

Apoi Petru greşeşte iarăşi: el se leapădă 
de trei ori atunci cînd Iisus este prins în 
Grădina Ghetsemani. Nu revenim oare 
mereu la greşeală, cu toată hotărîrea 
noastră de a ne depărta de rău? Scrierile 
Sfinte prezintă cu mare veridicitate nu 
numai slăbiciunea firii omeneşti, dar 
şi nesfîrşita îndurare a Domnului. Prin 
lucrarea Duhului Sfînt revărsată asupra sa, 
Sfîntul Apostol Petru a învins slăbiciunea 
omenească, întărindu-se în credinţă şi 
primind moartea de martir. Şi noi? Putem 
trece peste slăbiciunea noastră, hotărîn-
du-ne pentru o viaţă din care să încercăm 
a depărta răutatea, egoismul, lipsa de 
dragoste pentru ceilalţi?

*
Amîndoi au suferit moarte de martir, 

Sfîntul Apostol Petru fiind răstignit cu 
capul în jos, conform tradiţiei, deoarece, 
după spusele sale, nu merita să aibă 
aceeaşi moarte ca Mîntuitorul nostru 
Iisus Hristos. În subsolul bisericii de la 
Vatican, care-i poartă numele, se află un 
mormînt gol care, afirmă cei de acolo, 
ar fi fost al Sfîntului Apostol Petru. Iar 
Apostolul Pavel a fost decapitat, întrucît, 
fiind cetăţean roman, nu putea fi executat 
altfel. După unele tradiţii, mormîntul 
lui s-ar afla pe drumul care duce de la 
Roma spre Ostia şi care s-a păstrat pînă 
în zilele noastre.

În tradiţia creştină ei sînt cei doi 
stîlpi de susţinere al marelui edificiu 
ai credinţei noastre şi sărbătorirea din 
fiecare an, la 29 iunie, este un prilej de 
a reflecta asupra învăţăturii lor, care ne 
îmbogăţeşte şi ne însoţeşte pe drumul 
către îmbunătăţire duhovnicească.

lidia StĂnilOae 

(urmare din pag. 1)Meditaţii ortodoxe

ştiinţifică şi cea literară. 
Citează, în acest sens, în 

afară de numele lui Iorga, pe cele ale lui 
Cantemir, Pîrvan şi Hasdeu. Despre toţi patru 
scrisese în tinereţe în Cuvântul.

Foiletonul despre Dimitrie Cantemir se 
referea la o ediţie a Istoriei hieroglifice5, 
romanul alegoric al învrăjbirii dintre Brân-
coveanu şi Cantemir.

Emoţionanta evocare despre autorul Geticei 
e scăldată în lirism: „Cei care cred încă în 
seninătatea elenică, în apolinicul ca sens 
suprem al vieţii, citească pe Vasile Pîrvan.”6

La o săptămînă de la debutul de la Cuvântul 
cu incendiarul foileton despre Iorga, gîndurile 
autorului se îndreaptă către o personalitate 
asemănătoare: Hasdeu (complexitate, origina-
litate, enciclopedism, erudiţie)7.

Comemorarea a două decenii de la moartea 
magului de la Cîmpina prilejuieşte eruditului 
publicist două eseuri subintitulate Reflecţii 
imprudente în jurul unei comemorări. În 
primul face o ierarhizare a operelor ştiinţifice, 
în rîndul cărora include: Istoria critică, 
Cuvente den bătrîni şi Etymologicum magnum 
romaniae. În cel de-al doilea ne prezintă 
monografia despre marele învăţat, pe care 
o visează: „Va trebui să fie erudită, scrisă 
cu dragoste, cu mult spirit critic şi cu 

înţelegătoare simpatie. Nu o biografie, nu 
o culegere de rezumate şi anecdote, nu o 
înşiruire de titluri, ani şi epitete. O carte 
care să fie o reconstituire a personalităţii 
lui Hasdeu şi deci o oglindire a necesităţilor 
generaţiei sale. O carte care să fie înainte de 
toate o construcţie organică.”8

Ne va oferi el însuşi, peste zece ani, un 
asemenea studiu (Introducerea la volumul 
editat în 1937: Scrieri literare, morale şi 
politice ale lui B.P. Hasdeu).

Mircea HanDOCa

(urmare din pag. 6)

Mircea eliade la Cuvântul

note:
1. Unii autori de dicţionare şi studii de sinteză 

indică eronat data reapariţiei ziarului. Chiar 
Dicţionarul general al literaturii române, vol. II 
– C-D, p. 538, substituie datei reale 21 ianuarie 
1938 – una fantezistă: 1 iunie 1937.

2. Mircea Eliade, Memorii, ediţia a II-a, Editura 
Humanitas, 1997, p. 120.

3. Mircea Eliade, op. cit., p. 124.
4. Mircea Eliade, Munca, în Cuvântul, nr. 3181, 

23 martie 1938.
5. Cuvântul, nr. 717, 24 martie 1927.
6. Cuvântul, nr. 945, 3 dec. 1927.
7. Cuvântul, nr. 611, 14 noiembrie 1926.
8. O carte asupra lui Hasdeu, în Cuvântul nr. 

835, 13 aug. 1927.

* 
ai vrea să fi scris rîndurile frumoase 

şi exacte ale altuia, dar ai întîrziat. 
revelaţia este comună, dar Forma 
îi aparţine numai lui. Forma, acest 
monstru paradoxal, care te învie spre 
a te ucide din nou. 

* 
Memoria ta se bizuie pe epavele pe 

care niciodată nu le mai poţi readuce 
la suprafaţă. 

* 
ne lamentăm de defectele celorlalţi 

doar în măsura în care le avem şi noi, 
măcar în germene. 

* 
un sentiment care nu e inepuizabil 

nu merită atenţie. 
* 

„Lumea începe să vadă tot mai lim
pede că şi întîmplările pot fi obiecte 
spirituale, adică obiecte de cunoaştere 
pură. Cu alte cuvinte, că şi întîmplările 
sunt eterne.” (Mircea eliade)

* 
Zeii şi dezamăgirile noastre con-

fruntîndu-se fără încetare. 
* 

Poate dispărea suferinţa fără a lăsa 
vreo urmă? Dacă nu lasă în conştiinţa 
ta, constaţi că universul poartă o 
puzderie de zgîrieturi. 

* 
Sicofanţii din proprie iniţia ti-

vă ilustrează latura...  liberală a 
totalitarismului.

* 

Viaţa poate fi mediocră sau sublimă. 
Supravieţuirea e totdeauna mediocră. 

* 
excesul de rigoare epuizează şi 

dezgustă ca orice exces. 
* 

Sinecdoca aprecierii caracterului 
uman. Pentru un ochi cît de cît expe-
rimentat, acesta se divulgă pînă şi-n 
fa p tele cele mai neînsemnate, în 
„atomismul” comportamental al lui 
X, în felul în care păşeşte sau clipeşte, 
în care grafiază o literă. 

* 
Zburăm nu pentru a cunoaşte înăl-

ţimea, ci pericolele ei, pentru a ne feri 
de ea. 

* 
„Tinereţea, notează Camus, înseamnă 

fără îndoială asta: crîncena confruntare 
cu moartea, teama fizică a animalului 
care iubeşte soarele”. nu poate fi 
o mai clară profesie de credinţă a 
meridionalului. Pentru el, aceasta e cea 
mai exactă definiţie a tinereţii: trup 
crîncen, solar, imun la vis (visul: un 
compromis cu moartea). 

* 
Calitatea ca o revoltă împotriva 

can tităţii (tiranică, obtuză, insaţiabilă, 
exce sivă sau insuficientă). natura 
justiţiară a calităţii. 

* 
O teamă proaspătă, pură. O teamă 

virginală. 

Gheorghe GriGurCu

Punctul pe i: Sentimentul eternităţii (urmare din pag. 1)

Anul acesta, în martie, s-au împli nesc 
50 de ani de la moartea, la Madrid, a 
po etului şi criticului de artă Alexandru 
Busuioceanu. În urmă cu 50 de ani, pe data 
de 3 iunie 1961, într-un program intitulat Free 
Opinions, al secţiei româneşti a postului de 
radio „Europa Liberă”, George Ciorănescu 
dedica o emisiune întreagă celui dispărut, 
prezentînd ascultătorilor evocările lui Mircea 
Eliade şi Vintilă Horia. Aceştia, cît şi Geor-
ge Ciorănescu îl cunoscuseră personal pe 
Alexandru Busuioceanu. Se cunoşteau între 
ei, scriseseră fiecare despre ceilalţi şi se 
preţuiau reciproc.

Vechi admirator, ca şi fratele său Alexandru 
Ciorănescu, al lui Alexandru Busuioceanu, 
George Ciorănescu tradusese, cu binecuvîn-
tarea lui Busuioceanu, poemele din Nenumita 
lumină, precum şi celebrul articol program 
Poezie şi epifanism, cu un ecou imens în epo-
că, în care Busuioceanu dezvolta o nouă teorie 
estetică asupra funcţiei poeziei. Se recunoştea 
în aceasta o „modalitate de cunoaştere, cu 
nimic mai prejos decît cunoaşterea metafizică, 
mistică sau istorică”. „Pentru cunoaşte rea 
poetică”, era de părere Busuioceanu, „meta fo ra 
reprezintă un instrument la fel de precis ca şi 
cel al axiomei pentru matematici”.

Cei doi fraţi Ciorănescu  au purtat o bogată 
corespondenţă – în curs de publicare –, cu 
referiri, în scrisorile lor, la poetul madrilen, a 
cărei operă au comentat-o şi au promovat-o în 
exil ori de cîte ori au avut ocazia. Un volum 
Alexandru Busuioceanu. Poezie şi cunoaşte re. 
Tra duceri şi comentarii de George şi Alexan dru 

Ciorănescu, de a cărui editare m-am ocupat, 
apărut la Editura Brumar, 2010, reuneşte, ca 
un omagiu adus lui Busuioceanu, asemenea 
referiri din corespondenţa menţionată.

Crisula ŞteFĂneSCu

Încă ceva despre 
alexandru Busuioceanu

ICOANă 

Cerul tău, ca un obraz de copil
între mîngîierile sînului tău
de miresme şi roade

Trupul tău, snop de grîu
cu cingătoare subţire de mac
şi cicoare

Părul tău, despletit în holde de grîuri
în ape de soare spălat
şi de rîuri.

Glasul tău, în buciume lungi
pe ponoare turmele tale chemînd
de mioare

Mîinile tale, ‘n podgorii de toamnă
fluturînd înfloritele tale năframe
de doamnă

O! Mîndra mea, munţii, apele,
văile răsunătoare,
trupul tău răstignit cu braţele în cruce
din zare’n zare.

alexandru Busuioceanu
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Cărţi şi scriitori străini

Între filosofii şi curentele filosofice ale 
secolului al XIX-lea, Arthur Schopenhauer 
(1788 – 1860) ocupă un loc distinct. Dacă în 
timpul vieţii, Schopenhauer nu s-a bucurat de 
prea mare prestigiu (aflîndu-se în rivalitate 
continuă cu Hegel), în pofida eforturilor sale, 
după moarte, filosofia sa a dominat mediile 
intelectuale din Europa – fiind, bunăoară, 
filosoful preferat al Junimii –, pînă tîrziu, în 
primele decenii ale veacului XX. De altfel, 
un junimist, Zizin Cantacuzino, l-a tradus în 
franceză, iar T. Maiorescu i-a tălmăcit Afo
rismele asupra înţelepciunii în viaţă în limba 
română (1890). În fine, poetul Mihai Eminescu 
a fost, de asemenea, marcat de gîndirea 
schopenhaueriană. A se vedea în acest sens 
studiul lui Liviu Rusu Eminescu şi Schopen
hauer, 1966. Dintre filosofii români, Ion 
Petrovici i-a dedicat un curs universitar (1935 
– 1936), care ulterior a fost reunit într-o 
monografie (1937), pe baza notelor de la curs 
întocmite de I. Ocneanu, ce rezistă şi astăzi 
la lectură. Petrovici, bunăoară, susţine că 
filosofia lui Schopenhauer este, în special, 
pentru oamenii subţiri, în schimb, Constantin 
Noica îl socoteşte ca fiind o seducătoare alee 
secundară în istoria gîndirii. În ceea ce ne 
priveşte, considerăm că filosofia lui Scho-
penhauer şi reflecţiile sale asupra semenilor 
noştri sunt cît se poate de actuale, ele scoţînd 
în evidenţă un spirit de mare clasă. În fine, 
d-na. Marta Petreu (v. România Literară 9, 
1997) a publicat eseul Schopenhauer şi 
Cioran. Filosofii paralele. Cu aceste gînduri, 
am început lectura volumului de Aforisme* 
apărut de curînd (de fapt, o reeditare a 
traducerii lui T. Maiorescu din 1890, fără a 
se menţiona a cîte ediţie este), fără impactul 
scontat în rîndurile tineretului, cum s-a 
întîmplat în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. După opinia noastră, de fapt şi 
Schopenhauer o spune: „Bine ar fi dacă s-ar 
învăţa tineretul de timpuriu să-şi piardă iluzia 
că are să găsească mare lucru în lume”, p. 
181 – aceste aforisme ar trebui popularizate 
în şcoli, pentru a contribui la mai rapida 
maturizare a elevilor. Astfel, un tînăr de 20 
– 25 de ani, cînd priveşte în viitor perspectiva 
celor cîtorva decenii pînă la vîrsta de 70 de 
ani, are senzaţia infinitului, în schimb, puţinii, 
care ajung la această vîrstă şi privesc în urmă 
şirul de ani, sunt uimiţi de rapida scurgere a 
timpului. Se mai poate preciza, de la bun 
început, că, dacă, în genere, filosofii îşi încheie 
sis temul abia spre anii senectuţii, Schopen-
hauer şi-a definitivat opera Lumea ca voinţă 
şi reprezentare în preajma vîrstei de 30 de 
ani, ceea ce trebuie să recunoaştem că este o 
performanţă, mai greu de egalat. Aşadar, da-
că ar trebui să rezumăm acest volum de 
aproximativ 200 de pagini, vom observa că, 
Schopenhauer întreprinde un adevărat tur de 
forţă în a-şi structura aceste aforisme – scrise 
în urma unor meditaţii de decenii şi publicate 
cu cîţiva ani înainte de moarte (1851), 
invocînd, în susţinerea ideilor sale, mari 
gînditori şi autori de maxime, din Antichitate 
pînă în contemporaneitatea sa, oferind, tot-
odată, nu de puţine ori, exemplificări de situaţii 
din lumea animalelor –, în şase capitole, 
primele patru oferind o împărţire fundamen-
tală, după care expune personalitatea, averea, 
idealul nostru despre cineva, în sfîrşit, capitolul 
al V-lea conţine maxime generale urmate de 
felul de a ne purta cu noi înşine, comportarea 
faţă de alţii şi faţă de soartă şi întîmplările 
lumii. În încheiere, Schopenhauer face o 
diferenţiere a vîrstelor (tinereţe vs. bătrîneţe), 
cu foloasele şi dezavantajele fiecăreia. Evident, 
oricît ne-am strădui nu vom reuşi într-o sumară 
cronică de carte să epuizăm întreaga proble-
matică abordată de filosoful german, care se 
impune ca un fin observator şi cunoscător al 
oamenilor, al viciilor, al defectelor şi al 
scăderilor acestora, pe care le critică fără 
menajamente, oferind, în acelaşi timp, soluţii 
de îndreptare a relelor. Într-un fel special, 
Schopenhauer ne avertizează că fără să vrem 
intrăm şi trăim într-o lume oţelită, ca atare 
trebuie să îi dăm riposta cuvenită. Ce este 
surprinzător e faptul că religiile, în speţă, 
religiile monoteiste (şi celelalte) nu au reuşit 
să îmblînzească lumea, omul fiind aproape la 
fel de barbar şi primitiv ca şi înainte de apariţia 
acestora. E superfluu să mai adăugăm că acest 
vademecum de înţelepciune trebuie parcurs 
cu creionul în mînă. Pornind, aşadar, de la 
Aristotel şi Epicur, Schopenhauer împarte 
aidoma valorile vieţii oprindu-se asupra 
sănătăţii, personalităţii, folosirii timpului – 
încît gîndul ne duce implicit la Quintilianus 

care, în finalul operei 
sale, Arta oratorică, 
III, 1974, p. 414, re-
zu mînd posibilităţile 
de pierdere a timpu   lui 
ne  ce  sar  s tudiului , 
scrie: „Dar astăzi so-
cotim anii nu după cît 
am studiat, ci pe care 
i-am trăit” –,  iar 
Goethe îi mărturisea 
lui Ecker mann (v. 
Con vorbiri… 1965, p. 
662): „Munca e cel 
mai bun mijloc de a 

ne ridica atunci cînd durerea ne copleşeşte”, 
iar mai sus, la pagina 91, Goethe afirmă că 
munca şi stăruinţa i-au caracterizat viaţa: în 
cei 75 de ani nu cunoscuse măcar patru 
săptămîni de adevărată tihnă: „Adevărata mea 
fericire au fost gîndirea şi creaţia mea 
poetică”. În fine, Schopenhauer lasă să se 
înţeleagă că cine este gol pe dinăuntru, cine 
nu poate zăbovi cu sine însuşi, oricîte distracţii 
şi dezmierdări ar avea, tot nu şi-ar găsi locul, 
fiind curînd subjugat de urît şi plictiseală. 
Discutînd Despre purtarea noastră cu noi 
înşine, Schopenhauer o pune sub emblema 
dictonului Cunoaştete pe tine însuţi, ce figura 
pe frontonul templului din Delphi, alături de 
altele şi care devenise principiul de viaţă al 
lui Socrate. Mult timp dictonul a fost interpre-
tat ca o invitaţie la introspecţie, însă după altă 
lectură (v. Cronica 1/2001, interviu realizat 
de Bogdan Mihai Mandache cu Renal Sorel): 
„Maxima delfică invită omul la a recunoaşte 
întinderea care-l separă de zei. Cunoaşte-te 
pe tine însuţi aminteşte celui ce consultă 
oracolul că nu este decît un muritor. Din punct 
de vedere strict formal imperativul maximei 
arată că este vorba de o luare la cunoştinţă 
instantanee a diferenţei ce separă omul de 
divin, şi nu des pre o cunoaştere prin intro-
specţie «cunoaş te limitele tale»”. Există aici 
multe teoretizări ale prieteniei, ale avantajelor 
solitudinii, ale relaţiilor dintre oameni, dar cel 
mai plastic surprins este următorul exemplu: 
„Într-o zi de iarnă, pe ger, o turmă de arici 
se înghesuiau unii într-alţii, ca să se apere 
de frig prin propria lor căldură. Însă îndată 
simţiră împunsăturile ghimpilor lor şi se 
îndepărtară unii de alţii. Dorul de căldură 
apropiindu-i din nou, împunsăturile iarăşi îi 
depărtară, aşa încît se zbăteau mereu între 
cele două chinuri, pînă cînd ajunseră a găsi 
o distanţă mijlocie, care uşura întrucîtva 
amîndouă suferinţele. Sociabilitatea, născută 
din golul şi din monotonia internă, împinge 
oamenii unii spre alţii, însă nenumăratele lor 
însuşiri respingătoare şi greşeli nesuferite îi 
împrăştie din nou. Distanţa mijlocie, la care 
ajung în sfîrşit şi care face cu putinţă o 
convieţuire, se numeşte apoi «politeţe», şi 
«bună-cuviinţă». Celui ce trece peste această 
distanţă, i se spune în Anglia keep your 
distance! – Cu acest chip, ce e drept, trebuinţa 
de căldură mutuală nu este îndestulată decît 
pe jumătate, dar pe de altă parte şi împunsătu-
ra ghimpilor este mai puţin simţită. Cine însă 
are destulă căldură în sine însuşi preferă să 
rămînă departe de lume, pentru a nu produce 
şi a nu suferi dureri” (p. 123). Abordarea unor 
trăsături umane ca onestitate, caracter, mora-
litate cu sugestive descrieri, apoi, existenţa / 
inexistenţa sentimentului de prietenie – 
„Prietenia adevărată şi sinceră presupune că 
cineva ia parte la soarta celuilalt cu căldură, 
în mod curat obiectiv şi fără niciun interes, 
şi aceasta presupune iarăşi o identificare 
desăvîrşită între cei doi prieteni. Împotriva ei 
se opune însă egoismul naturii omeneşti aşa 
de tare... Cu toate acestea se pot stabili între 
oameni nişte legături, care, deşi în realitate 
se întemeiază pe motive ascunse de egoism, 
au şi o părticică de prietenie adevărată şi 
sinceră în ele, aşa încît, în această lume 
imperfectă, trebuie privite ca ceva mai înalt 
şi li se poate da cu oarecare dreptate numele 
de prieteşug. Ele sunt cu mult superioare 
relaţiilor de toate zilele, relaţii de aşa fel, 
încît nici n-am mai vorbi cu mulţi din 
prietenii noştri, dacă am auzi ce spun despre 
noi, cînd nu suntem de faţă”, p. 159 –, 
absenţa, depărtarea slăbesc prietenia ce 
devine o noţiune abstractă, o reflecţie, în 
timp ce superioritatea intelectuală nu este 
bine primită în societate, evitarea discuţiilor 
contradictorii, fiindcă nimeni nu cedează la 
opinia sa, încît cel inteligent renunţă, discreţia 
totală în afaceri, ura, mînia evitate, în sfîrşit, 
examina rea vîrstei tinereţii şi a senectuţii – 
aici, se poate invoca, din nou, Goethe care-i 
mărturisea lui Eckermann: „… fiecare epocă 
a vieţii omeneşti îşi are foloasele şi ne-
ajunsurile ei dacă o compari cu anii pre-
mergători sau cu cei de mai tîrziu. Aşa, de 
pildă, la vîrsta de 40 de ani eram cu privire 
la unele lucruri tot atît de lămurit şi înţelept 
ca şi astăzi, ba în anumite privinţe chiar 
într-o măsură mai mare; totuşi, la 80, am 
anumite avantaje, pe care nu le-aş schimba 
cu cele de atunci” –, încheie un volum ce 
se parcurge realmente cu interes crescînd de 
la capitol la capitol.

ionel SaViteSCu

„Filosofia nu mia adus niciun folos 
material, dar ma păzit de multe rele.”

 (arthur Schopenhauer)

Filosoful solitudinii

*) Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra 
înţelepciunii în viaţă. Traducere şi prefaţă de Titu 
Maiorescu, Editura Mondero, Bucureşti, 2009

Restituiri: 

Personajele: 
Corbul – Agostino, jurnalist european – 

Astrid – Max – Pablito – Pedrito – Pietro 
– Paolo – Ella – Lola – Coco – Mauritio, 
domnul Om – Femeia brună – Un ţăran – Un 
călău – O mică mulţime – Cîţiva prizonieri

*
această farsă a fost scrisă pentru scenă, 

pentru televiziune, radio şi încă pentru 
plăcerea cititorului singuratic.

aCtul ÎntÎi

Un loc liniştit unde atîtea capete ilustre, 
mediocre sau anonime, capete umane de 
fapt, au căzut prin mijlocirea unei securi, 
sub zăpezile timpului trecut. Pajişte 
fragedă, totdeauna verde, autentica 
iarbă englezească, moale ca un covor 
oriental, stufoasă, tunsă proaspăt, pe 
care în timpurile de altădată sîngele 
curgea vîscos, în valuri. Miros de sînge 
care domină peste tot; de fapt, sîngele a 
îmbibat pămîntul, aici, dedesubt, pînă în 
măruntaiele lui şi nevăzut se înfrăţeşte 
cu adîncurile Tamisei, care curge încet, 
în spatele bastioanelor şi a turnurilor. În 
zilele ceţoase, ca astăzi, cînd suflarea din 
adîncuri devine vizibilă, făcînd să sară 
deasupra umiditatea pămîntului, acest 
sînge străvechi se întoarce printre oameni 
şi aţîţă simţurile sensibile la emanarea 
exalărilor istoriei.

Se ghiceşte, prin ceaţă, linia greoaie 
a Turnului Londrei. Spre dreapta, în 
mijlocul scenei, cîţiva arbori; în stînga, 
o margine de zid traforat de fereastră. 

După-amiază de toamnă. Pe iarbă, 
cîteva frunze pătează falsa ei pudoare. 
Din cînd în cînd o frunză cade încet, 
de fapt nici o suflare de vînt nu tulbură 
spectacolul, şi se odihneşte lîngă cele-
lalte, într-o ordine prestabilită, pe care 
spectatorul nu o va sesiza. De altfel, 
el are alte probleme, aş spune, fără a 
şovăi – ca orice fiinţă umană – despre 
unitatea lucrurilor în desăvîrşire, dacă 
el ar bănui existenţa jocului de şah al 
frunzelor căzute, mirosul de sînge şi 
prezenţa bărbatului în mijlocul scenei.

Corbul, ca orice vechitură care com-
pune mobilierul Turnului, are aspectul 
simulat, dat cu ceară de curînd; atîta 
străluceşte negrul ciocului său, la fel şi 
penele care centrează în lumina zilei opace 
culoarea lor. Corbul se plimbă pe iarbă, 
insolent, şi, în acelaşi timp, maiestuos, cu 
toată etatea şi condiţia sa de vechi parazit, 
deplasînd frunzele moarte care freamătă 
o clipă sub paşii săi perfect egali. Din 
cînd în cînd, la intervale regulate, Corbul 
scoate un fel de croncănit care, de-a 
lungul anilor sau secolelor, a devenit mai 
curînd o rîgîială stridentă în contrast cu 
eleganţa pasului său, cu orbitorul luciu 
al penelor şi al ciocului.

Agostino, jurnalist european, îl priveşte 
cu interes amestecat cu teamă. El are o 
întîlnire aici, la ora 5 precis, ora ceaiu lui 
la Londra, cu o femeie frumoasă, brună. Ar 
vrea să se smulgă din această contempla re 
pe care conştiinţa sa profesională nu ezită 
să o califice drept inutilă. Face doi paşi 
înapoi pentru a se sustrage incantaţiei 
magice a Corbului. El s-a gîndit mult la 
trecut vizitînd Turnul, colorînd cu false 
amintiri istorice instrumentele de tortură 
şi locurile funebre pe care le-a enumerat 
– dar cercul s-a închis în jurul lui. Nu va 
mai putea fugi de ele. De fapt, totul se 
întîmplă aşa cum se va întîmpla totdeauna 
sub ochii lui, cît va dura această farsă. 
Se înscrie în cea mai perfectă ordine, 
antic şi unic, pentru care ceaţa readuce 
sîngele din profunzimile pămîntului; 
frunzele se aşează în puncte precise pe 
covorul verde al ierbii, frunzele pe care 
paşii Corbului încearcă în zadar să le 
amestece. Şi, în fine, mai e şi faptul că 
acest Corb vorbeşte.

CORBUL (care s-a oprit în faţa lui 
Agostino): Mă scrutaţi cu ochi inchizitoria li. 
Nu-mi place această privire dominicană.

AGOSTINO (care nu-şi crede ure-
chilor): Vorbiţi... vorbiţi?

CORBUL: Vai de mine! Se întîmplă 
din cînd în cînd.

Linişte ambiguă cum totdeauna se 
formează în circumstanţe asemănătoare. 
Ambele personaje se contemplă. Corbul 
fa ce o rîgîială, o ascute spre sfîrşit pînă ce 

seamănă cu un croncănit, cum e de fapt. 
Agostino, cu un gest instinctiv şi stupid, 
îşi pune mîna la gură, apoi tuşeşte, tot 
prosteşte pentru a-şi ascunde încurcătura. 
Are o voinţă nebună să izbucnească în 
hohote de rîs, ca să spargă cercul, dar 
rîsul nu-i mai vine. Îşi sprijină mîinile pe 
umbrela gri, ceea ce-i conferă un aer de 
englez, deci, sigur de el, dar corbul nu 
se lasă prins de comedie.

CORBUL: Veniţi de pe continent, 
după cît văd.

AGOSTINO: Într-adevăr.
CORBUL: Acest loc vă atrage de o 

manieră specială?
AGOSTINO: Nu... ceea ce înseamnă da. 

Vă scrutez trecutul cu un ochi alexandrin. 
Acest vers mi-a venit pe limbă nu se ştie 
de unde. E ceea ce se spune: o inspiraţie. 
(Dar corbul nu pare a-l fi gustat prea 
mult. Se despăducheşte.)

CORBUL: Acest limbaj nu mi-e fami-
li ar. Detest tot ce depăşeşte înţelegerea 
mea, precum toţi înţelepţii timpului 
nostru. Poezia mai ales şi, bineînţeles, 
poeţii, mă irită profund. Cît despre a 
dori să scrutăm trecutul... (se leagănă 
pe ghiare, puţintel batjocoritor) Vă 
lipseşte totdeauna perspectiva, cu tot 
ochiul vostru alexandrin. 

AGOSTINO: Voi... cine? 
CORBUL: Voi, oamenii. Trăiţi puţin, 

voi. Eu sunt aici de secole. Asta îmi 
dă drepturi şi îmi îngăduie de a avea o 
perspectivă. Judecaţi voi înşişi. Eu mă 
plimbam pe aici, înainte şi înapoi, cînd 
acel Turn era încă în stare de proiect. 
I-am văzut pe cei care, piatră cu piatră, 
l-au înălţat pe malul fluviului, în ceaţă, 
în ploaie, sub splendid soare. Am văzut 
intrînd oameni care n-au mai ieşit şi încă 
pe cei care îi îngrijeau, pe cei care le tăiau 
capetele şi care mergeau să moară în altă 
parte. Am văzut curgînd sînge pe acest 
pămînt la alegere, unde oamenii omorau 
alţi oameni. Nu e nimic mai frumos decît 
această nobilă pasiune umană. Acest loc 
e unul dintre aşa-zisele locuri fortificate. 
M-am hrănit cu carne celebră, ceea ce a 
contribuit la longevitatea mea... Spasmele 
căr nii încă vie au fost desertul meu favo-
rit. Trag concluzii, iată meseria mea. Eu 
numesc biofil ceea ce voi înţelegeţi prin 
cuvîntul necrofag. Curioasă decadenţă în 
evoluţia limbajului uman. E uman cel care 
pătrunde fondul extrem al lucrurilor. Sunt 
mai om decît voi, în concluzie. 

AGOSTINO: De ce nu? Meseria mea 
stă în a pune probleme, fără să încerc a 
le rezolva.

CORBUL: Puţin înainte aţi ascultat 
trecutul.

AGOSTINO: Sunt în vacanţă.
CORBUL: Aveţi dreptul ăsta, ca orice 

muritor obosit de eforturile sale smintite. 
Faceţi de toate în viaţă, pentru a uita 
esenţialul. Vreau să spun, moartea. E o 
muncă obositoare. Sunteţi specia cea mai 
stupidă. Eu mă hrănesc cu esenţialul, eu, şi 
asta îmi prelungeşte viaţa. Este o singură 
categorie umană pe care o stimez: călăii, 
de o stimă fără margini; de altfel, mă ajută 
să mă eternizez: categoria călăilor.

AGOSTINO: Nu aveţi multă probabi-
litate de supravieţuire.

CORBUL: Deschideţi bine ochii! E mai 
înfloritoare ca niciodată. Nu judecaţi lumea 
după acest muzeu. Alte locuri fortificate 
i-au luat locul în stima corbilor din lume. 
Corbii tineri indică cu plumajul lor noile 
pieţe sacre unde cad capete, ca în frumosul 
timp antic, şi încă mai bine. Călăii, ca şi 
corbii, sunt meseriaşi de rasă, sau rasă 
de meserie care împreună împing către 
eternitate substanţele vizibile. Sensul ocult 
al progresului nu-l veţi găsi dacă nu veţi 
prinde această alianţă. Veţi găsi trecutul şi 
încă alte două dimensiuni ale timpului... 

AGOSTINO: Divagaţi, domnule. Nu-
miţi-mi un călău viu. Arătaţi-mi-l! Voi 
scoate din asta bucuros un serviciu, un 
interviu.

CORBUL: Ah, nu călăi vizibili ca 
înainte. Veţi evolua, în ciuda prostiei 
voastre. Dacă vă gîndiţi la un călău 
cu glugă roşie, cu securea în mînă, în 
mijlocul unei pieţe fremătînd de curioşi, 
de femei la vînătoare de fiori necunoscuţi, 
nu-l veţi întîlni niciodată. 

Vintilă Horia
Cel mai negru dintre corbi
- farsă în două acte şi opt tablouri -

(continuare în numărul viitor)

Versiune românească de
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Idei, oameni, fapte... „la Maison roumaine” îşi reia activitatea
„La Maison Roumaine” este una dintre cele 

mai cunoscute asociaţii ale exilului românesc 
din Franţa. Este o asociaţie cu scop nelucrativ 
ale cărei obiective aşa cum au fost ele definite 
în statutele sale sînt: „păstrarea fidelă şi 
valorificarea patrimoniului cultural român 
în Franţa şi în lume, comunicarea liberă a 
ideilor şi continuarea legăturilor culturale 
care unesc popoarele francez şi român de 
mai bine de două secole”. 

Exilaţii români din Franţa au avut dintot-
deauna asociaţii cu profil identitar şi de 
întrajutorare, precum şi fundaţii culturale 
care au urmărit obiective similare cu cele ale 
asociaţiei „La Maison Roumaine”. Menţionez, 
după cel de al doilea război mondial, asociaţia 
„Caritatea Românească – CAROMAN” de 
ajutorare a refugiaţilor, la înfiinţarea căreia 
dna Maria Brăescu a jucat în Franţa un rol 
de prim plan, „Fundaţia Universitară Regele 
Carol I”, patronată de „Comitetul Naţional 
Român”, sub autoritatea Regelui Mihai, 
„Institutul Român de Cercetări” organizat 
cu ajutorul material al prinţului Nicolae al 
României. Agreat de către Academia din 
Paris, acesta era prezidat de Mircea Eliade 
şi îl avea ca secretar general pe Octavian 
Vuia. Amintesc, de asemenea, de  salonul 
cultural de la  reşedinţa din cartierul latin, rue 
Daubenton, a cuplului Petre Sergescu, (mate-
maticianul P. Sergescu, animator al „Académie 
Internationale d’Histoire des Sciences”, era 
căsătorit cu scriitoarea de origine poloneză 
Marie Kasterska) unde se întîlneau cunoscute 
personalităţi ale vieţii culturale pariziene. P. 
Sergescu a mai organizat cicluri de conferinţe 
cu participarea unor cunoscute personalităţi ale 
exilului precum Nicoară Beldiceanu, Mircea 
Eliade, Nicolae Herescu şi alţii.

Spre sfîrşitul anilor 1970, după dispariţia de 
facto a Comitetului Naţional, deşi activitatea 
politică a Exilului era vie, cea culturală se 
resimţea puternic de lipsa de fonduri. Nu 
mai rămăsese activ la Paris în acest ultim 
domeniu decît „Centrul Român de Cercetări” 
animat pînă la desfiinţarea sa în 1985 de 
prof. Cicerone Poghirc şi „Cenaclul de la 
Neuilly” înfiinţat în 1968 şi găzduit de Leonid 
Arcade (pseudonimul literar al lui Leonida 
Mămăligă) în locuinţa sa din Neuilly sur 
Seine, rue du G-al Henrion Bertier. Această 
ultimă organizaţie se adresa unui public 
restrîns cu interes pentru literatură. În acest 
context menţionez încă două iniţiative care au 
jucat însă un rol  limitat: „Biblioteca Petre 
Sergescu” din rue Lhomond creată de Petre 
Carjeu şi „Asociaţia Francezilor de Origina 
Română – AFDOR” întemeiată în 1974 de 
Ion Boboc.

În capitala Franţei continua să se afle 
un număr mare de exilaţi români, adesea 
intelectuali, printre care o serie de personalităţi 
de renume care se afirmaseră la cel mai ridicat 
nivel în diferitele domenii ale culturii atît 
umaniste cît şi ştiinţifice. Se simţea astfel 
nevoia creării unui nou cadru în care aceştia 
să se poată exprima şi care să fie deschis 
tuturor exilaţilor. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît România se adîncea într-o criză şi o izolare 
din ce în ce mai accentuate. Adevăratele valori 
româneşti erau ignorate de regimul comunist 
care producea şi etala un surogat cultural 
primitiv de tristă amintire.

„La Maison Roumaine” a fost înfiinţată 
în vara anului 1982, fiind tocmai cadrul 
în care să se poată exprima şi capabil să 
promoveze adevărata cultura românească în 
sensul cel mai larg al cuvîntului. Aşa cum 
se preciza în statute, accentul este pus şi pe 
libertatea de exprimare adică pe analize şi 
prezentări obiective a realităţilor politice şi 
socio-economice din ţară.

Amintesc că denumirea de „La Maison 
Roumaine”  mai fusese purtată, în ajunul 
Primului Război Mondial, de o efemeră 
asociaţie fondată de Elena Văcărescu şi Petre 
Ghika (tatăl lui Alexandru Ghika) înfiinţată în 
scopul apărării intereselor României.

Printre cei care au iniţiat şi au reuşit să 
creeze asociaţia „La Maison Roumaine”, 
trebuie amintiţi în primul rînd Christina Sturza 
(născută Tileman-Pruncul), Alexandru Ghika, 
Dan Cernovodeanu şi Catherine Allard. Ei vor 
fi aleşi membri ai primului Birou al asociaţiei 
(5/09/82) respectiv preşedinte, vice-preşedinte, 
secretar general şi trezorier. Dan Cernovodea-
nu împreună cu dna Ruxandra Gutu-Pelazza 
s-au ocupat de preţioasă bibliotecă a „Fundaţiei 
Universitare Regele Carol I” pe care asociaţia 
o luase în custodie. Două mari personalităţi 
ale exilului şi culturii româneşti şi universale, 
Mircea Eliade şi Ştefan Lupaşcu, au fost aleşi 
preşedinţi de onoare ai asociaţiei. 

Graţie sprijinului Primăriei Parisului, a lui 
Jacques Chirac, primarul din acea vreme, „La 
Maison Roumaine”  s-a putut instala într-o 
clădire situată relativ central în Paris (rue de 
Flandre, arondisment 19). Destul de spaţioasă, 
aceasta a găzduit biblioteca (multe mii de 
volume) şi a asigurat desfăşurarea conferinţe-
lor şi a celorlalte activităţi organizate de către 
asociaţie. Aici va funcţiona şi secretariatul 
ei. În aprilie 1984, o parte din Birou va fi 
schimbat. Neagu Djuvara va fi ales secretar 
general şi Adrian Oprescu trezorier. 

Sediul din rue de Flandre a devenit un loc 
de întîlnire al intelectualilor din exil.  S-au 
organizat conferinţe, expoziţii, cursuri pentru 
copii, dezbateri. Conferinţele au constituit 
principala activitate a asociaţiei; la început în 
jur de două conferinţe pe lună. Prezentate de 
către specialişti recunoscuţi în domeniu, ele 
vor aborda diferite teme: istorie, lingvistică, 
etnologie, sociologie, politica, economie, 
literatură, artă, ştiinţe exacte, tehnică, etc.  În 
1984 şi 1985 s-au organizat şi două expoziţii. 
Una la primăria arondismentului 19 intitulată: 
„Les roumains de France – quarante ans 
de vie culturelle” şi cealaltă, o expoziţie 
de carte şi icoane româneşti,  prezentată la 
Conservatorul arondismentului 7. S-au ţinut 
de asemenea cursuri de limbă română şi 
franceză (dnele Ruxandra Pelazza şi Mihaela 
Filitti), de istorie română (Matei Cazacu) şi 
de matematică (Ion Ghika).

Printre cei mai cunoscuţi şi activi partici-
panţi la diversele manifestări ale asociaţiei, 
încă de la începuturile ei, în afara celor deja 
citaţi, menţionez (în ordine alfabetică) pe:  Dan 
Aftalion, Sorin Alexandrescu, Dinu Bastaki, 
Nicolae Balotă, Paul Barbăneagră, Titus 
Bărbulescu, Nicoară Beldiceanu, Alexandru 
Bogdan, Mihai Brâncovan, Ioana Brătia-
nu, Maria Brătianu, Vintila Brătianu, Anca 
Buz dugan, Denis-Pop Cîmpeanu, Nicolae 
Caranica, Mircea Catană, Theodor Cazaban, 
Ioana Celibidache, Dinu Cesianu, Alexandru 
Ciorănescu, Antonia Constantinescu, Petre 
Cristopol, George-François Culica, Victor 
Cupşa, Alexandru Danielopol, Florica Du-
mi trescu, Nicolae Evolceanu, Constantin 
(Dinu) Ghika, Sergiu Grosu, Alexandru 
Herlea, Charles Hillerin, Alexandra Hillerin-
Vulcănescu, Virgil Ierunca, Cornel Ionescu-
Siseşti, Marie-France Ionesco, Cicerone 
Ioniţoiu, Olga Kogălniceanu, Mihai Korne, 
Gheorghieş Lecca, Monica Lovinescu, Alde 
Lupasco, Cornel Meţianu, Costel Motas, 
Mioara Mugur-Schächter, Petre Năsturel, Radu 
Negrescu-Suţu, Basarab Nicolescu, Alexandru 
Niculescu, Doru Novacovici, Adrian Oprescu, 
Andrei Pandrea, Francine Petrulian, Cicerone 
Poghirc, Victor Popescu, Radu Portocală, 
Paula şi Mircea Predeleanu, Remus Radina, 
Eugen Radu, Petre Rosetti, Eugen Raţiu, 
Andrei Samueli, Annie Samueli, Marcel 
Şapira, Sanda Stolojan, Mihai Sturza, Marin 
Tarangul, Michel Tănase, Emil Turdeanu, 
Anna-Maria Tuduri, Ion Varlam, Ion Vitez, 
Dinu Zamfirescu. 

De la constituirea ei, „La Maison Rou-
maine” a colaborat cu diverse alte instituţii 
implicate în promovarea culturii româneşti 
şi angajate în apărarea valorilor universale 
de libertate, democraţie, drepturile omului, 
justiţie, în informarea opiniei publice despre 
realitatea politică şi socială din România. 
Menţionez în primul rînd: „Centrul Român 
de Cercetări” de la Paris, animat de Cicerone 
Poghirc şi „Academia Româno-Americană – 
ARA”. De altfel, în anii 1980, „La Maison 
Roumaine” şi „Centrul Român de Cercetări” 
erau în capitala Franţei adevăraţii promotori 
ai culturii româneşti. Aceste instituţii erau 
percepute în acest fel mai ales în comparaţie 
cu „Centrul Cultural Român”, anexa ambasa-
dei României comuniste la Paris. Menţionez, 
de asemenea, diferitele asociaţii şi cenacluri 
din care făceau parte membrii asociaţiei 
„La Maison Roumaine” şi realizau în acest 
fel în mod implicit legături între acesta şi 
celelalte entităţi. Este cazul „Cenaclului de la 
Neuilly” a lui Leonid Mămăligă şi a asociaţiei 
„Hyperion  - Association pour la sauvegarde 
du livre roumain” înfiinţată in 1981, găzduită 
tot de acesta şi prezidată de B. Nicolescu 
(printre membrii fondatori, se numără  Horia 
Damian, Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Stéphane Lupasco), al „Bibliotecii 
Române de la Freiburg”, al „Association pour 
la protection des monuments et sites historiques 
en Roumanie” condusă de Ştefan Gane, etc.

„La Maison Roumaine”  activa în condiţii 
materiale extrem de modeste, principala 
sursă de venituri reprezentînd-o cotizaţiile 
membrilor. Această realitate a atras după sine 
nu numai limitări în activitatea desfăşurată, 
dar şi o mare pierdere: dispariţia bibliotecii. 
În legătură cu aceasta voi da cîteva detalii. 
„La Maison Roumaine” nu a avut posibilitatea 
să plătească chiria pentru un nou local atunci 
cînd, ca urmare a planului de modernizare a 
Parisului, imobilul din rue de Flandre a fost 
supus demolării. În 1986 asociaţiei i s-a pus la 
dispoziţie, tot de către Primăria Parisului, un 
alt local într-un imobil care nu putea fi ocupat 
însă imediat, fiind în construcţie. În aşteptarea 
intrării în noul spaţiu, biblioteca împreună 
cu întregul mobilier au fost depuse într-un 
depozit din Paris al unei mari firme specializate 
(întreprinderea Bailly). Acesta a fost distrus, 
cîteva luni mai tîrziu, de un incendiu. Pierderea 
irecuperabilă a bibliotecii a reprezentat un 
adevărat dezastru pentru asociaţie. 

După instalarea, în noul sediu (rue Mouraud, 
arondismentul 20) s-a putut reconstitui, din 
diverse donaţii o mică bibliotecă. Începutul 
l-a constituit biblioteca profesorului Basil 
Munteanu, fostul director al Şcolii Româneşti 
de la Fontenay aux Roses, creată de N. Iorga 

înainte de război. La aceasta 
s-au adăugat altele primi-
te de la români din Franţa, 

Germania, Statele Unite, Canada.
Întrucît  spaţiul din rue Mouraud avea o 

suprafaţă redusă, conferinţele se ţineau într-o 
sală dintr-un imobil ce se afla într-o stradă 
alăturată (rue Haxo). Cu timpul, acestea au 
început să se ţină într-o sală mai adecvată: sala 
de conferinţe a Misiunii Greco-Catolice din 
Paris. Monseniorul Cosma, rectorul Misiunii 
a pus-o la dispoziţia asociaţiei, pentru o sumă 
simbolică. Cîţiva ani mai tîrziu, noul rector 
al Misiunii, monseniorul Gheorghe Surdu, 
va pune la dispoziţia asociaţiei şi un local 
pentru conservarea bibliotecii, care ajunsese de 
acuma să depăşească 6000 de volume. Pentru 
a  asigura perenitatea bibliotecii, conducerea 
asociaţiei a decis, în 1999, s-o doneze Misiunii 
Greco-Catolice care, în cadrul unei convenţii 
de colaborare culturală s-a angajat să permită 
în continuare administrarea şi utilizarea 
bibliotecii de către asociaţie. 

Participarea unor noi membri se va face, de 
asemenea simţită. Menţionez – tot alfabetic – 
pe Florin Aftalion, Pierre Baravache, Ştefana 
Bianu, Ilie şi Ileana Brie, Jean Cantacuzène, 
Dan Culcer, Ion Filotti, Jean Florescu, Di nu 
Ionescu, Anca Lemaire, Dan Andrei Michaloux, 
Ilie Mihalcea, Bujor Nedelcovici, Ştefana 
Negri-Grigorescu, George Pîrjol, Alexandru 
Persu, Dana Petrişor, Mihai Ricci, Dan şi 
Nicolas Teculescu, Ana şi Mirana Ţuţuianu. 

În primăvara anului 1987, ca urmare a 
decesului preşedintei, Ch. Sturza, au avut 
loc noi alegeri. Noul Birou avea următoarea 
compoziţie: preşedinte Alexandru Ghika, 
vice-preşedinte Alde Lupasco-Massot (fiica 
lui Ştefan Lupaşcu), secretar general Neagu 
Djuvara, trezorier Adrian Oprescu. Victor 
Popescu va fi ales secretar general în 1991, 
înlocuindu-l pe Neagu Djuvara reîntors 
definitiv în ţară. Acest Birou a condus asociaţia 
pînă la decesul lui Alexandru Ghika în 2001. 
În 1987, „La Maison Roumaine” a participat 
la Sorbona la organizarea congresului ARA 
„Omagiu lui Mircea Eliade”. A. Danielopol 
desfăşoară o neobosită acţiune de promovare 
a priorităţilor româneşti în aviaţie. În bună 
parte datorită perseverenţei lui, Aeroclubul 
Franţei recunoaşte meritele lui Traian Vuia 
şi Henri Coandă. Menţionez de asemenea 
corul asociaţiei condus de dna Ileana Brie 
şi concertele de vioară ale Miranei Ţuţuianu 
care se bucurau de mult succes.

După decembrie 1989, „La Maison Rou-
maine” se va găsi într-un nou context, urmare 
a radicalelor răsturnări petrecute atît în ţară cît 
şi pe plan internaţional. Activitatea ei va intra 
într-o nouă fază. Asociaţia trebuia nu numai 
să-şi continue activitatea, ci şi să se adapteze 
noii realităţi care devenise mult mai complexă. 
Trebuia să facă faţă printre altele provocării 
create de noua „democraţie originală” care se 
instalase în România. 

Activitatea ei s-a îmbogăţit cu colaborări 
ale unor personalităţi cunoscute din ţară, care, 
fiind invitate, puteau în sfîrşit să se deplaseze 
liber. Menţionez pe Ana Blandiana, Ion Gavrilă 
Ogoranu, Ticu Dumitrescu, Gabriel Liiceanu, 
Smaranda Vultur, Alexandru Călinescu, Ştefan 
Gorovei. Conferenţiază din ce în ce mai des 
cunoscuţi francezi din mediul academic precum 
Stephane Courtois, Alain Besancon, Thierry 
Wolton, Françoise Thom. Noi personalităţi de 
origine româna care beneficiază de o solidă 
reputaţie internaţională încep să  participe 
activ; îi menţionez pe Florin Aftalion şi Sanda 
Golopentia. La conferinţele asociaţiei vor asista 
de acum înainte şi persoane venite recent în 
Franţa, printre care studenţi la studii doctorale. 
Temele abordate depăşesc din ce în ce mai des 
cadrul strict românesc, unele subiecte tratate 
neavînd decît o legătură tangenţială cu acesta. 
În cazul în care conferenţiarii beneficiază de 
o deosebită reputaţie sau subiectele tratate 
sînt susceptibile să atragă un public numeros, 
conferinţele se desfăşoară într-o sală aparţinînd 
de l’Eglise d’Auteuil. 

Menţionez, de asemenea, participarea 
asociaţiei la organizarea a doua colocvii 
importante desfăşurate la Sorbona: „Hommage 
à Basil Munteanu” (1992) şi „Mircea Eliade 
et le destin de la culture roumaine” (1996). În 
1990 şi 1991, ea organizează şi 2 expoziţii: una 
intitulată „Expoziţie de icoane” – la primăria 
arondismentului 16 şi cealaltă intitulată  „Un 
village dans une malle”, realizată de Irina 
Nicolau de la „Muzeul Ţăranului Român” din 
Bucureşti, găzduită în atelierul arhitectului 
Teodor Georgescu, din Paris. În iarna lui 
1990, „La Maison Roumaine” organizează 
la iniţiativa lui Neagu Djuvara un transport 
de materiale pentru ajutorarea diverselor 
formaţii politice şi de învăţămînt din Cluj, Iaşi, 
Bucureşti. Din delegaţie fac parte Ruxandra 
şi Vittorio Pelazza.

După decesul, în 2001, al preşedintelui 
A. Ghika la conducerea asociaţiei „La 
Maison Roumaine” sînt aleşi: Victor Popescu 
(preşedinte), Dan Ioanovici (vice-preşedinte) 
şi dna R. Pelazza (secretar general). Graţie 
ei, asociaţia şi-a deschis un site pe internet. 
Noua conducere funcţionează pînă la sfîrşitul 
anului 2009 cînd asociaţia îşi încetează practic 
activitatea. După această dată V. Popescu 
asistat de R. Pelazza expediază în continuare 
afacerile curente. 

În perioada 2002 – 2009 conferinţele 
organizate de preşedintele V. Popescu vor 
continua să reprezinte principala activitate a 
asociaţiei. Ele îşi vor păstra atît calitatea cît 
şi audienţa în cadrul comunităţii româneşti din 
Paris. Temele prezentate nu se vor limita, nici 
în această perioadă, numai la cadrul românesc. 
Frecvenţa conferinţelor va fi de 15 – 18 pe an. 
Printre conferenţiarii din Franţa îi menţionez 
pe J. Cantacuzène, I. Filotti, A. Herlea, B. Ne-
del covici, A. Persu, R. Portocală, M. Tăna se, 
Ana Ţuţuianu. Din România participa printre 
alţii Şerban Rădulescu-Zoner, Romulus Rusan, 
Valerian Stan, Horia Patapievici. „La Maison 
Roumaine” este prezentă prin M. Brătianu, A. 
Lemaire şi A. Herlea la expoziţia „Hommage 
aux victimes du communisme en Europe de 
l’Est de 1945 à 1989” organizată la Primăria 
arondismentului 16 din Paris în toamna lui 
2007. În paralel, „La Maison Roumaine” 
a organizat un colocviu pe această temă. 
Începînd cu 2003 toate acţiunile asociaţiei 
sînt consultabile pe internet.

Menţionez, de asemenea, că un număr 
important de membri ai asociaţiei „La Maison 
Roumaine” au fost angajaţi în diverse alte 
acţiuni de apărare şi  promovare a intereselor 
poporului român, de prezervare a memoriei 
sale. Întrucât asociaţia nu a fost direct angajată, 
ele sunt prezentate într-un document anexa.

La începutul anului 2010, starea sănătăţii şi 
vîrsta înaintată nu i-au mai permis preşedinte-
lui V. Popescu să-şi exercite mandatul şi 
activitatea asociaţiei s-a oprit. Diferite soluţii 
au fost evocate printre care găsirea unui 
succesor sau închiderea ei. Cu ocazia adunării 
generale a asociaţiei din 24/07/2010 se supune 
la vot această ultima soluţie care este în 
cele din urmă respinsă datorită intervenţiei 
hotărîte a lui Ilie Mihalcea. Acesta subliniază 
că existenţa la Paris a unei instituţii ca „La 
Maison Roumaine” continua să fie necesară. 

Apelul lansat de preşedintele V. Popescu în 
vederea alegerii unui nou consiliu de direcţie a 
înregistrat 19 candidaturi. La adunarea generală 
convocata pentru data de 29/01/2011 a existat o 
largă dezbatere privitoare la situaţia acesteia şi 
la oportunitatea continuării activităţii ei. 

A. Herlea a susţinut continuarea activităţii, 
justificată atît de nevoile comunităţii româneşti 
din Franţa, cît şi de situaţia politică din 
România unde fostele structuri au acaparat 
întregul spectru politic, atît puterea, cît şi 
opoziţia. Actualmente, alegătorul nu are cu 
cine vota, neexistînd o adevărată alternativă 
politică. Situaţia pe diferitele planuri, începînd 
cu cel moral, în care se află în momentul de faţă 
Ro mânia este comparabilă (mutatis mutandis) 
cu cea din anul 1982 cînd a fost înfiinţată  
„La Maison Roumaine”. Simpla existenţă 
a asociaţiei este benefică într-un context în 
care clasa politica din ţară nu respectă cu 
adevărat marile valori şi principii europene. 
Total independentă faţă de autoritatea de 
la Bucureşti „La Maison Roumaine” poate 
contribui la evoluţia democratică a ţării. 
I. Filotti a pledat şi el pentru continuarea 
activităţii asociaţiei, insistînd asupra faptului 
că existenţa unor comunităţi importante de 
români în mai multe ţări occidentale reprezintă 
un fenomen nou şi pozitiv în viaţa poporului 
român. Membrii acestor comunităţi au o 
sensibilitate mai apropiată de cea a ţării în 
care trăiesc şi deci un mai mare respect 
pentru valorile democratice, pentru corecta 
funcţionare a instituţiilor, pentru patrimoniul 
cultural, pentru prezervarea mediului, precum 
şi o mai mare intransigenţă faţă de moravurile 
politice corupte din România de astăzi. 

Întrucît quorumul nu fusese atins, s-a amî-
nat alegerea consiliului director şi a biroului. 
Aceste instanţe au fost alese la adunarea 
generală din 5/02/2011. Biroul este format 
din: A. Herlea (preşedinte), I. Filotti (vice-
preşedinte), A. Lemaire (secretar general), P. 
Baravache (trezorier). Din Consiliul Director 
mai fac parte: F. Aftalion, A. Bogdan, Paula 
Boilă, Emanuela Butin-Boilă, A. Cantacuzène, 
Marina Lupaş, I. Mihalcea, F. Petrulian, N. 
Teculescu, A. Ţuţuianu. Adunarea generală 
a aprobat de asemenea schimbarea sediului 
social în 99, rue Monge, 75005 Paris, într-un 
local pus la dispoziţie de dna A. Lemaire. 
Rectorul Misiunii Greco-Catolice Gabriel 
Buboi a acceptat ca reuniunile şi conferinţele 
asociaţiei să se ţină la sediul Misiunii din 
Paris, 38, rue Ribera, conform convenţiei de 
colaborare culturală din 1999, care rămîne 
în vigoare.  

Noua conducere îşi propune:
- să continue şi să dezvolte activităţile 

asociaţiei „La Maison Roumaine” aşa cum 
au fost ele realizate în trecut şi în spiritul 
statutelor asociaţiei;

- să promoveze deschiderea asociaţiei 
către problematici europene, primordiale în 
contextul apartenenţei României la UE;  

- să facă din „La Maison Roumaine” să fie 
un cadru cît mai adecvat în care comunitatea 
română din Franţa să se poată exprima;

- să contribuie la educarea şi evoluţia 
comunităţii românilor din Franţa în spiritul 
valorilor democratice şi a promovării acestora 
în România;

- să lupte pentru prezervarea memoriei şi 
pentru denunţarea crimelor totalitarismelor 
comunist şi nazist; 

- să acţioneze pentru punerea în valoare a 
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l’euro n’a pas tenu les promesses de ses pères fondateurs. 
il n’a apporté ni stabilité ni croissance. Pourtant ce n’est pas 
pour cette raison qu’il risque de disparaître. C’est la volonté de 
plusieurs états de le sauver coute que coute qui lui apportera 
le coup fatal. Voici pourquoi.

rappelons pour commencer que tous les gouvernements 
ont périodiquement recours aux marchés de capitaux. Soit 
parce qu’ils renouvellent périodiquement des dettes arrivées 
à échéance soit parce qu’ils doivent financer leurs déficits 
budgétaires courants. Cependant, tous les gouvernements ne 
sont pas placés à la même enseigne. alors que l’allemagne 
doit aujourd’hui payer un intérêt inférieur à 3,5% pour un 
emprunt à dix ans, ce taux dépasse largement 10% dans le 
cas de pays de la zone euro jugés les plus risqués.

Si aujourd’hui le différentiel de rémunération entre les 
obligations des gouvernements des pays dits du centre de l’union 
monétaire (allemagne, autriche, Finlande, Pays Bas) et celles 
des pays dits périphériques (Grèce, Portugal, espagne, irlande) est très importante il 
n’en a pas toujours été ainsi.

en effet, depuis sa création en 1999 la zone euro a connu une période d’apparente 
prospérité qui n’a pris fin qu’avec la crise de 2008. Pendant cette période, tous les 
gouvernements empruntaient dans des conditions quasi-identiques. De plus, les taux 
d’intérêt à court terme exceptionnellement bas fixés par la Banque centrale européenne 
(BCe) ont donné un coup de fouet aux économies de la zone et en particulier à celles 
des pays périphériques. Dans leur cas, une inflation supérieure à celle de la moyenne 
des pays de la zone a induit des taux d’intérêt réels (différences entre les taux 
nominaux et les taux d’inflation) négatifs. Qui à leur tour ont relancé et l’inflation et 
la croissance.

en 2008, lorsqu’est survenue la crise dite des subprimes il apparut qu’un pays comme 
la Grèce était fortement endetté (plus fortement qu’on ne l’avait cru athènes ayant 
eu largement recours à de la comptabilité créative), souffrait d’un déficit budgétaire 
colossal et affichait des prix qui désormais l’empêchaient de concurrencer les pays du 
centre de la zone euro. 

lorsqu’au début de l’année 2010 la Grèce dut faire appel au marché des capitaux 
pour renouveler sa dette il apparut qu’elle aurait à payer des taux sans commune 
mesure avec ceux qui lui avaient été accordés jusque là. Ses créanciers avaient compris 
que la crise avait fragilisé ses finances et qu’athènes risquait un jour de ne plus être 
capable de payer ses créanciers. Ce qui a provoqué la crise de l’euro!

les institutions de Bruxelles se sont alors trouvées devant un dilemme: laisser la 
Grèce faire appel au Fonds Monétaire international (FMi) qui lui aurait accordé le 
prêt dont elle avait raison tout en lui imposant un plan d’austérité ou laisser la Grèce 
faire seule face à la crise, c’est-à-dire faire défaut sur une partie de sa dette.

le traité de Maastricht aurait voulu qu’aucun pays de la zone euro ne vienne au 
secours de la Grèce (clause dite de no bailout). C’est pourtant ce que les pays de la zone 
euro, France et allemagne en tête, décidèrent de faire. un fonds de 110 milliards d’euro 
fut mis en place avec la participation du FMi, cette institution étant en plus chargée 
de s’assurer qu’athènes appliquait bien le plan d’austérité qui lui était imposé.

Dans ces conditions, les bureaucrates de Bruxelles et de Washington pensaient qu’en 
2012 la Grèce serait capable de retourner se financer sur les marchés. autrement-dit, 
que ce pays qui souffrait de surendettement en serait guéri en alourdissant ses dettes 
de moitié!

Depuis le sauvetage de la Grèce, des facilités de refinancement ont été accordées à 
l’irlande et au Portugal, autres pays confrontés à des crises de liquidité. l’existence 
de ces fonds repose sur le principe de la solidarité financière (contraire, répétons-le, 
au traité de Maastricht). l’ensemble des pays de la zone euro s’est en effet engagé à 
mettre, sous condition, à la disposition de pays membres éprouvant des difficultés de 
refinancement les montants dont ceux-ci auraient besoin grâce à un fonds gigantesque 
de 750 milliards d’euro. les crises de liquidité seraient susceptibles, pensait-on, d’être 
de cette façon évitées.

Mais déjà des craquements se font entendre. le plan d’austérité imposé à la Grèce 
il y a un an n’a pas donné les résultats escomptés. les dépenses budgétaires de ce 
pays n’ont pas été assez réduites, ni son marché du travail suffisamment réformé, 
ni les privatisations annoncées entamées. et pourtant chômage et troubles sociaux 
s’aggravent sans cesse alors que la Grèce doit de nouveau emprunter. les marchés 
des capitaux lui sont de facto fermés et les autres pays de la zone ne s’accordent pas 
sur les conditions d’un nouveau prêt.

Dans le passé de tels plans d’austérité ont pourtant souvent donné les résultats 
attendus. le Portugal, par exemple, en a appliqué un en 1983. il lui a permis de 
retrouver la croissance et l’équilibre de ses finances. Mais, détail essentiel, il était 
assorti d’une dévaluation de l’escudo. Faute d’une dévaluation qui impliquerait sa sortie 
de l’euro, il est à craindre que la Grèce, restée non compétitive, ne parvienne pas à 
rétablir ses finances. Son endettement continuant à augmenter (tant en termes absolus 
que par rapport à son PiB) il faudra bien se rendre à l’évidence : la restructuration 
de sa dette est inévitable comme l’est aussi sa sortie de la zone euro.

une telle issue serait extrêmement coûteuse pour tous les pays dont les banques 
détiennent de la dette grecque et aussi pour la BCe elle-même gros créancier de la 
Grèce. Sans doute entrainerait-elle une crise de dimensions mondiales certainement très 
difficile à supporter. Mais il est évident que plus elle est différée par l’accumulation 
de prêts plus in-fine elle couterait cher.

Florin aFtaliOn*

*) Professeur émérite à l’ecole Supérieure des Sciences economiques et  Commerciales (eSSeC) 
a également enseigné aux universités de new York, northwestern et tel-aviv.

Ouvrages récents:
Les techniques de mesure de performance, (avec P. Poncet), economica, 2003 
La trahison des Rosenberg, JC lattès, 2003
Alerte rouge sur l’Amérique, JC lattès, 2006
La nouvelle finance et la gestion de portefeuilles, economica, 2007.
Trackers et ETFs, economica, 2007
L’économie de la Révolution française, nouvelle édition, les Belles lettres, 2007
L’autre Jérusalem, editions lapart, 2010
egalement auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques de finance et d’économie et 

de plus de cent articles et opinions dans la presse à grand public (Le Figaro, Le Monde, Libération, 
The Wall Street Journal Europe, Les Echos, La Tribune, Le Point, L’Express, etc)

la fin de l’euro est-elle en vue?patrimoniului şi a personalităţilor româneşti;
- să se implice în promovarea unei imagini 

corecte şi reale a României şi românilor, 
imagine grav deteriorată în primul rând din 
cauza situaţiei politice din ţară;

- să colaboreze cu asociaţiile româneşti şi 
străine care au obiective similare;

- să dezvolte asociaţia prin atragerea de 
noi membri, în special tineri;

- să modernizeze comunicarea atît internă 
cît şi externă a asociaţiei şi s-o facă mai bine 
cunoscută în ţară.

În această optică „La Maison Roumaine” a 
reluat ciclul de conferinţe întrerupt acum un an 
şi jumătate. Prima conferinţa a fost susţinută 
în 12 mai 2011 de către prof. Florin Aftalion. 
A fost stabilit programul conferinţelor pentru 
anul 2011/2012. Se lucrează de asemenea la 
un nou site internet şi s-a hotărît ca periodicul 
Jurnalul literar să devină publicaţia care să 
informeze cu regularitate despre activităţile 
asociaţiei. S-a acceptat oferta făcută de către 
dnul C. Ioniţoiu ca monumentul victimelor 
comunismului din România, pe care domnia sa 
îl poseda în cimitirul Montmartre, să treacă în 
patrimoniul asociaţiei. Au început demersurile 
în acest scop. C. Ioniţoiu, R. Radina şi alţi 
membri ai asociaţiei, începînd cu conducerea 
ei, au asistat la slujbă în memoria victimelor 
comunismului din România de la cimitirul 
Montmartre care a avut loc, ca în fiecare an, 
de ziua Înălţării (2 iunie). 

Astăzi „La Maison Roumaine” intră într-o 
nouă fază a existenţei sale. Prima (1982 – 1989) 
s-a caracterizat printr-o activitate legată strict 
de nevoile şi aspiraţiile exilului românesc, 
fără o reală deschidere spre probleme de 
interes european sau general. Comunitatea 
românilor din Franţa era relativ omogenă 
şi avea un adversar bine definit pe care îl 
combătea. În cea de a doua perioada (1990-
2009) asociaţia a acţionat într-un context 
schimbat şi în accelerată evoluţie.  Ea a ştiut 
să se adapteze. A beneficiat de colaborarea 
unui număr semnificativ de  personalităţi atît 
din ţară, cît şi din mediul academic francez. 
Evantaiul subiectelor tratate a depăşit cu 
mult cadrul strict românesc. Vechiul nucleu 
al refugiaţilor politici s-a restrîns substanţial. 
Noii veniţi căutau în primul rînd să se realizeze 
pe plan economic sau să-şi urmeze studiile. 
Interesul lor pentru asociaţii româneşti nu a 
diminuat, dar unghiul sub care ele sînt privite 
s-a schimbat. România este de acum membră a 
UE şi comunitatea românilor din Franţa începe 
să semene din ce în ce mai mult cu diferitele 
comunităţi etnice prezente pe teritoriile altor 
state. În acest context începe astăzi cea de a 
treia perioadă din viaţa asociaţiei „La Maison 
Roumaine”. Noua ei conducere a definit axele 
principale ale acţiunilor sale. Ele au fost 
precizate mai sus. Strategia va fi una flexibilă 
dar riguros condiţionată de păstrarea intactă 
a valorilor morale pe care ea înţelege să-şi 
bazeze orice acţiune.

alexandru Herlea

aneXĂ

Majoritatea membrilor asociaţiei „La 
Maison Roumaine”, au fost angajaţi în diverse 
acţiuni  şi activităţi în afara celor din cadrul 
asociaţiei. Spectrul acestei angajări este larg şi 
relaţiile cu autorităţile de la Bucureşti diverse: 
de la opoziţie intransigentă la colaborare.  
Securitatea avea şi ea, fără îndoială, agenţii ei 
infiltraţi. Succinta evocare care urmează nu se 
opreşte asupra acestui aspect cu caracter moral. 
Ea este o simplă trecere în revistă. 

Astfel emisiunile Monicăi Lovinescu şi ale 
lui V. Ierunca de la Radio Europa Liberă sînt 
celebre şi de mare impact în ţară. La publicaţiile 
româneşti din Paris, care apar după 1980, BIRE 
şi Lupta, colaborează numeroşi membri ai 
Casei Româneşti. Antonia Constantinescu, 
ca redactor şef al ziarului Lupta, înfiinţat de 
M. Korne în 1986, desfăşoară o activitate de 
o excepţională calitate. Periodicul lui Radu 
Portocală intitulat Revers, apărut în 1999, se 
va înscrie pe aceeaşi linie. 

Preşedintă „Consiliului Naţional Român”, 
iniţiat de Nicolae Penescu după dispariţia 
„Comitetului Naţional”, a fost Ioana Brătianu, 
numită în 1980, în această funcţie de către 
Regele Mihai. Din această instituţie au făcut 
parte mai mulţi alţi membri ai asociaţiei „La 
Maison Roumaine”, printre care C. Ioniţoiu, 
care a fost ales vice-preşedinte, şi C. Ghika 
preşedinte al filialei Franţa. După decesul 
lui N. Penescu, în 1982, C. Ioniţoiu devine 
secretar general PNŢ din exil. Împreună cu 
Remus Radina el va duce o susţinută acţiune de 
prezentare şi denunţare a dramei prin care trece 
poporul român. C. Ioniţoiu publică Morminte 
fără cruce, R. Radina publică Testamentul 
din Morgă şi ia iniţiativa comemorării anuale 
a eroilor români la cimitirul din Soultzmatt 
(Alsacia). La Paris există şi două asociaţii a 
foştilor deţinuţi politici. Una, creată în 1979, 
condusă de Radu Câmpeanu, I. Vitez şi Dinu 
Zamfirescu şi cealaltă înfiinţată în 1983 de 
către C. Ioniţoiu şi Remus Radina şi condusă 
de aceştia. 

Printre membrii fondatori ai „Uniunii 
Mondiale a Românilor Liberi – UMRL”, 
înfiinţată la iniţiativă lui Ion Raţiu în 1984, se 

numărau de asemenea membri ai asociaţiei. Îi 
menţionez pe D. Novacovici (secretar general) 
şi I. Varlam. Acesta din urmă va fi  prezent şi 
în conducerea filialei Franţa a UMRL alături 
de I. Ghika (preşedinte), J. Florescu, A. Herlea 
(vicepreşedinţi) şi M. Ricci. Preşedinta „Ligii 
Drepturilor Omului în România”, înfiinţată în 
1978, este Sanda Stolojan. Din conducere mai 
fac parte Mihnea Berindei, Maria Brătianu, 
Matei Cazacu, Ariadna Combes, Paul Goma, 
Marie-France Ionesco, Dinu Zamfirescu. 
Majoritatea membrilor asociaţiei „La Maison 
Roumaine” sînt angajaţi în diferite acţiuni: 
manifestaţii, semnarea de proteste şi declaraţii 
de solidaritate cu cei care lupta în România 
pentru democraţie şi drepturile omului: 
„Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din 
România SLOMR”, Doina Cornea, Vasile 
Paraschiv, Radu Filipescu.

În preajma şi imediat după decembrie 1989 
apar, alături de cele existente, noi acţiuni la 
care participă membrii asociaţiei „La Maison 
Roumaine”. Menţionez iniţiativă lui Vintilă 
Brătianu de creare a unei asociaţii de cooperare 
între partidele politice istorice – APPR, 
care va fi prezidată de I. Filotti. La „Radio 
Solidarnosc” colaborează N. Djuvara, R. 
Portocală, Dinu Zamfirescu şi D. Culcer, care 
aveau responsabilitatea emisiunilor româneşti. 
Asociaţia „Action pour la Democratie en 
Roumanie – ADER” creată în februarie 1990 
era condusă în exclusivitate de membri ai 
asociaţiei „La Maison Roumaine”: A. Herlea 
preşedinte, N. Balotă, C. Ghica şi I. Varlam 
vicepreşedinţi, N. Evolceanu secretar general, 
Dan Aftalion trezorier. ADER organizează 
prima vizită în străinătate, la Paris, în februarie 
1990, a lui Corneliu Coposu în calitatea sa 
de preşedinte al PNŢCD. Cu această ocazie 
se inaugurează în cimitirul Montmartre, la 
iniţiativa lui C. Ioniţoiu şi Remus Radina, 
monumentul victimelor comunismului din 
România ridicat graţie eforturilor celor doi. 

Rămînerea la putere în România a ex-
comuniştilor conduşi de Iliescu-Roman şi 
susţinerea acestora de către Preşedintele 
François Mitterand şi Guvernul Francez este 
denunţată în mass-media din Franţa, inclusiv 
la televiziune, de către A. Herlea, R. Portocală, 
I. Varlam şi alţii. Un interviu al lui A. 
Herlea apărut în ziarul Quotidien de Paris în 
15/01/1990 a fost utilizat pentru interpelarea în 
Parlamentul francez a ministrului de Externe 
Roland Dumas care făcuse o vizită oficială 
în România unde susţinuse, fără nuanţe, 
echipa Iliescu-Roman. Cartea lui R. Portocală, 
Autopsie d’un Coup d’Etat Roumain din 1990 
analizează cu obiectivitate evenimentele din 
decembrie ‘89. În primăvara lui 1990, A. 
Herlea şi I. Varlam au fost românii care au 
apărut cu cea mai mare frecvenţă pe ecranele 
televiziunii franceze. 

Tot în primăvara anului 1990 Ioana Bră-
tianu, A. Herlea şi I. Varlam participă la 
colectarea de ajutoare pentru PNŢCD şi 
PNL oferite de către oraşul Troyes şi la 
transportul lor în România. „Comitetul Marian 
Munteanu” creat ad-hoc după mineriada din 
iunie 1990 este format din Florin Aftalion, M. 
Brâncovan, A. Herlea, Marie-France Ionesco, 
Dinu Zamfirescu. Din conducerea asociaţiei 
„Solidarité Universitaire France-Roumanie – 
SUFR”, creată de A. Herlea în primăvara 
lui 1991, mai fac parte: Florin Aftalion, 
M. Brâncovan, J. Cantacuzène,  Alexandre 
Cantacuzène, Marie-France Ionesco, M. 
Mugur-Schächter, Ştefana Negri-Grigorescu, 
D. Teculescu. Ulterior I. Filotti, Mihai Tănase 
şi N. Teculescu vor intra şi ei în conducerea 
asociaţiei. Tot în 1990 ia naştere „Uniunea 
pentru Regele Mihai” prezidată de Marie-
France Ionesco, căreia îi urmează J. Florescu. 
Din conducerea ei mai fac parte: M. Brânco-
van, I. Celibidache, I. Filotti, I. Ghika, G. 
Lecca, D.A. Michaloux, R. Negrescu-Suţu, 
G. Pârjol, P. Predeleanu, M. Ricci. 

De asemenea, mai mulţi membri ai asocia ţiei 
„La Maison Roumaine”, începînd cu membrii 
ADER, au participat la cea mai mare reuniune 
a exilului românesc care s-a desfăşurat la 
Paris în mai 1994. La această reuniune au luat 
parte şi importante personalităţi venite din ţară 
precum Corneliu Coposu, Emil Constantinescu, 
Ion Gavrilă Ogoranu. În 1995 este înfiinţată la 
Paris filiala franceză a asociaţiei „Memorialul 
Sighet”, condusă de dnele Maria Brătianu 
(preşedintă) şi Anca Lemaire (secretar general). 
Un an mai tîrziu, la Biserica Ortodoxă Română 
din strada Jean de Beauvais, Ilie Mihalcea 
fixează o placă în memoria victimelor din 
decembrie 1989.

Începînd cu secolul 21 apar noi asociaţii. 
Le menţionez pe cele implicate în prezervarea 
patrimoniului natural şi cultural românesc: 
Fundaţia „Pro Patrimonio” – înfiinţată la Londra 
în 2000 de către Şerban Cantacuzino din biroul 
căreia face parte I. Filotti (vice-preşedinte), cu 
filiala  „Pro Patrimonio France” prezidată de 
Caroline d’Assay şi „Rencontre du Patrimoine 
Europe-Roumanie – RPER”, prezidată de 
Ştefana Bianu care militează cu prioritate 
pentru Roşia Montană şi Ţara Moţilor. Din 
Biroul asociaţiei face parte şi Ana Ţuţuianu; 
A. Herlea este membru de onoare.

Nu poate fi încheiată această evocare a 
angajamentului politic al multor membri ai 
asociaţiei „La Maison Roumaine” fără 
a fi amintită hotărîta opoziţie a exilului 

împotriva acţiunilor Bucureştiului care 
a făcut totul pentru a pune stăpînire pe 
Biserica Ortodoxă Româna din strada 

Jean de Beauvais. Această biserică înfiinţată în 
a doua jumătate a secolului 19 de către românii 
din Paris a reuşit să-şi păstreze independenţa 
după cel de al doilea război mondial. Era 
un simbol al rezistenţei româneşti în faţa 
comunismului. Asaltul Bucureştiului a început 
din anii 1950 şi a continuat cu perseverenţa 
pînă în a doua jumătate a primului deceniu 
al secolului 21. Printre membrii asociaţiei 
angajaţi în această rezistenţă îi menţionez pe 
Ştefana Bianu, A. Bogdan, D. Culcer, G.F. 
Culica, A. Ghica, I. Ghica, N. Guguianu, 
Alexandra Hillerin-Vulcănescu, C. Ioniţoiu, 
D.A. Michaloux, I. Mihalcea, R. Negrescu-
Suţu, N. Penescu, M. Tomoroveanu, Eugen 

Raţiu, P. Rosetti, R. Radina, N. Teculescu, 
Ana Ţuţuianu, I. Varlam. Ei au fost susţinuţi 
de Eugen Ionescu şi de cunoscutul jurist V. 
V. Stanciu.

Subliniez de asemenea că începînd cu 
1990 mai mulţi membri ai Casei Româneşti 
se an ga jează direct, în ţară, în lupta politică, 
unii din tre ei reîntorcîndu-se definitiv în 
România. Es te cazul lui M. Berindei, Ioana 
Brătianu, V. Bră tianu, R. Câmpeanu, C. 
Ghica, A. Herlea, C. Ioniţoiu, D. Novacovici, 
I. Varlam, Dinu Zam firescu. Am considerat 
că această implica re nu-şi găseşte însă 
locul într-o sumară trecere în revistă a 
angajamentului civic şi politic al membrilor 
Casei Româneşti. Trecere în re vis tă care 
rămîne desigur incompletă şi sub al te aspecte, 
fiind un exerciţiu de memorie. (A.H.)
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şi-o apuci voios 
şi încrezător di-

rect pe arătura globalizării, ori 
pe insinuanta arătură a unui alt 
naţional, dar – cică – tot în numele 
„globalizării”. iată un exemplu 
dintre cele mai recente şi mai 
expresive. la Congresul u.D.M.r. 
de la sfîrşitul lui februarie, 2011, 
solemnitatea a debutat nu cu 
Deşteaptăte Române, imnul naţi-
onal al româniei, cum ar fi fost 
firesc, ci cu imnul naţional al 
unga riei. Deşi udemeriştii cu pri-
cina trăiesc în românia, mănîncă 
pîinea ei şi pretind că fac politi-
că ro mânească; sînt miniştri şi 
viceprim miniştri nu exclusiv 
ai etniei maghiare, trăitoare în 
românia, ci ai poporului român 
în întregul său. Cu excepţia unui 
singur ziarist, care a spus în 
timpul lucrărilor congresului – la 
o televiziune – că solemnitatea 
a început cu imnul naţional al 
unei alte ţări decît al aceleia în 
care trăiesc udemeriştii, gestul 
constituind o ofensă la adresa 
româniei, nimeni altcineva, dintre 
români, nu a luat poziţie fermă 
faţă de atare şi gravă ofensă. 
românaşii noştri au vîrît capul 
la cutie. iar udemeriştii au rîs, 
probabil, în barbă, cu cinism. 
Fiindcă s-au obişnuit domniile lor 
să dea cu tifla, să cîştige în toate, 
să facă şi să desfacă năstruşnica 
politică românească.

Cei care, eventual, ar fi tentaţi 
să-mi reproşeze că „mă dau la 
maghiari” – deşi la vîrsta înaintată 
la care mă aflu nu-mi mai este frică 
de nimeni, absolut de nimeni – le 
răspund, fără să ezit, că am avut 
de-a lungul vieţii şi încă am, sinceri 
prieteni maghiari. Şi odată, mai în 
tinereţe, cînd, cercetător ştiinţific 
fiind la un institut al academiei 
de Ştiinţe Sociale şi Politice, nişte 
nomenclaturişti români au năzuit, 
pe bază de „dosar”, să mă facă 
praf, să mă desfiinţeze, printre cei 
care au sărit în apărarea mea a fost 
şi un maghiar cu autoritate. Într-o 
amplă carte de memorii – pe care 
încă n-am publicat-o – am relatat în 
amănunt toată tărăşenia, care era 
gata să mă coste cariera ştiinţifică 
ce însemna totul pentru mine...

elementarul bun simţ omenesc 
îşi are logica sa interioară care 
grăieşte, fără cuvinte, că orice 
ins şi orice grupare care şi-au 
ales să trăiască întrun anume loc, 
se cuvine să respecte simbolurile 
acelui loc. Cine sfidează atare 
simboluri nu poate prezenta nici 
o încredere, oricîte declaraţii ipo-
crite ar debita, ce se risipesc ca 
pleava în vînt. Şi mai devreme 
ori mai tîrziu, sfidarea logicii 
interioare a bunului simţ se răz-
bună, practicanţii ei nimerind ca 
ieremia cu oiştea-n gard.

legat, nemijlocit, de naţiune 
se află, desigur, conceptul de 
suveranitate naţională.

În privinţa asta cum stăm în 
clipa de faţă?... Ce zice gura lu-
mii?... Ce să zică?... Deocamdată, 
la noi, nimeni n-a teoretizat răs-
picat, insistent, că „ar trebui” 
să se „renunţe” la conceptul de 
suveranitate statal-naţională, de-
oarece – cum a început să se spună 
pe alte meridiane – „suverană” 
ar fi devenit globalizarea, care 
devorează, ea, cu nemaipomenitele 
ei „binefaceri” orice suveranitate 
statală de sine stătătoare. ne place 
sau nu să recunoaştem, capitalis-

mul actual „multilateral dezvoltat”, 
tinde, în propriui interes, să fa-
că din globalizare un concept 
cu alură „colectivistă”, care să 
anihileze cam tot ce mai posedă şi 
apără identitatea individualizantă. 
regret comparaţia pe care n-o 
pot ocoli: se întîmplă ceva – 
de şi din perspectiva unei alte 
concepţii – în genul defunctului 
„internaţionalism proletar”, avan-
sat de ideologia comunistă.

Cît despre teza că ar fi început 
să „dispară” identităţile suverane, 
statal-naţionale, în faţa tăvălugu lui 
glo balizant, chiar şi cei ce propagă 
atare teză în faţa insidioasei aface-
romanii, fără limite, sînt conştienţi 
că devin ipocriţi. Că una spun şi 
alta fumează. Poate că exemplul 
cel mai grăitor din acest punct 
de vedere îl constituie, acum, 
gălăgioasa tărăşenie cu „Spaţiul 
Schengen”. Cu o prudenţă dusă 
pînă în pînzele albe, marile state 
apusene îţi numără, mai întîi, toate 
măselele, toţi perii de la subsuoară 
şi abia apoi, dacă, dacă te lasă să 
păşeşti peste graniţele lor. Pur şi 
simplu pentru că, pe bună dreptate, 
îşi apără, în fapt, suveranitatea.

Din cele ce-am spus mai sus 
s-ar putea crede că am rămas în 
urma vremurilor, „deoarece... şi 
pentru că...” – vorba unui şmecher 
neisprăvit dintr-o povestire a lui 
Sadoveanu – aş fi un „duşman” al 
globalizării. nu mă sfiesc deloc să 
mărturisesc că nu sînt cine ştie ce 
prieten al „globalizărilor” de tot 
soiul, care au trăznit mapamondul 
în frunte cu o criză devastatoare, 
ce a împins în neant milioane de 
vieţi omeneşti. Dar, neîndoielnic, 
unele dintre ipostazele globalizării 
– mai ales în perimetrul economic, 
al producerii şi schimbului de 
bunuri – sînt benefice, ameliorează 
traiul. Şi, la urma urmei, aceste 
ipostaze devin, poate, imanenţe 
istorice de neocolit.

Conceptul actual de globalizare 
este, cumva, identic cu cel de 
universal? Întrebarea ar putea să 
pară gratuită fiindcă, aproape ca 
de la sine înţeles, unii comentatori 
zic cînd „universal”, cînd „global”, 
ca şi cum cele două concepte ar fi 
perfect identice.

eroarea acestei identificări este 
de mai multe feluri.

Conceptul de universal, univer
salitate, este – temporal vorbind 
– incomparabil mai vechi decît 
cel de globalizare, care este o 
nominalizare mai cu seamă prac
tică, cu ştampilă conjunctural-
recentă. Universalul este intens 
spiritual. el s-a consacrat ca un 
receptacol de valori spirituale ines-
timabile. Sentimentalizînd niţel 
lucrurile, dar nu îndepărtîndu-ne 
de adevăr, aş spune că universalul 
semnifică un mărgăritar, care 

închide în cupola lui un set de 
valori spirituale inestimabile. 
Fără a dispreţui cîtuşi de puţin 
con ceptul globalizare, el este 
doar de „alaltăieri” şi semnifică 
proliferare, fără graniţe, a unor va-
lori mai ales economice, mult mai 
accentuat „terre à terre”, mult mai 
ne gustoreşti şi mai afaceromane. Şi 
– ce s-o mai cotim? – incomparabil 
mai fără scrupule, mai îmbibate de 
şmecherii, de morbul demolărilor, 
de distrugeri sadea. Globalizarea 
nu prea ţine seama de altitudinea 
spirituală, ci de profitabilitatea 
materială a clipei, indiferent de 
mijloacele la care recurge.

Cu certitudine, globalizarea – 
pentru a se defini şi justifica pe 
sine – îşi trimite rezonanţele şi 
săgeţile de la un capăt la altul al 
pă mîntului. Dar – tot cu certitu di ne, 
deşi nu se recunoaşte pe faţă asta – 
globalizările aduc cu ele şi un plus 
copios de şmecherii, de înşelăto-
rii, ca încărcarea mincinoasă 
de grame (de kilograme) la un 
cîn tar măsluit. Dacă la capătul 
celălalt al pămîntului, înfometaţii 
egipteni şi libieni au pus mîna 
pe par, numaidecît, în românia 
– chiar a doua zi – mai marii 
petrolului ridică preţul benzinei. 
e corectă, e cinstită, nu e cinstită 
„globalizarea” asta?... Mde!... 
Şi la urma urmei, prea des am 
început să auzim că dacă nea 
cutare trage un „pîrţ” la polul 
nord, globalizarea ar „trebui” să-l 
facă să răsune ca o „armonie” la 
polul sud.

Globalizările – de orice tip 
– nu mai pun prea mare preţ 
pe acurateţea valorilor. analfa-
beţi absoluţi, la propriu, care-şi 
spun Mondialu, plesnind de-atîta 
strînsură şi care-şi botează copiii 
şi nepoţii, punînd naşi mărimi 
ale statului „de drept”, se închină 
în faţa unor simboluri – cică – 
ale „globalizării”. un exemplu: 
am văzut recent, într-un sat din 
judeţul Buzău, nu departe de 
liziera de nord-est a judeţului 
Prahova, un „castel” al unui ţi-
gan bogat, în vîrful căruia nu 
mai străjuia tradiţionalul cocoş de 
tablă, ci un veritabil şi înalt tur-
nuleţ ce simboliza dolarul ame  rican. 
evident, în numele globalizării... 
Cică, dă-l în mă-sa de simbol 
românesc, „prea” tradiţional şi 
„prea” naţional...

tot trudind eu, amărîtul, asu-
pra acestor concepte în derivă, 
mi-am amintit de o povestire 
fermecătoare a lui Mihail Sado-
veanu. Vagabondînd marele poves-
titor, împreună cu un prieten, pe 
„Valea Frumoasei”, la un păstrăv, 
au găsit la un moment dat pe Moş 
Popaciuc, secătuit de bătrîneţe şi 
lipsuri, care păzea o „stavă” de 
cai. Stînd ei, cu toţii, la taclale, 
iubitorul de oameni şi de poveşti, 
Sadoveanu şi prietenul său, l-au 
servit pe Moş Popaciuc cu ţigări 
prima-ntîi. Şi Moşul, cu ţigara în 
col ţul gurii, mulţumind, a excla mat 
cu supremă admiraţie: „Bune ţi gări 
pipaţi dumneavoastră, domni lor 
de putaţi!”... Parafrazîndu-l pe Moş 
Popaciuc, zic şi eu: „Bune ţigări de 
contrabandă pi paţi dumneavoastră, 
domnilor globalizanţi”!...

a, da, să nu uit: globalizarea 
chiar şi atunci cînd se crede co-
rectă mie la sută, instaurează, 
cu încetul, tacit, în subsidiar, 
următorul dicton: unii să fie mai 
egali decît alţii...

Grigore SMeu

(urmare din pag. 1)

...globalizării Corespondenţă de la Paris

Un colocviu european cu 
o ca  zia centenarului Emil Cioran 
numit „Cioran: le pessimisme 
jubilatoire”, s-a desfăşurat în 
cadrul Salonului Cărţii de la 
Paris, Porte de Versailles (18-
21 martie 2011), despre care 
katia Dănilă, directoare a 
in stitutului Cultural român 
din Paris, a avut amabilitatea 
să ne relateze următoarele: Anul 
acesta se împlinesc o sută de 
ani de la naşterea lui Cioran. 
I.C.R. organizează o serie de 
evenimente pentru a celebra 
acest eveniment. În primul rînd, 
un foarte mare colocviu euro-
pean despre E. Cioran, care se 
petrece aici, la Salonul Cărţii, în 
sala Nota bene, la care participă 
scriitori din Franţa şi România, 
astăzi 18 martie şi mîine de-a 
lungul întregii zile. 

Ilie Mihalcea: Ce probleme 
v-a creat realizarea standului 
românesc? 

Katia Dănilă: Nu pot spune ca 
au fost probleme. Au fost lucruri 
pe care le-am îmbunătăţit faţă de 
ceilalţi ani: în primul rînd forma 
standului este puţin diferită. 
Oferta de carte pe care o avem 
anul acesta este foarte variată: 
pentru prima dată am reuşit ca 
înaintea Salonului să facem un 
sondaj şi să anunţăm pe saitul 
nostru că se pot face comenzi 
de carte. Ca atare, am putut să 
aflăm care este cererea pe piaţa 
de la Paris, atît de la diaspora 
româna cît şi de la francezii care 
sînt interesaţi să cumpere carte 
românească şi ca atare oferta 
pe care o avem în acest moment 
la stand este adaptată cerinţelor 

pieţii franceze. În plus, toate 
cărţile se pot cumpăra.

De menţionat că în acest an 
„invitat de onoare” la Salon du 
Livre a fost Literatura scan-
dinavă, cu o paletă bogată de 
edituri din ţările nordice, care 
fascinează publicul francez iu-
bitor de carte. 

Sorin ilieşiu, realizato rul 
filmului „apocalipsa după 
Cio ran”, s-a arătat încîntat: Sînt 
foarte fericit că, în sfîrşit, după 
16 ani de la realizarea primei 
părţi a filmului Apocalipsa după 
Cioran, realizat împreună cu 
Gabriel Liiceanu, a avut loc as-
tăzi, în cadrul Tîrgului de carte 
de la Paris, premiera franceză a 
acestui film şi publicul numeros 
care a venit la ora 10 dimineaţa, 
azi 18 martie, este un semn că 
Apocalipsa descrisă de Cioran 
nu este chiar atît de aproape 
sau că există interes pentru a 
o anihila. 

Ilie Mihalcea: În ce perioadă 
aţi realizat filmul? 

Sorin Ilieşiu: Interviul cu 
Emil Cioran, pe baza căruia am 
realizat filmul Apocalipsa după 
Cioran, a fost făcut în anul 1990 
la Paris, în zilele de 18, 19 şi 
20 iunie. În primele două zile 
am filmat interviul şi în a treia 
zi am filmat imaginile cu Cio-

Cioran: par(ad)isul infernal
ran în Jardin du Luxem bourg, 
pe străzile Cartierului Latin, pe 
Rue de l’Odéon nr. 21, în celebra 
mansardă de la etajul cinci, unde 
a locuit 30-40 ani. 

Scriitorul spaniol Fernando 
Savater, care participa la coloc-
viul Cioran, mi-a precizat: Eu 
vin din Spania. Am tradus patru 
cărţi ale lui Cioran în spaniolă. 
L-am cunoscut timp de 20 de ani. 
Eram prietenul lui mai tînăr: 
cînd veneam la Paris, cinam şi 
ne plimbam împreună. Mă bucur 
să particip la colocviu. 

În standul românesc, l-am 
întîlnit pe scriitorul Bujor ne-
del covici: Standul românesc 
aş fi preferat să fie mult mai 
bogat, cu mult mai multe cărţi, 
dar am constatat că sînt cărţi 
editate în limba franceză, ceea 
ce mă bucură pentru scriito-
rii români care sînt publicaţi 
în Franţa. Privitor la filmul 
despre Cioran, după mine este o 
realizare deosebit de importantă, 
pentru că Cioran vorbeşte în 
româneşte: de obicei nu vorbea 
în româneşte cu compatrioţii 
noştri. Este sincer pînă la limita 
suportabilităţii, dar şi la limita 
admirabilului. Îl recitesc pe 
Cioran din cînd în cînd, aşa cum 
citesc Biblia... 

Centenarul Emil Cioran (1911-
2011) a fost omagiat la Paris de 
Edi tions de l’Herne printr-o 
ex poziţie intitulată „Cioran. 
Une jeunesse crépusculaire”, 
or ganizată în salonul baroc 
„François Collet” al Primăriei 
arondismentului VI, în zilele de 
15-19 martie a.c..

Directoarea prestigioasei edi-

turi, doamna Laurence Tacou, 
a ţinut să fie expuse public: 
fotografii, acte personale, cores-
pondenţă, manuscrise aparţi-
nînd ma relui gînditor născut 
la Răşinari lîngă Sibiu, în 8 
aprilie 1911, şi care a locuit cea 
mai mare parte a vieţii într-o 
mansardă din Cartierul Latin. 

Uneori, în trecere prin Cartier 
Latin, mă opresc în faţa casei din 
Rue de l’Odéon nr. 21 şi remarc 
o „lipsă” în scurgerea timpului: 
pe cînd o placă comemorativă în 
amintirea marelui gînditor?

ilie MiHalCea
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