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Iohannis Gură de Aur
Recentul discurs al președintelui Iohannis 

echivalează cu exclamația copilului din binecunoscutul 
basm „Hainele împăratului”, cum că acesta, împăratul, 
e gol. Pentru simplul motiv că toată hăinăraia partidului 
de guvernământ, cea propagandistică, e doar o vorbărie 
fără cap și coadă, menită să ascundă adevăratul scop 
al lui Dragnea, secondat cu funest succes de eternul 
pușcăriabil Darius Vâlcov: Jaful la drumul mare. Nu 
pentru că Dragnea, ca Hitler odinioară, ar avea vreun 
program propriu-zis de guvernare, bun sau rău. Nu că 

ar avea vreo ideologie sau orientare rasistă, ori planuri belicoase de cucerire a lumii 
întregi. Din acest punct de vedere, Dragnea e un căcănar mărunt, care habar n-are 
cât fac doi și cu doi, în politică. În politichie da, însă asta e cu totul altceva.

Dar, ca Hitler la vremea lui, Dragnea a călcat în picioare tot ce înseamnă stat de 
drept, acuzându-l că ar fi ceea ce, în imaginația lui bolnavă, ar fi statul paralel. Căci 
cu statul de drept își poartă el războiul neînduplecat, cucerind redută după redută, 
mai ceva ca dorobanții la Plevna. Amenințat de urmările în justiție ale propriilor 
fapte penale, condamnat o dată definitiv, deși cu o vinovată indulgență, la închisoare 
cu suspendare, infractorul a întrezărit luminița de la capătul tunelului: câștigarea 
Puterii. Mai întâi în partid, unde l-a făcut harcea-parcea pe tovarășul lui de drum, 
Victor Ponta, uzurpându-i funcția. Apoi, la alegerile parlamentare, cu un tupeu 
incredibil, și-a deșertat sacul de promisiuni gogonate, un adevărat cântec de sirenă 
pentru amărâții de români cvasi-analfabeți, pensionari sau salariați, baza electorală 
dintotdeauna a PSD, promisiuni frizând fie absurdul, fie ridicolul, fie literatura SF: 
suprimarea taxelor (cu promisiunea fermă de a nu introduce altele noi), dublarea 
pensiilor și salariilor, plus multe alte năzbâtii de același calibru. Cum putea „biet 
român săracul” să reziste la asemenea povești? 

Pe de altă parte, românul cât de cât normal, scârbit până în măduva oaselor de 
întreaga degringoladă a scenei noastre politice, a preferat să sancționeze partidele 
indiferent de locul ocupat pe eșichierul politic, stând ca prostul acasă în ziua 
alegerilor și imaginându-și că astfel le va da tuturor o lecție usturătoare. Cât de 
greșit a fost acest calcul vedem cu toții în ziua de astăzi, când, cu voturile a doar 18 
% din întregul electorat, PSD conduce discreționar o țară în care face tot ce vrea, 
doar pentru că „poate”.

A fost marea lovitură a lui Dragnea. Având în vedere că în România nu există 
vreo obligație legală privind minima respectare a promisiunilor elementare, n-a 
mai contat că, vorba Olguței, pensiile dublate în promisiuni pot chiar să scadă în 
realitate. Și de aici a început războiul lui Dragnea cu țara, cu instituțiile ei. Prima 
victimă a fost justiția, aceea care îi amenința sacrosancta persoană. Zburătăcirea lui 
Kövesi, apoi punerea pe butuci a DNA și intimidarea procurorilor și judecătorilor 
prin Inspecția Judiciară și majoritatea pesedistă din CSM și din CCR au fost floare 
la ureche. Urmează acum conducerea BNR, unde, se zvonește, însuși Darius Vâlcov, 
împăratul peste comorile din cimitire și condamnatul la pușcărie în prima instanță, ar 
urma să fie uns pe scaunul lui Isărescu. Urmează la rând SRI și apoi, desigur, presa 
independentă, care deja umblă în cârje. Și, desigur, pușcăriile golite de infractori, se 
vor umple cu oameni ca noi, care au avut obrăznicia să spună sau să scrie ceva ce nu 
trebuia despre augustele persoane ce ne cârmuiesc. Cu sprijin total de la Răsărit, nu 
va fi o problemă pentru Dragnea să devină un prim Maduro european, implementând 
pe pământ românesc o sângeroasă dictatură. De ce nu?

Căci, vorba nu știu cui, dacă ură nu e, nimic nu e!

Radu ULMEANU
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săi de cel al statelor occidentale, necum să-l depășească, e 
cît se poate de oportună rezonanța cuvintelor lui Bakunin, 
citate de Pamfil Șeicaru: „Noi trebuie să distrugem, dar să 
nu facem altceva decît să distrugem, fără să ne gîndim la 
creație. A crea nu-i treaba noastră”. Un expresiv epitaf al 

comunismului… 
 În legătură cu situația din România, cei 
ce se arată dispuși a idealiza perioada dintre 
cele două războaie, văzînd doar ceea ce a fost 
constructiv atunci, pot fi surprinși întîlnind 
rîndurile profund decepționate ale lui Pamfil 
Șeicaru referitoare la prestația partidelor. 
Acestea se pierd frecvent în activități sterile, 
dacă nu de-a dreptul legate de meschine 
interese personale, pe un fundal de corupție. 
Destui politicieni nu sunt la înălțimea 
împlinirii idealului unității naționale: 

„Moștenirea idealistă a războiului a fost terfelită, harta 
acelei Românii Mari, cum o visa un Nicolae Bălcescu sau 
un Mihai Eminescu, au mînjit-o partidele politice cu patimile 
lor devastatoare, tot elanul unei nații a fost ștrangulat. Aș 
dori să pot opri un moment încăierarea partidelor, să am 
puterea de a constrînge pe fiecare politician la un examen de 
conștiință, să-și răscolească sufletul cu asprime de judecător 
și să vadă cu cît a contribuit la demoralizarea generală a 
țării, la deprimarea nației”. Și o constatare lapidară: „este 
un proces amplu și dureros, procesul incapacității morale 
a clasei conducătoare”. Oare nu seamănă leit cu cea pe 
care am putea-o formula azi? Soluția monarhiei i se pare 
acerbului gazetar cea mai adecvată, astfel cum, în pofida 
aparențelor, ni s-ar putea înfățișa și în prezent: „Interesele 

țării se confundă cu interesele monarhiei: unitatea în 
intensificarea puterilor, înlăturarea vrajbei și 
armonizarea voințelor spre a fi îndreptate 
într-o direcție comună. Monarhia este doar 

instrumentul activ al unității unui stat”. În chip 
pilduitor, Pamfil Șeicaru aduce vorba de cîțiva oameni 
de mare calitate morală. Neglijat de opinia publică, „un 
suflet modest, o vrednicie tăcută, un entuziasm discret în 
spovedanii, energic în fapte”, a fost Emil Ungureanu, avocat 
bănățean, un mare filantrop care a sprijinit cu generozitate 
întreprinderile culturale românești. Unul din fondatorii 
Muzeului din Sibiu și al ziarului Dreptatea, de care ne 
leagă amintiri mai vechi și mai recente, precum și, hélas, 
atîtea speranțe spulberate… Alt „apostol al unei credințe”, 
basarabeanul Vasile Stroescu, pe mormîntul căruia  „cresc 
bălăriile ingratitudinii”, filantrop și el în duh național, 
membru de onoare al Academiei Române din 1910, cel dintîi 
președinte al Parlamentului în 1919. Pentru a urma o amară 
concluzie pe care o putem extinde asupra momentului nostru 
actual: „Oamenii aceștia se răresc. Milostenia ce risipea 
averi în luptă cu imensa suferință umană, cedează mereu 
pasul filantropiei ce creează averi. În locul unei mîini ce 
se întindea pentru a da, mîini ce se întind pentru a lua sub 
pretextul binefacerilor din sărăcăciosul buget al unei țări 
năpădite de nevoi”. 
 Și, în violent contrast, profilul altui personaj 
care avea să-și dea întreaga măsură a ignominiei după 
ocuparea țării de către Armata Roșie. Dar încă din vreme 
demonstrîndu-și cinismul, mereu egal cu sine prin lipsa 
de caracter: Petru Groza. Figurînd în sinoade și congrese 
bisericești, ca și în Parlament, membru de vază al partidului 
condus de mareșalul Averescu, ministru al Ardealului 
în 1921, de Lucrări Publice în 1926, de Stat în 1927, nu 
numai membru, ci și președinte al mai multor consilii 
bancare și societăți industriale, moșier, ajunge, la 6 martie 
1945, premier comunist și, în 1952, ditamai președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale. Om de încredere al lui 
Stalin, în fața căruia, la prima lor întîlnire, a îngenunchiat 
sărutîndu-i mîna, acesta i-a impus personal prezența, 
neținînd seama de trecutul său „burghezo-moșieresc”. Cum 
s-a comportat atît de puțin onorabilul politician? „În ziua 
de 29 Mai (1930), cînd se pomenesc morții în război, d. 
Petru Groza a rostit în public aceste declarații provocatoare:    
«Eroii sunt niște nemernici caraghioși, care au murit ca niște 
oi din cauza fricei glonțului ce-i amenința de la spate și sub 
teroarea înjurăturilor și revolverului ofițerilor». D. Petru 
Groza a mai declarat că: «a poruncit familiei și chiriașilor 
săi să nu mai arboreze tricolorul, așa cum cer autoritățile 
românești nerușinate». Cînd i s-a amintit că a fost ministru în 

Din opiniile lui Pamfil Şeicaru 
igura lui Pamfil Șeicaru (1894-1980) se află încă 
într-o penumbră a unor nefaste circumstanțe 
istorice. Unul dintre cei mai de seamă ziariști ai 

noștri, dar și memorialist și autor al unui roman, acesta s-a 
afirmat cu energie în interbelic, situîndu-se pe baricadele 
dreptei. E. Lovinescu l-a apreciat drept un 
continuator al lui N. Iorga, de la care a preluat 
„mesianismul ideii naționale”, ca și „tonul 
persiflator și categoric, dezacordul față de 
epoca sa”. A scris enorm în plan jurnalistic, 
fondînd mai multe periodice, colaborînd la 
nenumărate altele, legîndu-și numele în speță 
de cotidianul Curentul, apărut în ianuarie 
1928 și ducîndu-și viața pînă-n august 1944, 
pe care ni-l amintim și noi din copilărie, 
socotit fiind pe atunci ziarul cel mai citit al 
țării. Pamfil Șeicaru s-a implicat și în viața 
politică, deținînd mandatul de deputat independent în 
Parlament, în 1928, 1931, 1933. O dovadă peremptorie a 
popularității sale nescutite de controverse o constituie faptul 
că a inspirat o seamă de scriitori care l-au introdus în creația 
lor: Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Mihail Sebastian, 
Ion Agârbiceanu, Radu Tudoran, Tudor Mușatescu, Marin 
Preda. Cu doar cîteva zile înaintea actului de la 23 august, 
părăsește țara la dispoziția mareșalului Ion Antonescu, 
pentru a susține peste hotare interesele României grav 
amenințate, inclusiv prin tipărirea unei publicații periodice. 
Regimul comunist se grăbește a-l condamna la moarte în 
contumacie, în procesul „criminalilor de război”, demarat în 
mai 1945. Urmează lungul său exil în Spania și în Germania 
federală, în timpul căruia publică mai multe cărți și, din 
1978, inițiază la München o nouă serie a gazetei sale 
de suflet, Curentul.
 Unul din volumele ce întrunesc un 
fragment din vasta operă jurnalistică a lui 
Pamfil Șeicaru, apărut postum, e constituit dintr-
un grupaj de peste 70 de articole publicate între 7 august 
1929 și 25 iulie 1931, în coloanele Curentului. Sunt texte 
așternute „la cald”, nu o dată cu o vehemență polemică 
de natură a releva un temperament și un stil. Deși ele au 
ca obiect firesc evenimentele la zi, ne putem da seama de 
perspectiva de care beneficiază fiind de cele mai multe ori 
confirmate de cursul ulterior al istoriei. Și mai mult decît atît, 
dovedindu-și acum nu o dată o actualitate care ne îngăduie 
a le încastra în tabloul discuțiilor politice în curs, ca și cum 
ar aparține unui participant al acestora. Excepționalul fler de 
gazetar al lui Pamfil Șeicaru se probează aproape prin fiecare 
pagină a sa. Să ne oprim la opiniile referitoare la Rusia 
sovietică, astfel cum i se înfățișa la acel moment. Deslușim 
aici nu doar un diagnostic exact al maladiei bolșevice, ci și 
notele unei vaticinări: „Guvernul revoluționar de la Moscova 
era dominat de spiritul agresiv, fie sub forma propagandei 
comuniste în lăuntrul statelor burgheze, fie sub forma unei 
excesive înarmări, și acest spirit agresiv intra în însăși 
necesitatea de afirmare a unui regim de uzurpație. Față de 
dorința sinceră de pace a celorlalte popoare, Rusia opunea 
o negație ironic mascată în frazeologia unui mesianism 
pacifist strîns așa de intim de însăși noua ordine socială 
instaurată în Republica Sovietelor”.  Oare nu s-a manifestat 
identic puterea de la Kremlin în perioada postbelică? Oare 
nu apărea mereu în strategia acesteia dubletul perfid al 
„luptei pentru pace” pe de-o parte și al înarmării febrile pe 
de alta? Iată o definiție a doctrinei comuniste care conținea 
spectrul propriei sale compromiteri: „Marxismul trebuie 
considerat ca o încercare neizbutită de a crea o metafizică 
a industrialismului; în sensibilitatea rusă, metafizica 
industrialismului a devenit mitul Cetății Făgăduinței”. 
Pseudoumanismul sovietic e contrazis de o sumbră 
producție a instrumentelor de distrugere în masă, similară 
cu cea pe care o va realiza, peste puțini ani, Germania 
revanșardă, cu Hitler la cîrma sa: „În orice conferință 
internațională, demagogia sovietică se manifesta în fața 
problemei dezarmării prin aceeași declarație: dezarmarea 
totală și imediată, în timp ce întreaga industrie rusească, 
atît cît s-a mai putut înfiripa din ruine, este subordonată 
nevoilor militare, în timp ce în laboratoare s-a mobilizat 
toată inteligența pentru a smulge chimiei noi rețete, pentru 
noi puteri de omucidere”. Iar dacă avem în vedere falimentul 
penibil al regimului sovietic care n-a izbutit în aproape trei 
sferturi de veac să apropie standardul de viață al cetățenilor 

 

„Olguța cu doi bani” (la un post tv.). 
*

 Oare Daniel Breaz, noul ministru al Culturii, e 
realmente breaz?

*
 Mulțumim postului de radio România Actualități 
pentru diminețile garantat însorite pe care ni le asigură grație 
prezenței lui Adrian Soare.

*
 Ion Hirghiduș. Acest ghiduș conținut în nume să se 
regăsească și în persoana autorului? 

*
 Ocupîndu-ne de poetul Mircea Anastasie Borcan, 
să nu care cumva să confundăm borcanele!

*
 Am auzit-o pe o venerabilă doamnă din Moldova 
adresîndu-se unui polițist de sector: „Domnule sictirist!”. 

*
 Reparator tv. E drept, îl cheamă Dorinel, nu Dorel, 
deși…

*
Alina Babaioanei. 

*
 „Traduceri memorabile din meniul unei taverne 
grecești: «miel» (arnaki în greacă) e tradus în engleză cu 
«lamp», în germană cu «Lampe» și în română cu «lampă».   
Să fie o aluzie involuntară la mielul pascal și la Săptămîna 
Luminată? Ce-i drept, dacă amesteci într-o pălărie ideea 
de «miel» cu cea de «lumină», s-ar putea să iasă un fel de    
«miel-lampă»” (Dilema veche, 2018). 

*
 „Cambridge Dictionary a declarat nomophobia ca 
fiind cuvîntul anului. Înseamnă anxietatea produsă de spaima 
că poți fi separat de telefonul mobil. Cînd vii de pe vremea 
telefoanelor fixe, n-ai cum să nu te întrebi cum am ajuns 
aici” (Dilema veche, 2018-2019).

                                           Ștefan LAVU

Comedia numelor 
(100)

această țară, a mărturisit: «Spre rușinea mea am fost ministru 
în țara românească»”. Comentariul fără drept de apel al lui 
Pamfil Șeicaru: „Era un prostuț amabil, un cap de hotentot 
blond, avocățel ignar și doctor juris (de la Deva), ocupat 
cu afaceri de cherestea, căutînd să-și obțină răsplata ce i-o 
datora România Mare. În afară de aceste date, Petru Groza 
nu aducea absolut nici un fel de contribuție, fie și măcar 
decorativă”. Oare viitorul nu i-a dat dreptate cu prisosință 
sagacelui ziarist? Să nu-l uităm pe Pamfil Șeicaru!

 

             Pamfil Șeicaru: Balcanizare asasină. De la 
naționalism la extremism, ediție și prefață de Mircea și 
Sergiu Coloșenco, Ed. ELION, 2004, 232 p.  

Gheorghe GRIGURCU

Gheorghe Lungu: Am un inger păzitor
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      În  viaţă  f i ind,  pe  ş leaul 
centenarului, şi în posesia tuturor 
forţelor, bunul, străvechiul 
meu prieten Pavel Chihaia mă 
ţinteşte din priviri de pe coperta 
recentei monografii pe care i-a 
închinat-o dl. Ovidiu Pecican – 
vezi volumul monografic „Pavel 
Chihaia – aventurile vocaţiei”, 
apărut la editura Mega, Cluj-
Napoca. Fiind vorba, la drept 

vorbind, de două vocaţii, la două diferite vârste, tinereţe 
şi maturitate. Este vorba de o monografie exhaustivă, în 
care om şi operă sunt luminaţi de aceeaşi rază a talentului 
izbăvit printr-o excepţională forţă de muncă.
      Ca unul care l-am cunoscut de timpuriu pe Pavel, în 
toiul activităţii lui de scriitor, iar mai pe urmă l-am urmărit 
ca om de ştiinţă, în luxurianta materie a istoriei artelor – şi 
chiar a istoriei în sine, îmi mărturisesc mai departe regretul 
că multidotatul meu prieten a părăsit domeniul literaturii, 
trecând pe treapta academică. La vremea lui, scuza a fost 
că un scriitor scrie spre a fi publicat, iar dacă nu-i este 
favorabil climatul, puterile-i slăbesc. Nu m-a convins, 
în mai multe discuţii pe care le-am avut pe această temă 
în ani şi orânduiri sociale diferite. Am socotit totdeauna 
că, după publicarea „Blocadei”, neîncheierea trilogiei 
cu romanul „Taragai”, şi cu cel dedicat poetului Ovidiu 
la Tomis – Taragai fiind numele unui prinţ tătar al stepei 
dobrogene – a constituit o pierdere pentru proza noastră. 
Aceea care, îndată după încheierea celui de al doilea război 
mondial, dar şi în zilele acestuia, se manifestase tumultuos, 
prin mai multe pene.
      În acei ani de proletcultism cultural şi de teroare 
politică, ani când salvatoarea sosire a americanilor 
întârzia sine die, a produce scrieri de sertar devenea o 
infracţiune, cum infracţiune putea fi simpla lectură a unei 
cărţi interzise – vezi condamnarea la 25 de ani temniţă a 
lui Dinu Pillat pentru a fi citit o carte a lui Emil Cioran, 
adusă din străinătate. Îi spuneam, atunci, lui Pavel, că 
acela care are ceva de spus scrie, cum zicea Arghezi, şi cu 
unghia pe zid, dar el începuse să se gândească la o altă cale 
de existenţă, după ani de tot mai aspre restricţii. Urmarea 
acelei decizii s-a văzut în cele zece volume de studii de 
artă medievalistică. Dl. Ovidiu Pecican enumeră care au 
fost acele trăsături spirituale ale lui Pavel Chihaia care l-au 
îndrumat spre noua lui orientare. Unul dintre capitolele 
volumului se intitulează „Un istoric profund religios”.
      Dacă, pentru mine, Pavel Chihaia rămâne autorul 
„Blocadei”, pentru dl. Ovidiu Pecican el este, în primul 
rând, omul de ştiinţă care chiar înainte de a se expatria 
scrisese 70 de studii şi publicase patru volume de istoria 
culturii medievale româneşti – şi trecuse, de asemenea, 
un doctorat la Sorbona. Locul său printre alţi intelectuali 
ai exilului îl stabileşte autorul în compania lui Neagu 
Djuvara, George Uscătescu şi chiar Mircea Eliade. În exil, 
Pavel Chihaia a publicat în limba română cărţi precum 
„Lecturi despre Ţările Române în Evul Mediu”, „Portrete 
de voievozi din Ţara Românească” şi „Orizont Medieval” – 
cu toatele în Danemarca. Şi în limba română, deci destinate 
lumii exilului. Pagini, în opinia dlui Ovidiu Pecican, „fără 
egal din istoria istoriografiei şi a culturii noastre”.
      Căderea comunismului a îngăduit republicarea în ţară 
a romanului „Blocada”, în mai multe ediţii, precum şi a 
întregii sale opere de istoriografie, în anul 1998, cu cele 
cinci volume dedicate artei medievale. A fost, ne asigură 
dl. Pecican, „marca unui efort concentrat al istoricului de 
a se întoarce acasă integral, punând la dispoziţia lectorului 
totalitatea contribuţiilor sale ştiinţifice. Dintre acestea, 
o problemă care i-a pasionat pe istoricii noştri, aş zice 
dintotdeauna, a fost aceea a începuturilor vieţii statale 
în Ţara Românească şi în Moldova. Ce era legendă şi ce 
adevăr istoric în persoana voievodului Radu Negru, bănuit 
a fi primul nostru voievod. Un mit, păstrat dintr-un izvor 
pierdut? Constatând că Negru Vodă a apărut într-o biserică 
din timpul lui Pătraşcu Vodă, Pavel Chihaia reconstituie 

căile mitului, încât, cu vorbele autorului „aporturile 
semnificative ale lui Pavel Chihaia nu îşi pierd utilitatea, 
nici meritul”.
      În primul său volum, „Monumente din cetăţile de scaun 
ale Ţării Româneşti”, Pavel Chihaia alege pe acelea pe 
care le socotea semnificative pentru începuturile culturii 
noastre”, vestigiile celor dintâi voievozi, relaţionând 
protagoniştii istoriei cu arta din epoca lor. Operaţie care 
a dus la „recuperare integrală, în limita posibilităţilor de 
documentare a sensului evolutiv al unei epoci sau alteia”. 
Bune motive pentru ca dl. Ovidiu Pecican să considere 
majoră contribuţia de istoric a lui Pavel Chihaia, cel de 
dinainte de părăsirea ţării, drept una de o mare consistenţă 
şi de o pronunţată frumuseţe. 
      Consistenta perioadă a exilului a fost, în vederile 
exegetului, o etapă în care specialistul şi-a reexaminat 
vechile teme, nuanţându-le, într-o viziune integrală. Pagini, 
afirmă dl. Pecican, fără egal în istoria istoriografiei şi a 
culturii noastre. Cercetătorul care se va apleca asupra 

În BULGARIA, fata care mă însoțea peste tot ca translator 
mi-a spus conspirativ, înainte de a ne plimba prin Sofia: 
„Vă conduc la o statuie care are legenda ei. Se spune că 

dacă o privești în noaptea de Anul Nou și bei pe nerăsuflate o sticlă 
de vin, statuia începe să se clatine.” Am izbucnit în râs: „Să știți 
că, dacă bei pe nerăsuflate o sticlă de vin, orice statuie începe să se 
clatine.” Tânăra s-a gândit mult și, în sfârșit, m-a aprobat. În mod 
evident, abia atunci înțelesese de ce se clatină statuia.

Tot în BULGARIA, după ce am urcat gâfâind pe muntele 
Vitoşa de lângă Sofia, şoferul (care îşi lăsase maşina undeva, jos) şi 
fata frumoasă desemnaţi de gazde să mă însoţească mi-au arătat o 
peşteră mai puţin obişnuită, care avea o deschizătură cu diametrul de 
40-50 de centimetri în tavanul de piatră. „Se spune – mi-a explicat 
fata – că vizitatorul care reuşeşte să treacă prin acea gaură şi să 
ajungă în încăperea de deasupra se spală de toate păcatele.” M-am 
suit imediat pe o scară aflată la îndemână şi am intrat cu partea de 
sus a corpului în orificiul din tavan. Trecusem de el pe jumătate şi 
cercetam cu privirea încăperea de sus când mi-am dat seama că nu 
pot urca mai mult. Şi că nu mai pot nici să cobor. Însoţitorii mei au 
încercat să mă ajute, dar, din cauza unei proaste comunicări, şoferul 
mă trăgea de picioare în jos, iar fata – de mâini în sus. Până la urmă, 
cu chiu cu vai, şoferul a învins (ajutat şi de atracţia gravitaţională). 

În UNGARIA, la sfârşitul 
sejurului, înainte de a mă urca în 
trenul de întoarcere acasă, i-am 
spus translatoarei (o unguroaică 
superbă) că îi dau Ardealul dacă 
mă lasă să o sărut. Ea a fost 
imediat de acord, a sărit de gâtul 
meu cu entuziasm şi ne-am sărutat 
patetic, ca în filme. Scriitorul 
care mai era cu mine, ardelean, 
s-a supărat rău de tot. Ca să-mi 
repar greşeala, după ce m-am 
urcat în tren, am deschis geamul 
şi i-am spus translatoarei: „M-am 
răzgândit, nu-ţi mai dau Ardealul.” 
Ea a râs – „aşa sunteţi voi, bărbaţii, 
nu vă ţineţi niciodată de cuvânt” –, 
dar prietenul meu supărat a rămas. 
Şi nu mai vorbeşte cu mine nici până în ziua de azi.

În DANEMARCA, la un restaurant, eu şi ceilalţi scriitori 
români cu care eram, am remarcat lipia gustoasă servită în loc de 
pâine. A doua zi, la alt restaurant, pe masa noastră se afla, în dreptul 
fiecăruia, câte un suport din plută. Am crezut că acele suporturi sunt 
lipii, le-am uns conştiincios cu unt şi ketchup şi... am muşcat din ele. 
N-a lipsit mult să ne plângem chelnerilor că lipiile sunt tari. Bine 
că n-am făcut-o! Am fi adus (şi noi) prejudicii imaginii României.

În CHINA, într-o casă ţărănească de pe malul fluviului Ianţî, 
în care am intrat ca musafiri nepoftiţi, dintr-o curiozitate insaţiabilă, 
eu şi alţi patru scriitori români (Eugen Uricaru, Ion Mircea, Cornel 
Ungureanu și Vasile Dan), am fost primiţi cu bunăvoinţă şi trataţi cu 
turte de orez. M-am uitat prin încăpere (era la etaj, la parter locuiau 
vitele) şi am descoperit o vatră deschisă, deasupra căreia atârna, 
de un lanţ, un fel de ceaun. M-am dus să văd îndeaproape vatra şi 
translatorul (un tânăr foarte cultivat, Gao Xing) a scos un strigăt de 
groază, care m-a făcut să încremenesc.

– Dacă aţi fi păşit peste vatră – mi-a explicat el după ce m-a 
recuperat de acolo – aţi fi săvârşit un sacrilegiu, supărându-l pe 
duhul casei. Conform unei tradiţii străvechi, ar fi trebuit să rămâneţi 
în această familie timp de trei ani, ca slugă, ca să vă spălaţi păcatul. 
Nici armata populară chineză nu v-ar fi scos din mâinile celor de aici.

Drept urmare, toţi au glumit pe seama mea, imaginându-şi ce 
aş fi făcut în cei trei ani. Unii mă vedeau înhămat la plugul de lemn, 
alţii – decorticând tone de orez, bob cu bob. Eu aveam altă variantă 

– mă gândeam că mi-aş fi ispăşit pedeapsa la bucătărie, printre femei. 
Una dintre chinezoaice, de altfel, mă privise de la început cu simpatie, 
sau, cel puţin, asta îmi închipuiam eu...

În IRLANDA, la Dublin, într-o seară ploioasă, am ajutat 
două fete care descărcau dintr-o dubiţă pachete cu ziare religioase şi 
le depozitau în magazia unei biserici. Fetele, îmbrăcate în fulgarine 
galbene cu glugă, erau amândouă zvelte, aveau ochii albaştri şi 
conturul feţelor oval, ca al domnişoarei Pogany. M-am asociat lor 
în tăcere, cu speranţa secretă că gestul meu o să le atragă atenţia, că 
muncind împreună ne vom apropia, că în magazie, cine ştie, poate 
că... Dar n-a fost deloc aşa. La despărţire, când eu mă uitam languros 
la ele, una din fete mi-a dat o bancnotă de 10 lire sterline şi... duse au 
fost. M-am simţit jignit şi neînţeles. Treptat, însă, mi-am revenit şi 
din cele 10 lire i-am cumpărat soţiei mele un straniu ruj verde care, 
dat pe buze, devenea roşu. 

În STATELE UNITE, chiar la sosire, după ce am coborât din 
avion pe aeroportul Kennedy din New York, a trebuit să completez 
un formular în care era şi rubrica: „Unde veţi locui în SUA?” Într-un 
moment de exuberanţă am scris acolo „În inima americancelor”. Drept 
urmare, poliţistul care mi-a controlat actele mi-a spus ferm că trebuie 
să fac cale întoarsă în România, fiindcă ei nu pot primi în New York un 
homeless. A fost nevoie de multe parlamentări ca să fiu iertat pentru 

gluma mea neinspirată.
În BELGIA, la sediul 

NATO din Bruxelles, în timp 
ce ceilalți scriitori și ziariști din 
grupul din care făceam parte 
ascultau cu evlavie explicațiile 
date de un general american, eu 
am intrat, expunându-mă ironiilor, 
într-un magazin de haine pentru 
militari. Fără să stau prea mult pe 
gânduri am cumpărat o canadiană 
bleumarin pe care scria cu litere 
albe: NATO și OTAN (varianta 
franceză a acronimului). La 
întoarcerea în România, în avion, 
toți colegii mă invidiau. Unul 
mi-a spus cu umor: „Visul meu 
este să se prăbușească avionul, eu 

să fiu singurul supraviețuitor și să-ți fur canadiana.” P.S. La prima 
ședință a Consiliului de Administrație al TVR, m-am dus îmbrăcat 
cu canadiana. Gabriel Liiceanu, membru și el al consiliului, tocmai 
pledase cu o zi în urmă, într-un talk-show, în favoarea intervenției 
NATO în Iugoslavia. S-a uitat contrariat la inscripția de pe canadiana 
mea, crezând poate că e o aluzie.

În RDG, la Muzeul de Artă din Dresda, pentru că am rămas 
nemișcat multă vreme în faţa Madonnei lui Rafael, fascinat de 
nobleţea ei, am fost certat de translatorul care mă însoţea: „Aşa 
sunteţi voi, românii, incapabili să vă încadraţi într-un program.” 
Drept urmare, l-am concediat. Ca să mă împace, el m-a invitat la 
cină la el acasă şi mi-a dăruit un instrument ingenios de făcut piure 
din cartofi (îl am şi azi).

În URSS (în 1988) am stat la coadă la unt, la un magazin din 
Moscova, ŢUM, cu speranţa nebunească de a cumpăra un pachet şi 
de a mă întoarce ca un erou în România (unde nu se găsea nimic). 
N-a fost posibil. Întâi am luptat din greu, corp la corp, timp de mai 
bine de o oră, ca să mă apropii până la un metru de vânzătoare. Apoi, 
rusoaicele masive între care eram înghesuit m-au eliminat cu mişcări 
energice din şolduri în afara îmbulzelii şi n-am mai fost în stare să-

Barbu CIOCULESCU

 Alex. ȘTEFĂNESCU

Ce ţin minte din străinătateAmintiri

contribuţiilor de istoric ale lui Pavel Chihaia – află în dl. 
Ovidiu Pecican un ghid, unul pe cât de entuziast, pe atât 
de bine informat. Sarcină grea, dacă ne gândim că obiectul 
cercetării sale a fost o personalitate cu multe faţete, tot 
atât de interesant a fi luat în cercetare ca scriitor, om de 
ştiinţă evoluând pe mai multe meridiane şi de-a lungul a 
mai multor orânduiri.
      Vechii prieteni ai lui Pavel Chihaia, cititori ai cărţii 
ce i-a fost dedicată, îl vor recunoaşte pe toate palierele, 
mai puţin pe acela al omului de viaţă, excelent dansator, 
animator în balurile cu june frumoase, lector, la el acasă, 
în strada Rotaşului, numărul opt. Cel care, la 96 de ani, îşi 
poate revedea liniştit existenţa. Cu mulţi ani în urmă, când 
îi arătam un articol ce i-l dedicasem, îmi corecta pe text 
greşelile, de date încurcate sau lipsă...

Pavel Chihaia 
– un clasic în 

viaţă

(Continuare în pg. 18)
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cum vom învăţa mersul căderii doar din scurte priviri, 
apăsarea şi darul păcatelor şovăielnice,
avalanşa ingratelor tăceri?
locuiam în pauza unor cuvinte neterminate,
aşezate departe, în spatele zidurilor.
e iarnă şi nu e timp să ne împlîntăm străzile în piept.
acum lucrurile sînt atît de concrete,
încît nici nu mai au vreme să existe.
dar tot promitem, moarte după moarte,
că vom bate în acele ziduri pînă va curge sînge.
şi crucile vor răsări direct din cuvinte.

rămășițele acelor chemări, hrănite cu sînge și apă.
(în așteptarea răspunsului ultim, definitiv).
în mîini apucau tablele nescrise ale altor legi.
nu există nimic din toate acestea.
(și nimeni, doamne, nu ne învață pe de rost limba nebuniei).
surprinși în altarele coșmarului subcutanat,
de am ști să ne îmbrăcăm rănile ca pe un giulgiu.
să strigăm în noi cuvinte fără nici un conținut.
nu există nimic din toate acestea.
(și totuși, parcă îngîni: et ne nos inducas in tentationem).
doar împreună puteam invoca singurătatea perfectă.

pe atunci încăpeam într-o singură tăcere de nebun, 
în spărtura rîsului său homeric. 
ieşeam din asfalt ca noii născuţi. 
pe atunci oraşul îmbătrînea zgomotos în venele noastre. 
bezna cobora pe frînghii în trupurile alungite, 
în patria apocalipsei. 
în locuri impare, cămaşa zilei ne găseşte şi mai străini. 
cuvintele rup din noi mari bucăţi de singurătate, 
fire din pînza reveriilor bătătorite. 
de la o vreme textul visează îngeri şi demoni cu sîngele 
nostru.

cuvintele nu se mai obosesc să ne reţină

nevăzuţi, neauziţi trecem tăcuţi prin cuiburi etajate de melc. 
cădem iară în pielea aceluiaşi amurg. aruncăm resturile 
umbrelor nepurtate, tresăririle ce vibrează în alte prezenţe. 
mai la vale, prin mocirla aşteptării, paşii fără urmă spun 
că sîntem tot aici, tot acolo. ţinem pasărea din inimă trează. 
zborul ei să nu se scurgă de tot. să alungăm o clipă nesaţul, 

vidul din încolăcirea peste lucruri. locuim încă în nordul 
umplut 
cu vechi reliefuri, cu impresii tot mai aduse de spate, care stau 
toată ziua pe ducă. trecem dintr-o parte în alta prin ninsoarea 
de scrum, prin albeaţa adusă de briză. trecem cu ploaia în lesă, 
pe acele poteci crescute din stîncile depărtării. 
de departe părem locuiţi doar de resturile atîtor singurătăţi, 
de ruginile melancoliei,
încît nici cuvintele nu se mai obosesc să ne reţină.

tăcerea pe care nu o putem pronunţa

vreascuri arse la marginea pămîntie a beznei. cu licăriri căzute 
în braţele dimineţii. acolo, în pacea dulce a descompunerii, 
liniştea ne urmează pas cu pas. ne pune pe malul ce curge în 
bătaia vîntului. noi creştem parcă mai înalţi din şanţurile 
memoriei. din trupul nostru răsar fructe de abanos. creştem pînă 
în tavanul de humă, pînă în pardoseala de ceaţă. creştem din 
adînc în adînc, cu uscăciunea priveliştilor pe faţă. trecem senini 
prin vămile de smirnă şi fum. n-am ajuns bine în forturile 
curgătoare. 
acolo unde gurile sălbăticite nu mai pot să spună nimic.
am bătut în lichide uşi, am smucit clanţele de pămînt. 
(aşadar: din moarte pe moarte ne naştem. mai tăcuţi, 
mai absenţi. mai legaţi de trecutul de mîine, 
mai legaţi de viitorul de ieri. 
mai legaţi de tăcerea pe care toată viaţa pronunţa n-o putem).

în aceleaşi tăceri, în aceleaşi cuvinte

piscurile ceţurilor erodate, umbrele calcaroase, rupte în coate, 
în genunchi, îmbrăcate în duminicile de lucru. prinşi în 
interiorul acestor gelatinoase întîmplări, în cruda digestie a 
plictiselii. nu ştiam cine ne cerne frigul în palme, cine ne 
plantează îngheţul în pumni. ce stele negre mai foşnesc între 
degetele pămîntului, cu amănunte care ne lasă tot mai vineţii. 
vine o vreme cînd viaţa ne oboseşte cu îmbrăţişările ei, 
cu punctuaţia rău plasată între nopţi şi zile. cu atîtea clipe, 
zăvorîte în pierdute priviri. vine o vreme, exact ca acum, 
cînd viaţa şi moartea încap în aceleaşi tăceri, în aceleaşi 
cuvinte. 
vine o vreme  cînd toate se duc ca şi cum ar veni, 
aruncate socratic peste umărul clipei. 
vine o vreme cînd totul e iarăşi plin de nimic.

poemul absenţei

cum ne vor devora rămăşiţele acestor treceri. strînse la piept, 
întoarse spre soarele gol, cu micile lor picioruşe albite. 
cum vom putea locui pe mai departe în clipa care învaţă să 
ne uite? 
cum vom mai putea invoca micile întîmplări, scurtele căderi 
în neagra melancolie? cum vom putea ademeni realitatea 
abia închipuită? apoi, îndemnul acela: mergi pînă cînd 
picioarele 
se vor roade pînă la os! cine să mai întoarcă pașii acelei treceri 
de pe urmă? noi mai umblăm pe aici cu prezenţe abia imaginate, 
cu pipăieli de baston care adulmecă lucrurile. 
luna ne răsărea încă din degetul arătător. 
cîinele pustietăţii latră prin cartiere nelocuite. 
doar noi mai cerşim puţină lumină cu mîinile crescute din ceaţă. 
cu mîinile care scriu pînă la sînge poemul absenţei.

 zbaterea acelor priviri de pe urmă, 
cu care să mai acopăr cicatricile lăsate de vînt. 
oasele cuvintelor spălate de amintirile ploii. 
toamnele ce putrezesc după primele silabisiri, 
cu tot dangătul lor nelumesc. 
şoaptele stelelor mă cheamă în străfunduri. 

în acele suburbii ale inimii, acolo unde pustiul bălteşte. 
unde întunericul mă mai duce în braţe cîţiva paşi de lumină. 
ca pe o lacrimă ce tot urcă dintr-un plîns neauzit. 
ca un punct sădit între două tăceri nerostite. 
ca înserarea care se așterne peste acele priviri veștejite.

un clopot bate o oră ce stă înțepenită în turn. 
nu e cine să se mire, nici cine să-și întoarcă privirea înapoi. 
căci toate se duc la ore exacte. 
cînd parcă și timpul a obosit. 
dar să ne întoarcem fața spre lucrurile neînsemnate, 
care plutesc în derivă. 
trupul tău stă martor la dangătul tot mai șters al realității, 
cu brațele cît un curcubeu răstignit. 
cineva venea în urma noastră și spunea, 
cu o voce stinsă, tot mai stinsă,
că totul nu e decît o nebunie a cuvintelor.

stăteam îndelung cu lumînarea aprinsă, 
să fim treji cînd îngerul își face rondul orelor tîrzii. 
să povestim despre cele neîntîmplate cu atîta precizie. 
despre tresăririle care încearcă aripile altor fantasme.
despre urîtul ce ne cuprinde ca o placentă a nopții. 
veșmintele ne creșteau pe trupurile abandonate,
ruinate în absurd. 
clipele se zbăteau ca niște sălbăticiuni prinse în cușcă. 
toate anunțau călătoria despre care zorile nu știau încă 
nimic. 

între acele ziduri de pergament 
mai invocam marginea altor nemargini, 
zbaterea în valurile altei reîntoarceri prea tîrzii. 
bătălia pe rămășițele altor metereze ale beznei, 
a ecourilor ce tot vorbesc în pustiu. 
tot ceea ce se sparge în irealităţi la primul oftat. 
tot ceea ce ne acoperă ca o mantie vîscoasă a groazei.
dintre propoziții se ridicau alte singurătăți, 
pe care le îmbrăcam ca pe un giulgiu. 
scrisul pînă la sînge, pînă la os, pînă la ultima fibră a 
nefiinţei. 
scrisul ca amintire a atîtor și atîtor uitări.

singurătatea deşirată în tăceri corozive, 
în rînduri nedesluşite, unde se despart silabele amneziei. 
tot golul acela deturnat în noi răzvrătiri, 
în blînde irizări apocaliptice. 
tot puţinul care încape cu greu în acest imens nimic. 
peste toate, o arătare îşi tot răstigneşte caligrafic umbra. 
se lasă ademenită de clipa ce încă nu a sosit, 
de pribegitele aparențe care ne ies în cale. 
de tentaţia demonică a rostirii nespusului, 
de căderea în braţele altei zădărnicii.

I o a n  F .  P o p  –  6 0

Dalina Bădescu: Paradis corporativ
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      1920-1927: profesor la 
Liceul Mihai Viteazul 
din Bucureşti. Transferat 
în Capitală, continuă să 
predea limba germană, dar 
şi economia politică, având 
printre colegi proeminente 
personalităţi ale vieţii 
culturale româneşti ca: 
I .D.  Ştefănescu,  P.V. 
Haneş, Paul Papadopol, 

A.I. Candrea, Tudor Vianu, Al. Claudian, Tache Papahagi, 
Scarlat Struţeanu, N. Cartojan. Elevul Şerban Ţiţeica va 
stenografia cursul de economie politică pe baza căruia va 
elabora cursul tipărit. Continuă colaborarea la revistele 
amintite, cărora li se adaugă: Independenţa economică, 
Dreptatea socială, Revista de filozofie, Plutus, Pagini 
agrare şi sociale, Viitorul, Revista română, Năzuinţa 
românească (Craiova), Pasul vremii, Revista critică, Viaţa 
românească.
   Două evenimente de cea mai mare însemnătate pentru 
viaţa şi pentru sociologia românească se petrec în această 
perioadă: publicarea cărţilor Burghezia română. Originea şi 
rolul ei istoric, 1925, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 
şi Neoliberalismul, 1927, Editura revistei Pagini agrare 
şi sociale. Caracterul lor de cercetare originală a fost de 
îndată remarcat, iar importanţa lor sezisată fără întârziere. 
„Un studiu de o neobişnuită adâncime” – apreciază 
G.Ibrăileanu Burghezia română. „În vremea din urmă 
– scria Tudor Vianu în 1930 (Opere, vol. 9, Bucureşti, 
Editura Minerva) – un gânditor care a publicat o carte 
foarte interesantă a arătat greşeala istorică pe care o comite 
Maiorescu atunci când spune că modernizarea României, 
în preajma anului 1820, a fost pur şi simplu o asumare de 
forme fără fond, un împrumut artificial. Acest gânditor este 
d-l Ştefan Zeletin, profesor la Universitatea din Iaşi, care a 
scris o foarte interesantă carte apărută sub titlul Burghezia 
română. În această carte, d-l Ştefan Zeletin, care este un 
adept al materialismului istoric, socoteşte că modernizarea 
României n-a putut să fie opera unei voinţe arbitrare de 
a asuma forme în absenţa fondului corespunzător, ci a 
trebuit ca acest fenomen istoric să fie cauzat de fenomene 
profunde”. „Burghezia română – avea să scrie în 1935 
Al.Claudian (Sociologia lui Ştefan Zeletin, în Revista 
de filozofie, 1935) – este o lucrare pe care nici o critică 
nu o va putea clinti vreodată din sociologia românească 
(...). Prin înălţimea ei de concepţie, prin aparatul ei logic 
impecabil, prin geometria perfectă a compoziţiei, ca şi prin 
documentaţia vastă pe care se reazimă, Burghezia română 
este una din marile cărţi ale cugetării contemporane”. O 
carte „Într-adevăr bună” reflecta, în 1943, C.Noica (Două 
cărţi despre burghezie, în Vremea, 16 mai 1943).
   Neoliberalismul (1927) continuă cu necesitate Burghezia 
română. Prin neoliberalism Ştefan Zeletin înţelege 
intervenţionismul de stat în libertatea individuală şi în 
proprietatea particulară, ca o necesitate legică a dezvoltării 
societăţii româneşti, consfinţită prin Constituţia din 1923. 
Neoliberalismul contravine liberalismului clasic de până 
la primul război mondial, doctrină a libertăţii totale în 
iniţiativă şi în proprietatea privată.
   Activitatea editorială a lui Ştefan Zeletin, restrânsă 
cum a fost, rămâne legată în bună parte de numele rudei, 
prietenului şi consăteanului său, C. Filipescu (1879-1947), 
inginer agronom specializat în economia agrară şi scriitor, 
director proprietar al editurii şi revistei Pagini agrare şi 
sociale. El a avut marele merit de a fi înfrânt rezerva lui 
Ştefan Zeletin, tipărindu-i în editura sa următoarele cărţi: 
Retragerea, 1926, Neoliberalismul, 1927 şi Nirvana, 1928, 
iar în revistă, numeroase articole şi studii care n-au mai 
apucat să fie adunate în volum.
   1927-1934: profesor la Universitatea din Iaşi. La 6 
octombrie 1927 Ştefan Motăş Zeletin renunţă la ezitarea 
onomastică, schimbându-şi oficial numele din Ştefan Motăş 
în Ştefan Zeletin. Impus în gândirea românească mai ales 
prin Burghezia română şi prin Neoliberalismul, el fusese 
chemat şi numit, în ziua de 17 iulie 1927, la Universitatea 
din Iaşi, pe baza articolului 81 din Legea învăţământului 
superior, ca profesor titular al Catedrei de Introducere în 
filozofie şi Istoria filozofiei vechi şi medievale, în aceeaşi 
şedinţă a Senatului universitar în care a fost numit şi Iorgu 
Iordan profesor la Catedra de limbi şi literaturi romanice. 
În numele profesorilor titulari ai Facultăţii de litere şi 
filozofie a Universităţii din Iaşi, raportul a fost prezentat de 
preşedintele comisiei, profesorul Petre Andrei, care a făcut 
o prezentare elogioasă fiecărei lucrări în parte. Printre cei 
14 semnatari ai raportului îi menţionăm pe: A.M. Ralea, G. 
Ibrăileanu, P. Bogdan (rector). La 30 iunie 1927, comisia 
specială a Ministerului Instrucţiunii, formată din profesorii 

În luna iulie a anului 2002, faimosul Bruce 
Springsteen a scos The Rising, considerat până 
astăzi unul dintre cele mai bune albume din 

discografia sa. Vândut în sute de mii de exemplare și 
încununat cu cele mai importante premii muzicale, albumul 
este alcătuit, așa cum mărturisește autorul său, pe baza 
gândurilor și obsesiilor sale de după tragedia de 
la World Trade Center, din 11 septembrie 2001. 
Dincolo de circumstanțele dramatice care au 
dus la apariția sa, The Rising este o mare reușită 
estetică. Muzica, versurile și interpretarea 
(albumul a prilejuit reunirea trupei lui, E street 
band după mai mulți ani de separare) sunt la un 
nivel foarte înalt, redresând spectaculos, până 
astăzi, cariera muzicală a lui Bruce Springsteen, 
care intrase într-un con de umbră.

Mutatis mutandis, volumul Vioricăi Răduță, Arsura 
umblă după trup, este o variantă poetică și românească a lui 
The Rising. În sensul că scrierea lui a fost prilejuită tot de 
o catastrofă, cu un impact uriaș în societatea românească: 
incendiul de la Clubul „Colectiv”. Un pariu riscant, mai 
ales pentru un volum de poezie. Pentru că, dacă o carte 
de reportaj sau una de proză izvorâte din această tragedie 
nu ar fi cu totul de neimaginat, în cazul unui volum de 
versuri, orizontul de așteptare al cititorului este destul de 
încețoșat, iar autorul trebuie să execute o adevărată probă de 
funambulism pentru a găsi tonul just. El poate cădea foarte 
ușor într-un sentimentalism excesiv, în patetism, în lugubru, 
în lacrimogen, zone deloc propice lirismului de calitate, mai 
ales în aceste vremuri de confuzie a valorilor. Eu însumi 
m-am apropiat cu destulă precauție de carte, neștiind foarte 
clar la ce trebuie să mă aștept, mai ales într-o situație în care 
imaginea realității îmi stăruie obsedant în minte.

Spre meritul ei, Viorica Răduță a scris un volum care 
se susține estetic și acesta este elementul care m-a trimis 
instantaneu cu gândul la albumul lui Bruce Springsteen, 
evocat la începutul acestui comentariu. Arsura umblă după 
trup este carte de poeme alcătuită dintr-o suită de „tablouri 
dintr-o expoziție”, pictate într-un soi de hiperrealism, 
amestecat cu expresionism și suprarealism, care sugerează 
deopotrivă, sau în circumstanțe diferite, imagini transmise 
de televiziunile de știri, Strigătul lui Munch și „ceasurile 
moi” ale lui Dali. Pofta de viață, muzica grupului Goodbye 
to Gravity, fotografiile din sala de concert, flăcările 
apocaliptice, durerile insuportabile, disperarea, gândurile 
spre/dinspre părinții victimelor, lupta pentru viață, topirea 
sub vâlvătaie într-o materie fluidă comună a trupurilor, 
hainelor și obiectelor de tot felul, a strigătelor și lacrimilor, 
a iluziilor și deznădejdii, a clipei și a timpului, a mirosului 
insuportabil de piele arsă. Toate se învârt într-un malaxor 
apocaliptic scoțând din când în când la suprafață elemente 
recognoscibile din această oribilă farsă a destinului. 
Majoritatea poemelor sunt la limita suportabilității, toate au 
un impact uriaș asupra cititorului, dar și un soi de delicatețe 
specifică autoarei, care le transformă în artă de cea mai bună 
calitate. Viorica Răduță are un soi de empatie care o face să 
privească lucrurile din exterior, ca un spectator detașat la un 
film, dar și din interiorul personajelor ei, ca în acest tablou  
în care este descrisă o mamă venită să-și viziteze copilul la 
spital: Doar tremuratul mai ține ziua printre statui/ care 
privesc geamul/ doar geamul mișcat de lună/ chiar și pe 
patul de spital lângă pansamente/ cu arsura curățată bine 
/ să umble ca o piele/ singură prin trup/ mama să creadă 
că e rugăciunea de seară de dimineață/ dacă adoarme 
pentru câteva minute/ cât să oprească geamul din noaptea 
de vineri/ de unde nu mai poate ieși o crăpătură îngustă// 
ușa de container unde s-a tescuit fumul// carnea, privirile// 
tinerii încă mai visează în mamele lor să iasă în stradă// 
afară lumânările scad odată cu mâinile// ultima respirație    

Copleșitor este și poemul Scrisoare oprită în carne, 
care pune în evidență neputința disperată a mamelor de 
a-și ajuta copiii, aflați  pe un pat de spital, pe care îi zăresc 
printr-un geam protector. Felul în care, prin simpla descriere 
exterioară a unei scene, Viorica Răduță sugerează stări 
sufletești este edificator pentru sensibilitatea sa poetică: 

„altă mamă vede prin sticlă mâinile de 17 ani/ 
mâinile se încheagă în pumn/ pumnul e sânge/ și 
pansamentul din jurul băiatului/ ea îi șterge prin 
geam arsura de pe frunte/ sângele dintre degete”. 
Dacă în aceste versuri accentul cade pe suferința 
celui/celei ars/arse în incendiu, amplificată prin 
reverberațiile ei în sufletul mamei neputincioase 
să-și ajute copilul în suferință, în altele prim-
planul este deținut de plasticitatea imaginilor. 
Viorica Răduță are imaginația și harul necesare 

pentru a reda chipul ororii în tablouri suprarealiste de 
mare efect. Poemul se duce la fereastră este abordat din 
perspectiva uneia dintre victimele incendiului. Gândurile, 
visurile, durerile, mirosul insuportabil de ars, imaginea celor 
din jurul său, toate intră în  confesiunea sa, care se încheie 
cu o suprarealistă contemplare a propriei mutilări fizice „ca 
și cum aș fi altcineva/ dintr-o parte în alta/ cu ochii închiși 
peste gura scursă pe piept// și el ros”.

Cea de-a doua secțiune a cărții, Catapeteasmă, 
numărătoare inversă, este o trecere în revistă (poetică) a 
celor 65 de victime (în sensul de oameni care nu mai sunt, 
pentru că, altminteri, au fost mult mai multe victime) ale 
tragediei de la Colectiv. Precum într-o variantă tragică a 
inscripțiilor de pe crucile cimitirului „vesel” de la Săpânța, 
fiecare număr, în ordine descrescătoare, poartă un nume și 
un prenume reale, o viață, niște idealuri, curmate abrupt în 
numai 10 secunde blestemate ale unei seri vesele de vineri. 

Un fapt cu totul neuzual la volumele de poezie, 
autoarea a simțit nevoia să-și însoțească poemele cu un 
Argument, prin care încearcă să ofere o posibilă  grilă de 
lectură cititorilor acestei cărți. Scrie Viorica Răduță: „Cred 
că orice act ficțional, fie el referențial, dacă se poziționează 
în matrice estetică, nu e lovit de vulgarizare și are dreptul 
la o existență/receptare adecvată. Momentele distopice din 
actualitățile noastre sunt torturante omenește, iar arta vine 
din nou și din nou să ne elibereze”. Ea le propune o lectură 
preponderent estetică. Chiar dacă nu se poate face abstracție 
de realitatea copleșitoare, lectura trebuie să țină cont de 
regulile artei, singura în măsură să elibereze mintea și să 
purifice sufletul. Iată o referință clară la funcția cathartică 
a artei, cel puțin în intențiile autoarei. Este dreptul fiecărui 
cititor să aprecieze în ce măsură acest pariu este unul 
câștigat. În ce mă privește, nu pot să-mi reprim tentația 
de a-mi imagina acest volum de versuri fără nicio referire 
explicită, paraliterară, la drama de la Colectiv, conținând 
doar prima secțiune și cu niște titluri de poeme mai ambigue 
în locul unora care să trimită destul de direct la imaginile 
jurnalelor de actualități: sacii, coridorul de reanimare, arșii 
sunt acum murmure, păturile sunt oameni. Volumul ar fi 
avut de câștigat sau de pierdut, dacă referința la tragedia 
de la Colectiv nu ar fi fost impusă explicit cititorului, încă 
dinaintea lecturării primului poem. 

Foarte bine scris, Arsura umblă după trup de Viorica 
Răduță este unul dintre cele mai originale volume de poezie 
apărute la noi în ultimul timp. Cartea unei tragedii petrecute 
sub ochii noștri, ale cărei traume le purtăm cu toții în suflet.

Tudorel URIAN

Viorica Răduță, Arsura umblă după trup, Editura 
Next Page, București, 2018, 80 pag.

Tablourile unui coşmarÎnsemnări despre 
gânditorul Ştefan Zeletin 

(III)

de filozofie P.P.Negulescu (Bucureşti), Fl. Ştefănescu 
Goangă (Cluj) şi Petre Andrei (Iaşi), validează propunerea 
Universităţii din Iaşi, astfel că la 3 august 1927 este emis 
decretul regal prin care Ştefan Zeletin e numit, începând de 
la data de 15 iulie 1927, profesor titular la catedra amintită. 
În crearea acestui post şi în dirijarea lui Ştefan Zeletin spre 
el, un rol important l-a avut ministrul instrucţiunii, filozoful 
Ion Petrovici. Astfel, la 19 octombrie 1927, noul profesor 
semnează jurământul, se mută la Iaşi (strada Oastei 9), iar 
la 20 noiembrie 1927 îşi ţine prelegerea intitulată Forme 
de gândire şi forme de societate. Încă de pe acum încep 
tristeţile acestei de-a doua perioade ieşene: pe spatele unei 
invitaţii la cursul inaugural, profesorul de filozofie a scris: 
„Au luat parte vreo 50 de persoane cu studenţi cu tot!” 
Cezar Papacostea notează, referindu-se la perioada ieşeană a 
prietenului său: „În acest răstimp, Zeletin şi-a făcut trieniul 
universitar ce proiectase (anii 1927-28, 1928-29 şi 1929-

30); iar după un concediu de un an pentru boală, a reluat 
cu o mai mare amploare ciclul, atingând de data aceasta 
toate curentele de gândire, nu numai din lumea veche şi 
veacul de mijloc, cât îl obliga titulatura catedrei, dar şi pe 
acelea din timpurile ce au urmat acestor două evuri. Zeletin 
concepuse temeliile unei istorii sociale, pe care dorea s-o 
trateze în strânsă legătură cu dezvoltarea problemelor de 
această natură. Legătura îl preocupa din ce în ce mai mult în 
vremea din urmă şi aştepta cu nerăbdare răgazul şi sănătatea 
necesară pentru a-şi coordona notele strânse în vederea unei 
scrieri ce s-ar fi intitulat probabil Forme de gândire şi forme 
de societate şi care n-ar fi fost în realitate decât o expunere 
a concepţiei lui despre istoria socială, cu repercusii asupra 
curentelor de gândire”. 

C.D. ZELETIN
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      Pentru un om al zilelor de azi 
care trăieşte într-o societate aşezată, 
cuvântul „autobiografie” nu înseamnă 
mai mult decât putem afla dintr-un 
dicţionar de limbă. Cuvintele au, 
totuşi, o istorie a lor, ciudată uneori, şi 
în anumite epoci pot căpăta nebănuite 
lumini şi umbre inedite.
      Păstrez, din sumedenia de sintagme 
şi vocabule ce ajunseseră să aibă 
în primii ani de sovietizare a ţării o 
circulaţie preferenţială, mostre cum ar 

fi cosmopolit, duşman de clasă, cu varianta „al poporului”, 
exploatator, întrecere socialistă, sfat popular, colhoz 
(apoi gospodărie colectivă), celulă de partid (înlocuită cu 
organizaţia de bază), deviator de stânga (sau de dreapta), 
agitprop, slugoi al imperialismului, chiabur, oportunist şi 
multe altele. Cuvintele sau doar o parte dintre ele sunt încă în 
circulaţie şi astăzi dar tâlcul, înţelesul lor şi mai ales impactul 
şi agresiunea cu care au operat în vremurile susmenţionate 
sunt greu de înţeles pentru promoţiile postcomuniste cu ochii 
îndreptaţi spre Occident.
      Împrejurările au făcut ca unele din aceste clişee, 
emblematice pe vremuri în substanţa lor, cum sunt 
autobiografia sau duşman de clasă, să-mi devină teribil de 
antipatice cu timpul, fiind asociate repulsiv cu o bună parte 
a tinereţii mele şi a anilor maturităţii. E greu de conceput 
în zilele de azi că meditaţia asupra propriei vieţi, cum poate 
fi considerată autobiografia, întreprindere la urma urmei 
inocentă, putea să însemne, pentru o întreagă generaţie de 
trăitori ai epocii postbelice, o veritabilă osândă, o obsesie, 
un blestem.
      Tot ce doresc să povestesc se întâmpla pe vremea când 
tocmai absolvisem facultatea, vreme ce mi-a rămas în cutele 
memoriei cu o bogăţie de detalii maladivă. Cu doar trei 
luni înainte Kremlinul trăise tragic zilele de doliu prilejuite 
de moartea neaşteptată a generalisimului şi lumea, încă 
nedumerită dar mai ales îngrijorată de ce urma să ne aştepte 
după imensul gol lăsat de dispariţia atotputernicului dictator 
spera într-o uşoară detensionare a atmosferei politice din 
ţară. Era o vreme a întrebărilor de genul „oare cu noi ce-o 
să se întâmple”?
      Aşa se prezenta situaţia în vara aceea, mai lungă decât 
toate verile de până atunci, când m-am trezit cu o diplomă în 
buzunar, plin de speranţe nobile, de planuri şi idei nesăbuite 
şi dornic să-mi găsesc un rost, o întrebuinţare convenabilă 
sau cât de cât decentă. Îmi amintesc că tocmai apăruse 
atunci cotidianul Informaţia Bucureştiului, aveau nevoie de 
reporteri, mă gândeam, şi m-am trezit într-o după-amiază 
de sfârşit de august că bat la uşa unei camere a redacţiei de 
pe strada Brezoianu unde funcţiona „Serviciul de Cadre”. 
Tovarăşul care s-a ocupat de mine mi-a pus vreo câteva 
întrebări rutiniere şi mi-a întins un formular de circa douăzeci 
de pagini pe care trebuia să-l completez „fără ocoluri, fofilări 
şi ascunzişuri”. În caz că n-ai soţie sau părinţi sau n-ai făcut 
politică şi „alte lucruri de-astea”, a adăugat cadristul, să 
scrii la rubrica cu pricina nu este cazul. În încheiere, mi-a 
spus să întocmesc o autobiografie detaliată şi cuprinzătoare 
„de când ai coborât din leagăn (zâmbet larg) şi până azi” şi 
pentru fiecare şcoală sau loc de muncă pe unde am trecut să 
indic trei nume de persoane care mă cunosc. „Tot ce ne scrii 
să fie scris de mână” a adăugat ipochimenul. Aşa a început 
istoria autobiografiilor care mi-au însoţit destinul ani de-a 
rândul, mi-au populat coşmarele extravagante, mi-au stimulat 
imaginaţia şi încărcat conştiinţa cu păcatul impardonabil al 
minciunii. 
      Autobiografia, în genere, e o întreprindere ce nu ridică 
probleme şi nu provoacă controverse. În schimb autobiografia 
ce ni se cerea la cadre se integra într-un cu totul alt regim de 
înţelegere, avea o ţintă, o finalitate, îl punea pe autorul ei în 
faţa unor mărturisiri de care depindeau în bună parte nu doar 
confortul spiritual ci însăşi şansa unei vieţi decente. La prima 
mea compunere a unui text credibil, bine articulat, chiar 
elegant pe alocuri, am comis o mică dar regretabilă eroare, de 
a mărturisi că tata a luptat în Răsărit şi omul de la Cadre mi-a 
ţinut un speech bine simţit despre devotamentul, abnegaţia şi 
dăruirea lucrătorului din Presă pentru Partidul şi cauza clasei 
muncitoare şi mi-a restituit autobiografia cu mina obosită 
a celui ce şi-a împlinit cu cinste datoria. M-am străduit  ca 
la autobiografiile ce au urmat să fiu mai grijuliu cu textele 
predate serviciilor de Cadre, numai că multitudinea păcatelor 
pe care trebuia să le acopăr şi gravitatea lor mă copleşeau. 
După mai multe experienţe eşuate (mă adresam de regulă 
bibliotecilor de cartier sau periodicelor uzinale) am înţeles că 
unica soluţie de a-mi oferi o şansă era să mint cu sânge rece. 
Fără scrupule. Să construiesc o compoziţie credibilă care să 
efaseze punctele nevralgice şi compromiţătoare ale textului.
      Acelor luni viclene când n-aveam niciun rost şi nici 
mijloace minime de întreţinere le-am destinat o ruşinată 

campanie de ameliorare şi cosmetizare a autobiografiilor 
prin epurarea drastică a tarelor familiei şi prin strădania de a 
da compunerii o expresie cât mai estetă, mai convingătoare. 
Într-o măsură oarecare am reuşit, numai că vajnicii copoi 
ai Cadrelor găseau de fiecare dată mici fisuri pentru a-mi 
respinge cererea de angajare. Cu vremea am eliminat din 
text mai toate hibele familiei: chiaburi, primari (săteşti), 
puşcăriaşi politici, transfugi, jurişti şi preoţi (inclusiv 
călugări), prăvăliaşi şi politicieni – foşti liberali sau ţărănişti, 
averescani, legionari, cuzişti, am obţinut chiar mici succese, 
cum ar fi o angajare (foarte scurtă) la filiala Asigurărilor 
de stat (ADAS) din Dămăroaia sau funcţia de colaborator 
extern la o hebdomadară publicaţie a Ministerului Industriei 
Alimentare dar declaraţiile inconfortabile ale unor colegi de 
facultate sau liceu pe care-i desemnasem eu însumi să refere 
despre mine  m-au expediat din nou în tagma tinerilor cu 
oarecare şcoală dar fără căpătâi.
       Cu timpul, autobiografiile au devenit o parte importantă 
a existenţei mele de proaspăt absolvent de facultate. Tot 
şlefuind la texte  pentru a le oferi fluenţă, acurateţe şi 
muzicalitate, am reuşit o sumedenie de versiuni de bună 
calitate cu care mă mândream pe drept cuvânt. După un an 
de alergătură prin birourile serviciilor de Cadre strânsesem 
o remarcabilă colecţie de variante, devenisem, dacă pot 
spune aşa, un veritabil profesionist în confecţionarea de 
autobiografii frumoase, numai că textele nu reuşeau să-i 
impresioneze pe tipii care purecau dosarele şi să-i determine 
să-mi dea o.k.-ul pentru atât de mult dorita intrare în câmpul 
muncii. Am constatat, ceea ce, de altfel, nu era prea dificil, 
că locul vulnerabil unde se prăbuşea construcţia mea era 
menţionarea persoanelor alese să dea relaţii despre mine. 
Un martor înseamnă întotdeauna o primejdie. Un posibil 
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Shiva, Mahabharata şi 
vacile sacre (VII)Autobiografii

Desene în peniţă      

ricât de mare ar fi meritul filosofiei 
indiene , nu poate fi negată ideologia 
retrogradă a castelor, inițiată de brahmani, 

responsabilă de această stare socială cu inegalități 
revoltătoare.  Tot acest sistem social închis, în care 
un brahman (trăind într-o „puritate” absolută) nu 
poate primi o „hrană pură” decât din mâinile unui 
confrate  din aceeași castă pură, pare absurd pentru 
un occidental. Cum pot fi reconciliate distanța 
dintre caste și fraternitatea socială, de care vorbea 
profesorul Srinivas?

&
 Pornesc în zori, singur, spre plaja Marina, una din cele 
mai întinse din lume, paralelă cu un trotuar lung de 6 kilometri. 
Câțiva pescari pregătesc plasele întinse între bărcile trase pe 
plajă. Casta pescarilor. Traversez plaja desculț ocolind movilele 
minuscule de Ipomea tiloba, ierburi tipice numite „picioare de 
capră”. Pescărușii înalță transparența aerului. Ierburile devin 
ușor incandescente sub geana primelor raze de soare, antrenând 
o senzație de bună dispoziție durabilă. Sentiment de irealitate, 
ca ceva între vis și iluzie. Fără să știu cum și de ce.
 La capătul de nord se ridică mausoleul unui militant 
tamil, Annandurai, ex-ministru al regiunii Tamil Nadu, mort 
în 1969. În est, în mijlocul unui câmp de flori apar o duzină de 
statui glorificând cei mai celebri scriitori tamili.
 După-amiază mă reîntorc în campusul universitar 
traversând podul Adyar. După pod, în stânga se întinde grădina 
botanică a Societății de Teozofie (Theosophical Society), 
fundată în secolul al XIX-lea sub influența renumitei Helena 
Petrovna Blavatski, animatoare a unei fraternități universale 
încurajând meditația și reflecția, studiul Theodiceii și al 
științelor naturale, adevărata grandoare umană aflându-se în 
această coabitare senzitivă cu natura. Înțelepciune pe care 
occidentul o ignoră continuând să mutileze natura în numele 
unei civilizații tehnologice despotice. Fisuri, rupturi, degradări 
catastrofale...

&
 Autocarul care mă duce la Pondychérrry (17 km 
sud de Madras) e ticsit de băștinașii regiunii, până la refuz. 
Undițele plasate de-a lungul culoarului sunt cartea lor de 
vizită. Sunt pescari veniți de la Madras, unde au făcut 
cumpărăturile necesare pentru profesiunea lor: undițe, plase, 
cârlige. Zgomotoși, vorbesc toți deodată, fără a aștepta replicile 
interlocutorilor. Mă amețesc. Indienii, pe care noi ni-i imaginăm 
a fi tăcuți, absorbiți de mutismul meditației permanente, sunt în 
realitate foarte vorbăreți. Rup tăcerea  adresându-mă vecinului 
din stânga mea, un bătrânel plin de riduri, cu sprâncene stufoase, 

delator. Un risc. Şi astfel am decis, nu fără strângere de 
inimă şi conştient de consecinţele pe care mi le asumam, ca 
în locul cunoscuţilor ce figurau pe lista mea de referenţi să 
pun, la întâmplare, numele şi domiciliul unor persoane culese 
din cartea cu abonaţi telefonici a cuconiţei al cărei chiriaş 
eram. Un joc nebun, prostesc, soldat cu două fericite angajări 
ce n-au durat prea multă vreme, din păcate, şi încheiat cu 
invective şi ameninţări cu tribunalul, fiindcă sistemul, dotat 
cu un personal de investigaţie pe cât de ingenios pe atât de 
devotat, funcţiona fără greşeală. 
      După cum se vede, autobiografia căpătase pentru mine o 
importanţă pe care n-aş fi bănuit-o niciodată. Descopeream 
că lucruri cum ar fi cazanul pentru ţuică al bunicii de la 
Govora nu pot fi compatibile cu angajarea mea ca vânzător 
la o anticărie de pe cheiul Dâmboviţei sau că din cauza unui 
verişor al mamei pe care nu-l văzusem decât într-un album cu 
poze de familie dar care fusese secretar de stat în guvernarea 
Goga-Cuza, am fost concediat din postul de redactor stagiar 
la publicaţia lunară a Ministerului Gospodăriilor de Stat. 
Sărmanul verişor se prăpădise cu câţiva ani în urmă în 
beciurile închisorii din Aiud fără să ştie că va juca, postum, 
un rol ingrat în existenţa unei insignifiante rude de provincie.
      Treptat, autobiografia încetase a mai fi tabloul vieţii mele 
personale devenind de facto catagrafia unei îmbelşugate 
familii de la ţară cu oameni zdraveni, sănătoşi şi harnici ce 
zămisliseră o groază de copii împrăştiaţi prin toată ţara şi care 
îmi încărcau tiranic, abuziv, dosarul de cadre şi aşa destul 
de supralicitat. A fost o epocă, a primelor două decenii de 

acoperindu-i pe jumătate ochii închiși, somnolenți.
 – Cum merge pescuitul?
 Bătrânul dă din umeri. Îmi răspunde apoi 
în tamil, limba regiunii. Niciunul nu vorbește 
englezește, inclusiv șoferul. Nimic nu este mai 
frustrant decât imposibilitatea de-a comunica 
cu ceilalți, de-a afla ce gândesc și cum trăiesc, 
întrebările lovindu-se de răspunsul „umerilor 
ridicați”. Un gest comun spunând: „Nu înțeleg”, 
sau „Nu știu!” Trec din limba engleză la câteva 

fraze în hindi. Aceeași reacție din partea vecinului. Scot din 
buzunar carnetul meu de note. Pe-o pagină albă desenez un 
pește. Vecinul dă din cap confirmând întebarea mea. E pescar 
ca și toți ceilalți din autocar. Îmi cere creionul și carnetul. Cu 
mâna tremurândă desenează un patrulater legat de o tijă. Un 
steag? Foarte probabil. Un simbol al naționalității? Bănuind 
sensul desenului, îi spun:
 –  French! I’m French!
 – Aaa, Français?
 – Oui, Français!
 Răsuflu ușurat. Surprins. Îl întreb:
 – Parlez-vous français?
 Bătrânul dă din nou din umeri. Rămânem iar blocați, 
amândoi. Văzându-mă nedumerit și perplex, îmi spune:
 – No Français! Enfant Français!
 Intuiesc ce vrea să spună. Are un copil ce vorbește 
franțuzește. Perfect. Sunt salvat.
 Autocarul oprește în fața dughenelor de pescari, 
de-a lungul litoralului. Cobor odată cu majoritatea călătorilor. 
Restul celor cinci călători continuă drumul până la stația 
finală, la Chidambaram. Mă învârtesc în jurul scuterelor 
rikshwa, singurul mijloc de transport pentru a ajunge în 
centrul orașului Pondichérry. 
 Vecinul meu îmi prezintă un vlăjgan, călare pe un 
scuter rikshwa. 
 – Enfant... enfant!
 Vlăjganul e cu siguranță fiul lui. Bănuială 
confirmată. Mă salută respectuos invitându-mă să iau loc în 
scuterul lui luxos. 
 – Mon Rolls-Royce, îmi spune vlăjganul, zâmbind. 
Mais ou allez-vous, monsieur?
 – À l’Institut Français d’Indologie.
 Scuterul se urnește cu greu, ca o mârțoagă bolnavă. 
Se opintește de două ori. Pornește apoi fără dificultăți spre 
institut.

(Continuare în pg. 18)
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În Bunul simţ ca paradox, 
Alexandru Paleologu îşi aminteşte: 
„Aveam un talent la râs formidabil. 
În special în puşcărie râsul pe mine 
m-a salvat moralmente, m-a făcut 
să suport multe”. 

Şi recunoaşte „conu Alecu” 
că strămoş i-a fost, în acest sens, 
„Nenea Iancu”. „Da, Caragiale 
ne-a făcut mai deştepţi”, cu ironie, 
paradoxuri, zeflemea – ca la 
Junimea, unde acţiona terapia 
prin persiflajul vesel. Acest 

impuls tonifiant, continuă eseistul paleolog, vine dintr-o 
„caracteristică românească, vizibilă în proverbe, în etosul 
popular: bunul simţ, codul sănătos al poporului e zeflemist”. 
Sau ca în Iliada, unde zeii benchetuiau „veseli din zorii zilei 
şi până în seară”.

Dacă excludem întâmplări ca schimbarea de regim 
politic prin revoluţie ori marile aranjamente transnaţionale, în 
procesul „democraţiei” vârful public al confruntărilor politicii 
îl reprezintă alegerile, referendum-urile pentru destituirea 
celor mai de sus şi pentru alegerile locale sau parlamentare. 
În cazurile din urmă, campaniile electorale sunt, în general, 
văzute de scriitori la modul comico-satiric. Sau umoristic, 
ca în Electoralele lui Creangă, dacă e să ne referim doar la 
literatura română. Campionul Caragiale a deschis „cutia”. 
Inclusiv cât priveşte momentul culminant al comediei 
alegerilor, cel mai inspirat dintre urmaşi arătându-se Tudor 
Muşatescu în Titanic Vals.

Căci, cum spun, ne aflăm în mare fierbinţeală politică. 
Campanii peste campanii, „renumeraţie mică după buget”, 
prezidenţi, prefecţi, avocaţi, institutori, poliţişti „scrofuloşi 
la datorie”, steaguri, spionaj, bileţele, „docomente” olografe, 
arestări, aranjarea listelor electorale, „boborul”, cetăţeni 
turmentaţi, discursuri, revizuirea Constituţiei, Europa, bătăi, 
„catindaţi” „în toate Camerele, cu toate partidele, ca rumânul 
imparţial…”  

Şi, bombastic, din această Trompetă a Carpaţilor: 
„Dar, în fine, a bătut vântul puternic al liberalismului, vântul 
binefăcător al ideilor democratice, care a curăţit atmosfera 
de miasmele infecte ale slugărniciei reacţionare, ale târârii 
înjositoare, ale ciocoismului greţos”.

Lui Caragiale i-a plăcut totdeauna jocul, situaţiile 
burleşti, circul politicesc, spectacolul din viaţă şi din 
literatură.

Încă de când era copil, îşi aduce el aminte cu un surâs 
subţire, avea vocaţie civică. Jucându-se pe maidan, a văzut 
poporul înghesuindu-se la o masă unde era deschisă o condică 
enormă. Era după demiterea lui Cuza, un fel de referendum, 
cu termenul de mare circulaţie azi: „De câte ori ieşeam de la 
şcoală, iscăleam toţi da, şi fiecare de mai multe ori”.

Pe la vârsta de 17 ani, a participat la instaurarea 
republicii de la Ploieşti (va zice scriitorul: „stat care, deşi a 
durat numai vreo 15 ore, a marcat desigur o pagină celebră 
în istoria contemporană. Născută din, prin şi pentru popor, 
pe la două ceasuri în dimineaţa zilei de 8 august 1870, tânăra 
republică a fost sugrumată în aceeaşi zi pe la ceasurile 4 
după amiazi”). A fost „cea mai eroică pagină a liberalismului 
român”, iar el mândru „cetăţean al acelei republice”.

Amintire patetică şi nostalgică şi, mai ales, zâmbitoare: 
„când poporul a călcat poliţia, eu m-am repezit şi am dezarmat 
un subcomisar de serviciu, luându-i sabia din cui”, faptă 
răsplătită de „Prezidentul republicei” cu numirea în funcţia 
de subcomisar în locul „zbirului” pe care îl dezarmase. Au 
urmat, apoi, aventurile din garda civică sub comanda bravului 
căpitan Guţă Cotoi, „odinioară sergent de pompiari”, „un tip 
de haidamac, care fusese, apoi, rând pe rând, birjar, cârciumar, 
binagiu, samsar de slugi, spion de poliţie, bătăuş, ş-acum, în 
sfârşit, urmând unei vocaţiuni irezistibile pentru viaţa politică, 
se declarase pe faţă pentru guvern” (Baioneta inteligentă 
[Garda civică]). 

Erau „vremuri eroice” şi dl. Iancu, ca „unul dintre aprigii 
apărători ai Independenţii”, juca un joc mare. Propriu-zis, el 
s-a „angajat” în politica de partid prin 1875 când a fost „un 
patriot liberal zănatic”, gazetar „roşu” în Alegătorul liber 
şi Uniunea democratică, pentru „pâinea cotidiană a opiniei 
publice”. De fapt, nu joacă pe arena de partid, e numai 
jucător pasiv, „figurant”, „om de paie”, cum spune Şerban 
Cioculescu. De aceea i-a fost uşor să treacă la altă „echipă”, 
conservatoare, în cercul Junimii şi, cu deosebire, pe scena 
literaturii. Pe acest teren, joacă în atac, şi în defensivă, e şi 
protagonist, şi statist, cum zic nemţii. Când, la un moment 
dat, ajunge la ideea („fă-ţi idee”) că nu mai e de joacă, 
se desprinde lesne din această formaţiune şi, într-o trupă 
concurentă, ca publicist, îi atacă pe Maiorescu şi P.P. Carp. 
Încearcă să joace „tare”, dar nu cu suficientă persuasiune, la 
Gazeta poporului, liberală.

Numai în aparenţă dl. Iancu joacă la două capete, fiindcă, 
în realitate, nu face jocul nimănui, ci îşi face „jocul personal al 
antipatiilor” (Şerban Cioculescu). Îi scrie el lui Vlahuţă: „Nu  
m-am plecat a mă amesteca în luptele partidelor politice”. Mai 
curând, va perora în Politică şi literatură, păstrează distanţa 
potrivită „pentru a se bucura de totalitatea spectacolului, 
pentru a putea prinde absolut obiectiv înţelesul etern al 
veşnicei mişcări – ca un aparat  de fotografie instantanee, ce 
trebuie privit în focarul exact al lentilei!...”

Totuşi „se înrolează” (acceptă rol mai profesionist) în 
Partidul Radical condus de G. Panu, care era conservator get-
beget, cu atât mai puţin liberal, numai în discordie temporară 
cu junimiştii. Va fi având această înregimentare şi o miză mai 
serioasă decât lasă a se înţelege partizanatul: un rol pe prima 
scenă. Rezultatul este aproape nul – o „foncţie” în Regia 
Monopolurilor, de unde liberalii l-au „suprimatără”! Pentru 
echipa socialistă a prietenilor Gherea şi Racovski are doar 
maliţii, cum reiese dintr-o scrisoare către critic din 1905: 
„Ai înţeles, sper, câtă dreptate am avut eu, când ţi-am spus 
o dată-n glumă, că tu ai făcut în România mulţi socialişti şi 
n-ai putut păstra nici unul; şi singur pe mine nu m-ai putut 
face socialist, şi eu singur ţi-am rămas şi-ţi voi rămânea – cu 
toate că tu mă consideri «burghez, reacţionar» şcl. – toate 
nişte invective socialiste, pe cari un anarhist ca mine nici nu 
le ia în seamă”. În ziarul Epoca, se amuză de tinereţea lui 
liberală şi pe rolul de compars, îşi doreşte însă un rol activ, 
ca prietenii săi Bacalbaşa (care obţinuse mandatul deputăţiei) 
şi Delavrancea, tot oameni „din popor” care s-au înălţat prin 
politică. Dar fiind el prea jucăuş, căpeteniile politice nu-i 
satisfac „ambiţul”, îl trimit în culise şi pe tuşă, în literatura de 
glorie neprofitabilă în ordine materială. Drept răspuns, „bate 
în ciocoi” şi în „roşii”, un timp nu mai face jocul nimănui, nici 
al lui Delavrancea care îl momeşte cu un mandat de deputăţie, 
nici al lui Vlahuţă,  cu campania lui politico-semănătoristă. 

De politichie e plină opera lui Caragiale. Mai toţi 
discută despre „situaţiune”, la tribună, în piaţă, la cârciumă, 
în familie. Şi „fac” politică, inclusiv cu delicatese. În canicula 
Bucureştilor, revolta amicului Nae trece de „moftul” rapiţei 
şi se revarsă asupra  crizei „oribile”: „Este o criză, care, 
ascultă-mă pe mine, că dv. nu ştiţi, care, mă-nţelegi, statul 
cum a devenit acum, au după cum văz că se petrece, că nu 
sunt un prost, înţeleg şi eu atâta lucru, fiindcă nu mai merge 
cu sistema asta, care, când te gândeşti, te-apucă groaza, 
monşer, groaza”; „Dumneata nu vezi cum se încurcă lucrurile 
în politică, care nu poţi pentru ca să ştii de azi pe mâine cum 
poate ca să devie o complicaţiune…”

Mai în tinereţe, povesteşte Conu Leonida, a fost la 
revoluţie cu soţia lui ca la teatru: „Când aude de libertate, 
sare şi dumneaei răposata din pat… că era republicană! Zic: 
«găteşte-te degrab’, Miţule, şi… hai şi noi la revoluţie». 
Ne îmbrăcăm, domnule, frumos, şi o luăm repede pe jos, 
pân’ la teatru…”  Bătălia din Telegrame e „mare comèdie”. 
„Traseismul” lui Coriolan Drăgănescu are anvergura saltului 
mortal şi burlesc etc., etc.

Despre politicul din publicistica lui Caragiale, nu mai 
vorbim.

Spectacolul politic în act îl mai interesează o dată 
pe Caragiale, când cu adeziunea la partidul conservator-
democrat al lui Take Ionescu. „O să mă dau şi la o lecuţă de 
politică. Suntem datori să ne jertfim pentru patrie! Poate o ieşi 
şi de acolo vreun bine”, îi scrie lui Zarifopol în 1907. Vine 
în ţară de la Berlin şi se porneşte într-o campanie politică 
de răsunet. Părerea lui Gherea într-o scrisoare către ginerele 
său, Zarifopol, este irecuzabilă: „Pe Caragiale l-am văzut de 
multe ori – s-a făcut om politic şi pace. «Mă Costică, nu ştii 
cât de mult mă iubeşte poporul!» Şi ceea ce e mai nostim e 
că o spune pe jumătate serios. Adevărul e că la întrunirile 
publice e primit bine, de altfel ca toţi geanabeţii. Se înţelege, 
pentru Caragiale e o petrecere, dar pentru moment o ia în 
serios”. În altă scrisoare, trimisă de Caragiale lui Zarifopol, 
în Germania, se dă pe faţă structura bipolară „de artist” a 
expeditorului, pendulând între „petrecere” şi „seriozitate”: 
„Sunt în Sinaia, legat să rămân în ţară până la 10 Iunie st. v., 
când se isprăveşte campania takistă. Şarpele vanităţii m-a 
muşcat de sfârcul inimii mele de patriot daco-român: voi să 
zdrobesc idra reacţiunii în calitatea mea de democrat. Până 
să mi-i pun pe cap – i-am mâncat laurii”. Nici de data asta 
jucătorul n-a avut noroc.

Homo caragialensis este, înainte de orice, un homo 
politicus. Totuşi, în această ipostază, în afară de faptul că e 
ridicol, mai are şi umor. Îi place spectacolul în amploarea lui 
carnavalescă. O epopee comică  de proporţii se poate întocmi 
din opera şi viaţa lui Caragiale, ca o oglindă în orice vreme. 
Dar un proverb franţuzesc spune că cel care râde, muşcă. 
Râdem şi plângem din cauza aceluiaşi lucru (Pascal).

 Scriitori şi teme Cu Caragiale, 
la jocurile politice

Împotriva uitării

Anul 2018 a fost, 
cu siguranţă, unul 
productiv pentru 

Cornel Cotuţiu care a editat 
mai multe volume de proză şi 
publicistică. Dintre acestea, 
„Împotriva uitării”, apărută la 
Editura Charmides, surprinde 
cel mai bine fresca Anului 
Centenarului Marii Uniri, în 
care, după părerea autorului, 
ar fi trebuit să ne comportăm 
cu totul altfel, nu doar să ne arătăm dragostea pentru 
înaintaşii noştri prin fel şi fel de evenimente, ci să trecem la 
reorganizarea conceptelor valorice prin înlăturarea veleitarilor 
şi aşezarea în rândul din faţă, aşa cum se întâmpla în trecut, 
a intelectualilor. 

Parcă am uitat să fim români. Am pus sigla Centenarului 
inclusiv pe băuturi, ne batem în piept cu ce facem noi, însă 
am uitat de testamentul străbunilor noştri, păstrarea nealterată 
a limbii române, valorificarea şi sedimentarea dragostei 
pentru grai. Scriitorii ar trebui să fie repere în ceea ce priveşte 
patriotismul pe care să-l aşeze în pagini de literatură.  Ar 
trebui să promovăm mai excesiv valoarea în detrimentul 
veleitarismului ce ne-a luat-o înainte. Atâta timp cât avem 
identitate culturală  vom supravieţui diverselor prefaceri ale 
lumii. 

Mereu mi-a fost în minte îndemnul lui Andrei Mureşanu: 
„Deşteaptă-te române!”, bistriţeanul care ne-a lăsat un 
adevărat tezaur liric patriotic. Aici, la umbra lui Andrei 
Mureşanu, fermecat de scrierile altor doi mari români, 
George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, am ascultat poveştile 
bunicului meu despre Marea Unire, am învăţat să fiu român, 
să nu mă îndoiesc nici măcar o clipă de poporul meu, să cred 
într-un viitor în care să stăm din nou cu fruntea sus în faţa 
intemperiilor. Şi poveştile mele sunt, pe alocuri aceleaşi cu 
cele ale lui Cornel Cotuţiu, rărădicinile noastre fiind în acelaşi 
sat, Dumbrăviţa, pe Valea Ţibleşului. 

Este o mare responsabilitate de a transmite mai departe 
urmaşilor noştri ţara întreagă, identitatea noastră, firul ce ne 
leagă de pământul natal, de acel „colţ de lume” în care părinţii, 
bunii şi străbunii ne-au modelat personalitatea făcându-ne 
„oameni între oameni”. Înaintaşii noştri au plecat în opinci 
spre Alba Iulia şi au unit ţara. Sunt 100 de ani de când 
străbunicul meu şi al lui Cotuţiu a dus tricolorul în Cetatea 
Unirii. Astăzi, nu mai mergem în opinci spre Alba Iulia, şi 
nici măcar pe jos, însă ar trebui să vibreze mândria de român 
în fiecare clipă. „Ţăranul romån“ se schimbă odată cu lumea, 
se „integrează“ şi, mai ales, se dezintegrează imaginea lui. 
Să nu uităm de el, să spunem şi noi „laudă ţăranului român”, 
la fel ca Liviu Rebreanu în discursul de intrare în Academia 
Română. Şi mai este ceva: să redobândim statutul de români 
adevăraţi, să nu ne clintim în faţa stăpânilor lumii, să ne 
purtăm Crucea, ca mai apoi să fim biruitori. Acesta cred că 
este şi mesajul cărţii dedicată Centenarului Marii Uniri, să ne 
dăm mâna peste timp cu cei ce au făcut marele act al întâlnirii 
sub acelaşi tricolor al tuturor românilor. 

 Structurat în şase capitole, volumul surprinde 
prin modul în care Cornel Cotuţiu îşi transmite mesajul în 
faţa cititorilor, acolo unde „ignoranţa şi exaltarea fac casă 
bună” (p.9), publicistul, cu ingredientele deja cunoscute, 
pune piper pe rănile celor care merită acest lucru, însă ştie 
să aducă şi câte o doză de îndulcitor pentru cei care stau 
demni în faţa vremurilor, şi aici vorbim de „români care 
iubesc românii”, cărora le dedică un întreg capitol. Sunt acei 
români de dincoace şi dincolo de graniţe pe care trasarea cu 
„mina neagră a creionului” a graniţelor ţării i-a lăsat în afara 
României actuale, însă niciodată aceştia nu au renunţat la ţara 
din inima lor.

 Spunea Episcopul Europei de Nord, Macarie, 
originar, ca şi Cornel Cotuţiu, de pe Valea Ţibleşului, că 
în fiecare ţară există acum o mică Românie, prin plecarea 
conaţionalilor noştri din toate zonele, pentru un trai mai 
bun. Şi despre acest lucru vorbeşte Cornel Cotuţiu, aducând 
poveşti ale unor români care, deşi departe de casă, ne fac 
cinste. Nu este prima carte în care scriitorul vorbeşte despre 
românii noştri, fie ei din Canada, acolo unde se află şi copiii 
lui şi unde a fost prezent de mai multe ori, fie din ţările 
învecinate care, altădată, se aflau sub acelaşi tricolor ca noi.

 Publicistul ne aduce poveşti regale, mai puţin 
cunoscute de noi, cum ar fi cea a Regelui Ferdinand I sau 
a Reginei Maria, nepoata Reginei Victoria. Termenul „cel 
loial” este folosit de mai multe ori de Cornel Cotuţiu, astăzi 
dându-ne seama că loialitatea în ceea ce priveşte iubirea faţă 
de ţară a cam dispărut.

 Membru al Clubului Monarhiştilor Bistriţeni, autorul 

(Continuare în pg. 18)
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Constantin CĂLIN

Trecut – prezent; prezent – trecut (III)Zigzaguri Zigzaguri

Apa şi vinul. Scriind, în numărul trecut, despre refugiu, 
n-am spus nimic despre consecinţele lui asupra vieţii cotidiene în 
Moldova, pe care a bulversat-o radical şi dramatic. Un anumit tip de 
discurs istoric ne-a obişnuit cu exaltări ale acţiunilor de pe front, nu 
şi cu înfăţişarea acesteia, de aci dificultatea de a ne-o imagina. Pentru 
a reuşi, trebuie pornit – cred – de la experienţe cît de cît asemănătoare. 
Aleg două-trei exemple păstrate în propriile amintiri. Obligat, fie şi 
o singură zi, să ies dintre lucrurile mele, simt un disconfort care îmi 
alterează reacţiile şi-mi schimbă umoarea: pur şi simplu nu mai sînt 
eu! Orice înghesuială mă anihilează, orice lipsă mă exasperează. 
Student, la întoarcerea din vacanţe, mă copleşeau aglomeraţiile din 
gară, statul în staţia de tramvai cu valiza la picior, lentoarea 
repartizărilor în cămin şi la cantină etc. Atunci, şi nici mai tîrziu, nu 
m-am gîndit la exodul din ultimele luni ale anului 1916, care, pentru 
cei mai mulţi, avea ca punct final Iaşul, la enorma oboseală a celor 
veniţi cu trenurile, cu carele trase de vite sau pe jos, la greutatea de 
a găsi un adăpost, de a se alimenta şi de a se îngriji. Nu m-am gîndit 
la felul în care au fost primiţi de localnici. Cert, nu „cu braţele 
deschise”, ca pe „fraţi”, ci, în cele mai dese cazuri, cu rezerve sau 
chiar cu ostilitate. Nimeni nu-i bucuros de rechiziţii, de coabitări cu 
intruşi. Bejenia unora fu percepută, aşadar, de către ceilalţi ca invazie. 
„E indiscutabil – arăta Constantin Argetoianu, în însemnările sale – că 
moldovenii în general şi ieşenii în particular ne-au socotit pe noi, 
refugiaţii din Muntenia, ca o pacoste [...]. Nimic nu fusese pregătit, 
nimic nu era organizat [...]. Printr-o reacţie naturală, oamenii s-au 
baricadat în casele şi în egoismul lor, de frică să nu fie copleşiţi şi 
exoflisiţi din case, tocmai în momentul în care vremurile se arătau 
grele şi pentru ei. Fiecare îşi apăra casa şi merindele, şi uşile, abia 
crăpate, nu se deschideau cu plăcere nici în faţa prietenilor” (v. Pentru 
cei de mîine, amintiri din vremea celor de ieri, volumul al III-lea, 
partea V-a (1916-1917), Ed. Humanitas, 1992, p. 81). Iaşul a fost 
inundat, în acele luni, de un puhoi uman ale cărui aluviuni l-au acoperit 
în întregime. „Dulcele tîrg” a căpătat dintr-odată aspect de oraş 
suprapopulat, de „nouă Babilonie”, cum îl găsea şi peste un an şi ceva 
D.D. Pătrăşcanu (v. „În Moldova”, în Vinovaţii (1916-1918), Ziarul 
„Lumina” Editor, p. 126): militari (români, ruşi, francezi) de toate 
gradele, civili de toate profesiunile, în primul rînd miniştri, 
parlamentari, diplomaţi – cu neveste, copii, ajutoare; trăsuri, 
automobile, camioane, cotiugare; lume elegantă şi lume în zdrenţe. 
Inevitabil, pretutindeni, învălmăşeală, grabă, „ţigănie”. În afară de 
cîteva excepţii, toţi erau alertaţi de „spectrul foametei” şi de mulţime 
de alte lipsuri. „Ajunsesem – îşi aminteşte Argetoianu – la un fel de 
primitivism, şi agonisirea materiilor alimentare, a combustibilului, a 
săpunului şi a obiectelor de primă necesitate devenise preocupare 
zilnică şi unica preocupare a fiecăruia” (op. cit., p. 78). El însuşi, în 
primele şase luni, adică pînă prin mai 1917, cînd „au sosit provizii 
din Rusia”, a trăit „mari greutăţi materiale” (ib., p. 79, 70). Capitala 
„României sfîrtecate” făcea cu greu faţă problemelor augumentate 
de exod. Pîinea, cartofii, fasolele, scrumbiile, carnea, zahărul, 
undelemnul se distribuiau pe cartele, în funcţie de numărul 
persoanelor. Declaraţiile se depuneau la comisiile de circumscripţii. 
Cînd cartelele erau completate, achitarea lor se făcea pe „despărţiri”. 
Odată obţinută viza casierului, trebuia de mers la depozite: pentru un 
produs la unul, pentru un produs la altul. Cum se vede, era de umblat! 
Primăria nu mai ştia cum să evite nemulţumirile şi dezordinile. 
Stocurile fiind insuficiente, într-o zi „face cunoscut că nu mai 
eliberează bonuri pentru alimente. Aceste bonuri se vor împărţi direct 
în pieţele de desfacere a produselor: Sf. Spiridon şi Hală” (v. 
„Informaţiuni”, în România, 1, nr. 38, 11 martie 1917, p. 2). Apoi, în 
mai puţin de o săptămînă, dovadă că măsura nu era bună, revine 
asupra ei, anunţă că „vînzarea s-a descentralizat”, că „se va institui 
o poliţie locală mai severă în ce priveşte distribuirea bonurilor de 
carne” şi că „patru vagoane de cartofi vor fi împărţite numai la 
mahalale” (v. „Aprovizionarea şi asanarea oraşului – De vorbă cu d-l 
[dr. N.] Racoviţă”, în România, 1, nr. 42, 15 martie 1917, p. 2). Pentru 
satisfacerea nevoilor a cîtor mai mulţi, trebuiau modificate cantităţile. 
Începutul îl vor face cei din panificaţie. „Cu începere de azi [data ar 
trebui considerată istorică], s-a pus în consumaţie în toată ţara – suna 
una din informaţii – pîinea de 500 de grame” (v. România, 1, nr. 43, 
16 martie 1917, p. 2). La orice, raţiile erau mici: de pildă, carne 
„maximum un kilogram”, iar untdelemn „un sfert şi o jumătate de 
persoană”, cu specificarea că, la împărţirea acestuia „se va avea în 
vedere populaţia săracă, lipsită cu desăvîrşire de orice materie grasă” 
(v. „Aprovizionarea şi asanarea oraşului”, loc. cit.). Lucrurile nu 
stăteau deloc bine nici pentru cei rămaşi în zona ocupată. În Brăila 
– se arăta într-o corespondenţă – „familiile nu au dreptul să se 
aprovizioneze pe săptămînă decît cu 500 gr[ame] fasole, 200 gr. carne 
(cînd este) şi 5 kgr făină de păpuşoi” (v. „Informaţiuni”, în România, 
1, nr. 36, 9 martie 1917, p. 2). Penuria urca preţurile: la abator şi în 
hală, se vindeau în anumite zile „picioare de viţel cu un leu 25 bucata 
şi burtă cu mure [rînză] cu 2 lei 50 bucata” (v. „Informaţiuni”, în 
România, 1, nr. 43, 16 martie 1917, p. 2). Ce însemnau aceste preţuri 
rezultă din comparaţia cu plăţile pentru o muncă grea. Lucrătorii cu 
ziua (nu uşor de găsit şi ei) la şoseaua Iaşi – Ciurea – Grajduri urmau 
să primească: „bărbaţii lei 3,50, băeţii lei 2,50, femeile 2 lei, iar 
oamenii cu căruţe 10 lei” (v. „Informaţiuni”, în România, 1, nr. 49, 
22 martie 1917, p. 2). Primăria a încercat, prin zeci de dispoziţii, să 
ţină în frîu „preţurile maxime”, dar n-a reuşit. Din cauza unor 
„gheşeftari nesăţioşi”, ele vor escalada mereu, în toată această vreme, 
devenind „inaccesibile”, „scandaloase”, ducînd la „scumpirea 
exorbitantă a traiului” (v. George Ranetti, „Păsări de pradă”, în 
România, 1, nr. 91, 5 mai 1917, p. 1). Gravitatea situaţiei generale 

(soldaţi şi populaţie civilă bolnavă sau afectată de 
lipsuri) determină Biserica să suspende, în chip 
excepţional (o mai făcuse doar în 1907), postul 
Paştilor. La începutul Păresimilor, Pimen, mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei, s-a adresat enoriaşilor printr-o 
scrisoare, în care dă un sens militant hotărîrii ce se 
luase: „[...] aveţi învoirea, dezlegarea şi binecuvîntarea 
Noastră Mitropolitană de a vă folosi în acest post de 
orice bucate mai îndestulătoare, pînă chiar şi carne, 
care să întărească trupurile voastre, ferindu-le de 
boale şi făcîndu-le mai puternice şi pentru muncă şi 
pentru luptă, căci: şi munca în ogorul producător 
pentru hrană şi lupta în tranşee de apărare pentru 
ţară se fac spre slava lui Dumnezeu şi folosul ţării, 
căci nu mîncarea, ci faptele ni le va socoti Dumnezeu” 
(v. „Suspendarea postului Paştilor”, în România, 1, 
nr. 40, 13 martie 1917, p. 2. Informaţiuni). Sfaturile 
Bisericii se întîlneau, de această dată, cu ale medicinei, care, în plus, 
recomanda şi vinul. „În special vinul [adică mai mult decît laptele şi 
brînza] – sublinia doctorul Stamatopol, în finalul articolului despre 
tifos – e un excelent tonic pentru debilii de pe urma boalelor febrile. 
Publicul filantrop şi cine se interesează de însănătoşirea şi întremarea 
soldaţilor noştri din spitale, le-ar face cel mai folositor dar, trimiţîndu-
le vin, un adevărat tonic pentru dînşii” (v. „Apariţia tifosului 
exantematic la noi”, în România, 1, nr. 40, 22 martie 1917, p. 1). 
Ideea că în timpuri de epidemie vinul este o „băutură necesară”, 
„chemată să aducă mari servicii populaţiunei”, bună pentru 
convalescenţii de tifos, cît şi ca preventiv al holerei, s-a răspîndit 
repede, cererile au crescut, iar preţul lui a sărit, într-o lună şi ceva, 
peste cel al cărnii: „În Iaşi nu se mai găseşte vin sub preţul de 3 lei”, 
informa ziarul (v. „Fixarea preţului vinului”, în România, 1, nr. 46, 
19 martie 1917, p. 2). Trei lei erau „mari”, cu ei se puteau cumpăra 
6 kg. de fasole, sau 15 kg. de cartofi, sau 18 ouă, sau un litru de ulei 
(cf. „Informaţiuni”, în România, 1, mr. 75, 19 aprilie 1917, p. 2). 
Problema a fost preluată de Ministerul Industriei şi Comerţului, care 
l-a introdus în „tabela de preţuri maximale”, la preţul de 1,80 lei litrul 
(v. „Reglementarea vânzărei vinului”, în România, 1, nr. 56, 29 martie 
1917, p. 2). Totodată, s-au eliberat „permise” (carnete) pentru fiecare 
familie, stabilindu-se ca „maxim al consumului zilnic o jumătate de 
litru pentru fiecare persoană majoră” (v. „Fixarea preţului vinului”, 
loc. cit.). Chestiunea era ţinută din scurt, cu severitate. Producătorii, 
angrosiştii,  debitanţii au fost obligaţi, sub ameninţarea că altminteri 
vor fi „daţi în judecata Curţii Marţiale”, să declare, „în mod practic 
şi adevărat”, cantităţile ce le au, „specificînd felul şi anul recoltei [...], 
cum şi preţurile pentru cantitatea ce pun în consumaţiune” (v. 
„Vânzarea vinului”, în România, 1, nr. 105, 19 mai 1917, p. 2) şi – în 
vederea controalelor – să ţină un registru pentru vînzările zilnice. Să 
mai adaug că, la propunerea ministrului, Consiliul de Miniştri a 
aprobat ca vinul să fie clasificat drept „articol de primă necesitate” 
(v. „Informaţiuni”, în România, 1, nr. 113, 28 mai 1917, p. 2), probabil 
prima hotărîre de acest gen din istoria noastră. – Nu numai vinul, ci 
şi apa constituia o problemă care da numeroase bătăi de cap. În urma 
unei dispoziţii a administraţiei locale, distribuirea ei era oprită în 
intervalul 12-16, tocmai cînd „se mănîncă”, măsură criticată, într-o 
notiţă, ca „necugetată”. „Oricine simte nevoia să bea [veniseră şi 
căldurile] oleacă de apă proaspătă la masă. Nu e vorba de cei care 
pot să aibă vin, nici chiar de cei care pe la casele lor pot să-şi ia apă 
într-o carafă şi s-o pună în pimniţă, or s-o bea caldă. Dar sunt căzărmi, 
sunt popote, sunt locante pentru soldaţi şi lucrători care nu mai au la 
vremea mesei nici o picătură de apă [...]. Este [apoi] pentru cei mulţi 
şi pentru cei osteniţi de muncă, într-un timp cînd vinul nu se mai 
găseşte, iar boalele ameninţă mereu, o condiţiune indispensabilă de 
bună igienă” (v. „Apa”, în România, 1, nr. 111, 26 mai 1917, p. 1). 
În răspunsul ei, pe lîngă explicaţii (consumul mărit la căile ferate, 
manutanţe, uzine de război, spitale etc.), administraţia întoarce critica 
învinovăţind – prin enumerarea unui şir de „păcate” – pe cei ce-o 
risipesc. „Aşa, sunt extrem de numeroase cazurile în care robinetele 
– din neglijenţă sau imbecilitate – sunt lăsate deschise ore şi chiar 
zile întregi; foarte mulţi ţin să-şi stropească grădinile de zarzavat – 
numeroase anul acesta – cu furtumul [sic!]; unii înţeleg chiar să facă 
irigaţii! Alţii ţin numaidecît să fie lăsaţi a-şi spăla automobilul cu 
furtumul [!] pentru că, întrebuinţînd şomoiogul şi găleata, s-ar strica 
mîinile delicate ale şofeurilor şi lacul caroseriilor! Dar proprietarii 
de imobile care din neglijenţă sau din spirit de economie nu repară 
cu lunile robinetele şi closetele defecte? [...] Deci, voiţi să aveţi apă 
rece şi proaspătă în tot cursul zilei? Nu o risipiţi!” (subl. red.) (v. 
„Cum se distribuie apa în Iaşi”, în România, 1, nr. 113, 28 mai 1917, 
p. 2). De altminteri, o campanie împotriva risipei apei fusese 
declanşată încă din săptămînile anterioare. Inspectorii comunali 
cutreierau oraşul zi şi noapte, vînînd contravenienţi şi ameninţîndu-i 
cu Curtea Marţială (v. „Nu risipiţi apa!”, în România, 1, nr. 105, 19 
mai 1917, p. 2).

Cereri și oferte. Ca și celelalte ziare din timpul războiului, 
România, pe care îl citez în majoritatea reconstituirilor mele, ieșea 
numai în două pagini: prima, destinată comentariilor și reportajelor, 
a doua – informațiilor diverse, interne și externe. În ultimul colț al 
acesteia, cantitativ puțină, era plasată publicitatea. Mai realiste decît 
altele, textele ei sînt incitante pentru cei curioși de celelalte aspecte 
ale vieții din acei ani, în afară de cele eroice. Sînt unul dintre aceștia. 
Descopăr în ele atît semnele unor trebuințe și interese stringente, cît și 
pe ale continuității unor preocupări și deprinderi. Asamblîndu-le, se 

vede și mai clar „furnicarul”. Ce se caută, ce se vinde, 
ce se cumpără? Se caută – cu un termen generic – 
forță de muncă necalificată: „lucrători cu ziua” la 
repararea drumurilor,  muncitori la Arsenal, „fete și 
bărbați” la Fabrica „Țesătura”, aceasta specificînd, 
pentru a-i atrage, că se plătesc „prețuri foarte bune” 
(v. România, 1, nr. 90, 4 mai 1917, p. 2). Se caută 
infirmieri și infirmiere. Era, apoi, criză de bucătari 
și bucătărese pentru familiile obișnuite să aibă așa 
ceva, pentru spitale, restaurante, locante, popote, 
cantine, persoane pricepute, eventual cu „școală 
de menaj” (v. România, 1, nr. 78, 22 aprilie 1917, 
p. 2), şi acestora promiţîndu-li-se „salariu bun”. Se 
caută „bone serioase”, „nurse (doici) sau dădace”, 
„guvernante”: „On cherche gouvernante française 
pour garçon” (v. România, 1, nr. 87, 1 mai 1917, p. 
2). Se caută „femme de chambre” (cu condiţia să ştie 

bine croitoria și „la nevoie să poată călători în Rusia” (v. România, 
1, nr. 78, 22 aprilie 1917, p. 2), „femeie în casă”, „femei sau oameni 
de serviciu”, „simple îngrijitoare”, spălătorese. Se căutau zidari, 
dulgheri, lăcătuși, fierari, potcovari, rotari, grădinari, sobari, legători 
(în tipografie, pentru broşat şi fălţuit), samsari („intermediari” pentru 
achiziţionarea sau închirierea de locuințe). Se caută „desenatori, 
bărbați și femei, la Serviciul Geografic al Armatei” (v. România, 
1, nr. 53, 26 martie 1917, p. 2). Se caută profesori de limbi: „Dame 
française cherche professeur d’anglais” (v. România, 1, nr. 83, 27 
aprilie 1917, p. 2). „Englez caută profesoară pentru conversație și 
limba română” (v. România, 1, nr. 48, 21 martie 1917, p. 2). „Caut 
profesoară pentru conversaţie de limba franceză” (v. România, 1, nr. 
51, 24 martie 1917, p. 2). Se caută „meditatori energici”, pentru partea 
literară şi matematici (v. România, 1, nr. 73, 17 aprilie 1917, p. 2). 
Se caută „buni dactilografi” şi dactilografe care „să cunoască bine 
maşina de scris Yost” (v. România, 1, nr. 69, 13 aprilie 1917, p. 2). 
Existau și căutări fără obiect precis: „Domnișoară refugiată, licențiată 
în litere caută ocupație” (v. România, 1, nr. 80, 24 aprilie 1917, p. 2), 
carevasăzică orice, oriunde. Refugiații fac parte cel mai adesea din 
categoria celor ce caută  decît a celor căutați: „Viticultor, foarte mulţi 
ani la vie mare, cu experienţe şi la conservarea vinului, doreşte loc” 
(v. România, 1, nr. 41, 14 martie 1917, p. 2), „Bun conductor mecanic 
pentru mașini de treierat, pentru plug de abur Fovler [sic!] și tractoare 
de benzină [sic] cu marca Big four 4.30; caut serviciu urgent, neavînd 
actele de meseriaș din cauză că le-am pierdut în timpul evacuărei” (v. 
România, 1, nr. 46, 19 martie 1917, p. 2). Orice anunț are „retorica” 
sa, impusă de scopul, de situația de moment, de nivelul cultural și, nu 
în ultimul rînd, de temperamentul celui care îl compune. Anunțul de 
mai sus, de pildă, a fost compus de un om activ, energic, hotărît să-și 
găsească un rost. Datele tehnice pe care le menționează vor să certifice 
calitatea pe care o declară și să stimuleze încrederea angajatorului. 
În general, „bun”, „experimentat” sînt cuvintele pe al căror impact 
se mizează: „Comptabil titrat, rutinat, nemobilizabil se oferă la o 
moșie. Pretențiuni modeste” (v. România, 1, nr. 54, 27 martie 1917, 
p. 2). „Rutinat” va să însemne cu experiență, iar „nemobilizabil” că 
e trecut de 50 de ani. De asemenea, „de bună condiție” și „onorabil” 
au funcţie de passepartout: „Domnișoară onorabilă caut post menajeră 
sau copii. Adresa ziar sub Onorabilă” (v. România, 1, nr. 78, 22 
aprilie 1917, p. 2). În fine, caută de lucru „șofeur”, „mecanic agricol 
special”, farmacist, administrator de moșie, instalator (de apă, gaz, 
canal), geamgiu etc. – Ce se vinde? Se vînd mulți cai: „Vînd cal 
ofițeresc, tînăr excelent” (v. România, 1, nr. 109, 24 mai 1917, p. 2), 
„De vînzare un armăsar negru de rasă” (v. România, 1, nr. 115, 30 
mai 1917, p. 2), „Vînd ocazie iapă jumătate sînge, perfect dresată 
călărie” (v. România, 1, nr. 73, 17 aprilie 1917, p. 2), „Vînd ocazie 
armăsar perfect dresat la ham și călărie stradă” (v. România, 1, nr. 90, 
4 mai 1917, p. 2), Se vindeau vii, păduri, mori. Se vînd medicamente 
franceze (lecitină fiole, adrenalină soluţie, pastile Zed) (v. România, 1, 
nr. 69, 13 aprilie 1917, p. 2), „boele pentru ouă, en gros şi en detail” 
(v. România, 1, nr. 41, 14 martie 1917, p. 2), un insecticid botezat 
„Samson” şi „nasturi pentru cămaşă şi ismene” (v. România, 1, nr. 
37, 10 martie 1917, p. 2).  – Ce se cumpără? Cai, harnaşamente, şei 
de damă, hamuri, trăsuri, „dog-car[t]”-uri, cabriolete, căruţe, boi. 
Se cumpără automobile: „Cumpăr automobil sau trăsură (roate de 
cauciuc) cu sau fără cai” (v. România, 1, nr. 56, 29 martie 1917, p. 
2). Se cumpără „doage uscate de gorun” şi cărucioare de copii şi căzi 
de baie: „Cumpăr baie tablă, veche sau nouă” (v. România, 1, nr. 
88, 2 mai 1917, p. 2). Se cumpără instrumente muzicale: „o pianină 
bună de concert de ocazie” (v. România, 1, nr. 46, 19 martie, p. 2), 
„[un] violoncel concert de ocazie” (v. România, 1, nr. 52, 25 martie, 
p. 2). „De ocazie” înseamnă cu preţ mai scăzut. Cumpărătorul de 
violoncel spune: „plătesc pînă la 500 lei” (ib.). Se cumpără “eghileţi 
de mătase sau fir albi” (v. România, 1, nr. 58, 12 aprilie 1917, p. 2) şi 
haine scumpe: „Caut o haină de astragan [sic!] elegantă, plătită bine” 
(v. România, 1, nr. 82, 26 aprilie 1917, p. 2). Un bancher cumpăra 
„bijouterie de ocasiune, pietre preţioase, aur, argintărie, precum şi 
recipisele muntelui de pietate [casei de amanet] din Bucureşti, plătind 
preţurile cele mai mari” (v. România, 1, nr. 73, 17 aprilie 1917, p. 

(Continuare în pg. 18)
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Dragă  Alexandra 
Târziu, încep prin a măr-
turisi emoția specială pro-
vocată de lectura cărții 
tale – apariție a Editurii 
Tracus Arte, 2018, cu titlul: 
Încă mai ai timp să afli 
în ce să crezi. Cele două 
secțiuni ale acestei proze 
ample fac o disecție dure-
roasă, „pe viu”, în miezul 
istoriei noastre recente. 
Pe prima pagină am găsit 
această puternică motiva-
ție cu accent testamentar: 
„În memoria soțului meu 

Andrei Brezianu, martir și victimă a regimului comunist, 
căruia i-a plătit cota de nedreptăți și umilință, cu noblețea 
îndurării și a iertării”

Când te-ai decis să scrii această carte însoțindu-ți perso-
najul cheie, ce a fost cu adevărat important pentru tine: a) să 
spui partea ta de adevăr? b) să înțelegi, să ierți, să te vindeci 
prin recursul la morală prezent în ultimele pagini de carte?

 Cartea pe care am scris-o locuia demult în mine, mai 
îmi trebuia să dibui ușa pe care s-o las să iasă în lume. Dar nu 
am scris-o pentru mine, ci pentru cei în nevoie: victimele; și 
nici nu am descris cazul familiei mele, desigur, m-am servit 
de experiența prin care ea a trecut pentru a crea prototipuri 
de victimă și învingător, de turnător și torționar, prototipul 
Satanei și al îngerului îngenuncheat, prototipul condamnatului 
la deznădejde, umilință și moarte – așa, fără nici o explicație 
– de un regim halucinant de crud.

Și am sperat ca prin gestul meu de a răspândi adevărul 
să ameliorez îndurerarea, să-i dau o identitate, deoarece – 
în final – n-a venit nimeni să revendice vreo tortură, să-și 
exprime regretul sau rușinea, să ceară iertare, să comită acel 
act de decență care este căința și asumarea vinovăției. Or, pe 
acest teren de indiferență, artiștii au rolul lor de tămăduire. 
Un pictor, un muzician, prin vibrația sunetului, a culorii a 
vorbelor, ridicând mâna să-și desăvârșească lucrarea, e ca și 
cum ar da o binecuvântare celor abandonați. Oricine ridică 
mâna spre alții, să-i scape, sunt investiți cu această dezlegare.

 Și acum revenind la partea întrebării despre vindecarea 
prin iertare. Cum să-ți ierți torționarul? Creierul nu proce-
sează iertarea, e ilogică. Și atunci, te mai uiți o dată la el, 
sunteți față-n față. Îl acuzi, te opui, ar trebui denunțat! Cui? 
Apare tentația să-l lași să treacă, să se ducă, să nu mai fie în 
preajma ta. Dacă faci asta și-l lași să plece, sufletul tău se 
va fi eliberat de toxina satanică a urii ce te macină. Ar fi ca 
o vindecare prin ignorarea agresorului. Iar ceea ce tu cauți 
– dreptatea, adevărul, iubirea – se află dincolo de el, acolo 
trebuie să-ți concentrezi energiile, acolo merită. El nu a fost 
decât un ingredient al neputinței, un obstacol surogat pe care 
tu-l credeai etern pentru că-l țineai în brațe...

Ne vom întoarce în timp, la acele momente de biografie 
care ți-au deschis drumul spre literatură. Ce rol are expe-
riența de viață pentru un scriitor?

Experiența mea personală e limitată și nu e obligatorie. 
Trebuie să ai „ochi” când aștepți tramvaiul, și să faci selecția 
a ce merită să comunici celorlalți, că despre ei e vorba. Multe 
dialoguri le-am cules din aglomerații, din vagoane, din stradă. 
Strada rămâne falia cea mai bogată. Acolo e totul: bucurie, 
dușmănie, violență, dragoste și speranță. Toate vin din stradă. 
Iar tu, n-ai decât să te descurci!

Dar primele mele povești le-am imaginat mai înainte de 
a ști să scriu, creierul meu fabrica întâmplări uluitoare pe care 
i le turnam mamei în urechi; așa că mama m-a dus la doctor 
plângându-se că spun niște minciuni bolnăvicioase. Doctorul 
m-a pus pe masă, așa că i-am spus și lui una, repede, cu o 
vulpe care dormea sub masa din bucătărie și noaptea tricota 
din blana pisicii niște pieptărașe pe care mama le vindea în 
fața intrării pe bani frumoși, sau pe fructe... Doctorul a râs, 
m-a pupat pe frunte și mi-a zis să scriu toate astea – când o să 
pot să scriu, și să i le aduc pe toate într-un caiet. Aproape că 
i-am urmat sfatul: prin clasa a doua scrisesem primul roman, 
se numea Cristina, îl ilustrasem și pe copertă desenasem o 
inimă dolofană cu o săgeată înfiptă. Atunci a fost adevăratul 
început al carierei mele. Ce m-a făcut totdeauna să scriu a 
fost o stare de fascinație care mă cuprinde și acum în fața 
unor banale și ușor invizibile lucruri. Fascinația îmi dă tonul, 
textul e o partitură, trebuie să aibă o muzică a lui: fără starea 
de fascinație, ar suna dogit. Chiar și acest dialog cu tine mă 
fascinează. Cum de s-a ivit? Ce conexiuni au avut loc în aerul 
cețos de noiembrie? Poate, cândva, o să aflăm și acest secret.

Primele cărți apar între anii 1966/ 1969. Care era at-
mosfera acelei perioade? Știu că au scris despre tine, încă 
de la început, criticii Valeriu Cristea, Gheorghe Grigurcu, 
de asemenea tinerele prozatoare Sânziana Pop, Maria-Luiza 
Cristescu, Dana Dumitriu...

Prin anul 66 se punea în practică o manevră de relaxare 
politică, atunci fusese eliberată din temnițe o mică parte din 
floarea intelectualității care scăpase cu viață. Nu eram la 

curent cu marile drame ale societății, – habar n-aveam ce 
făptuise Gheorghiu Dej, Ana Pauker mi se părea grasă și bo-
sumflată, Ceaușescu, la rândul lui, nu m-a inspirat în nici-un 
fel... gângăveala lui agramată mă călca pe nervi, ce naiba, era 
șeful statului și gângurea ca un struț. Eu proveneam din lumea 
de cloramină a spitalelor (am fost asistentă medicală timp de 
10 ani), pe mine, comunismul nu mă lovise mai mult decât pe 
toți ceilalți și totdeauna m-a plictisit de moarte – o guvernare 
analfabetă – n-aveam ce să învăț de la ea. Absența oricărei alte 
perspective în viața cotidiană îmi bloca creierul; senzația că 
zilele mi se duceau ca dintr-un tricot ce se tot deșira fără să 
am eu controlul asupra firului, mă demoraliza; într-o zi, mer-
gând la o reuniune tovărășească în cadrul spitalului, a venit 
la mine un reprezentant al poporului care cu un braț de fier, 
m-a condus afară. Dar ce-am făcut? L-am întrebat. Rochia, 
nu-i pe măsura clasei noastre muncitoare. Și ce să fac? Am 
auzit că te-ai apucat de scris. Atunci, scrie o carte despre viața 
tovarășei Elena, despre activitatea ei din ilegalitate, despre... 
Dar ce activitate a... Într-o noapte a fost de gardă în pădurea 
Andronache! Vai de mine! Restul, ți le mai dictez și eu, nu 
trebuie să-ți fie frică. Dacă faci cartea, lumea va fi la picioarele 
tale, te luăm la televiziune, – ai să poți să-ți pui acolo toate 
rochiile tale burgheze (or, asta chiar că mă tenta, era tare!) 
orice alte cărți vei scrie – sub umbrela noastră – succesul 
va fi asigurat. Nu pot să fac asta. De ce? Tovarășa are nasul 
prea mare, nu l-aș putea încadra în pagină, în text... Dar ce 
rigidă ești, mi-a mai spus în timp ce mă împingea în tramvai, 
să se asigure că plec. Avea o gură plină de pofte pe care și le 
înghițea hulpav. O să ne mai vedem, mi-a promis tovarășul 
Satana, că la talentul tău trebuie să te racolez.

Dar lucrurile s-au desfășurat după alt plan, firul jerseului 
meu m-a dus pentru prima dată la redacția României Literare. 
Revista funcționa într-un mic palat de pe Ana Ipătescu. 
Când am pășit acolo am amuțit. Uşi înalte cu mânere de 
aur, parchetul de cozonac, oglinzi de jur împrejur, un bâzâit 
somnoros de mașină de scris... Sânziana, ca un laser orbitor, 
brusc a traversat coridorul. Ea, da, se potrivea de minune cu 
acel palat, îi venea ca turnat. Am ieșit repede, deocamdată 
renunțasem la publicare, era prea frumos înăuntru pentru 
schițele mele triste, și-n același timp, fericită că Ceaușescu, 
sau predecesorii, nu reușiseră să mute palatul la Moskova... 
Pe trepte se afla Laurențiu Fulga. De sub lentilele fumurii, m-a 
privit misterios-încurajator. Aveam să ne mai intersectăm, un 
făuritor de bine, o personalitate, un suflet de om! 

Pe Dana Dumitriu am cunoscut-o în anturajul lui Florin 
Mugur. Îi port multă admirație pentru talentul și noblețea ei 
inegalabilă.

Mugur a fost mentorul meu. El m-a cules de pe cărările 
derizorii ale vieții mele și m-a făcut om. Lui îi datorez faptul 
că acum sunt în fața acestui dialog cu Lucia Negoiță. La ce 
altă recompensă aș mai putea râvni? În acea perioadă de 
relaxare politică, Mugur era o flacără de lumina căreia am 
avut și eu parte. Și norocul meu a mers până acolo încât m-am 
bucurat, nu numai de remarcile unor critici consacrați, dar 
chiar și de ale unor somități ca Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
sau Vladimir Streinu. Lui Vladimir Streinu am vrut să-i 
mulțumesc, dar nu știam cum s-o fac. Instalat la o masă la 
restaurantul Casei Scriitorilor, părea un sfinx. M-am oprit în 
fața lui, ne-am privit în tăcere, după care, brusc, am plecat. 
Un eșec! Nu știam cum să abordez asemenea niveluri, nici 
acum nu știu, prefer să le evit...

Ai fost o bucată de vreme bibliotecară la Casa 
Scriitorilor, într-o perioadă – s-o numim – mai linișită. Dacă 
ar fi să te oprești la câteva figuri cunoscute, cum ar arăta 
această galerie de portrete?

Privilegiul de a lucra acolo, în acea perioadă, a fost mare.
Scriitorul Haralamb Zincă, director, de o bunătate și în-

țelepciune inegalabile; colegă, Ioana Diaconescu, proaspătă 
și atrăgătoare ca un trandafir fără ghimpi; în hol, Crucița, cu 
un ochi croșeta, cu altul supraveghea.

Pe la bibliotecă treceau toți, scriitori sau veleitari, cu 
talent sau fără, amețiți de vodcă sau de succes, boemi, bărboși, 
pletoși , jegoși, toți erau foarte importanți. Până-ntr-o zi când 
pe ușă a intrat un bărbat distins , frumos, cu papion și baston 
elegant. Nonșalant, m-a privit direct în suflet, avea ochii 
albaștri curați. Era Biberi. Chiar fusese eliberat din temnița 
morții. Urmat curând de Țuțea, marele Fost, ca un bolovan 
smuls cu brutalitate din muntele lui; își căuta falia. Părea un 
copil rătăcit, un orfan. Apoi, Carandino, își așeza cu pietate 
privirea ochilor lui verzi, de salamandră, pe buzele femeilor...

Aceste destine tragice erau din nou aruncate în traficul 
vieții, ca și cum luaseră vreo 20 de ani pauză de respirat. 
Cum o fi să treci prin agonia unei asemenea morți? De câte 
ori se poate naște un om omorât? Desigur, galeria portretelor 
e cea mai răscolitoare. Oare pacea aparentă a lucrurilor din 
holul elegant al Casei Monteoru îi mai putea înșela, gustul 
acelui cocteil dulce-amar-lipicios, cu care erau întâmpinați, 
îi mai îmbăta?

Trupurile noastre tinere și proaste călcau mai departe pe 
lângă mușuroaiele unor vieți, cândva strălucitoare.

Ce anume a lăsat în viață, dar și în cărțile scrise, expe-
riența americană începută în 1986, și în care împrejurări s-a 

Interviu de Lucia NEGOIŢĂ

INTERVIUL ACOLADEI. ALEXANDRA TÂRZIU
produs întoarcerea în țară?

 Răspuns: Experiența americană a fost esențială. America 
este țara legilor, a respectului, a toleranței și a banilor. Un 
sistem care te protejează și te promovează, capeți o motivație, 
o doză de energie; vinerea este magică, lumea se strecoară 
nerăbdătoare întâmpinată de valsurile violoniștilor care cântă 
la metrouri, săptămâna de lucru s-a terminat, prin frunzișul 
magnoliilor se zărește deja poleiala zilelor libere. Vei avea 
două zile libere, o libertate de care n-ai de ce să te temi, sau 
să te îndoiești, e binemeritată. Se înțelege că deja ai început 
să practici toleranța, e ca un mușchi, se exersează. Știi că 
mult din ce obții în viață – pentru a nu fi mizerabilă – e  în 
urma unui exercițiu permanent de toleranță. Dacă ai venit în 
America și nu știi să faci nimic, așa ca mine, te vor învăța. Ce 
am învățat eu în America? În primul rând logica lucrurilor....

Apoi, despre consecință, despre dreptate, costul min-
ciunii...

Mi-a luat 5 ani să-mi asimilez lecția, după care am 
început să scriu, altfel, clar și firesc, fără autocenzura care  
în țară-mi atacase mintea. Cenzura a fost o sculă mârșavă a 
regimului contra artiștilor. La debut, mă tot dădeam de ceasul 
morții să public niște schițe, pe undeva pe la Luceafărul. Am 
așteptat 3 ani, dar între timp primisem un sfat: ai voie să scrii, 
dar dacă vrei să publici, trebuie să scrii fără să spui nimic. Să 
scrii fără să spui! Aha, am s-o fac și pe asta; mi-am creat un 
camuflaj al sensurilor. Am scris sub acest camuflaj până m-am 
sufocat. În America mi-am dezbrăcat pielea străină... m-am 
simțit ușoară, liberă, abia născută. Și am luat-o de la zero. 
Îmi simțeam mintea plină de povești nespuse, de metafore, 
de țipete de bucurie care se vânzoleau să iasă. Trăiam un 
miracol. Restul a fost, din nou, efort, îndoială, secretă bucurie 
și speranță. Aveam să mă bucur din nou de mine însămi, să 
nu mă mai simt vinovată pentru muțenia mea. America a fost 
un alt privilegiu în viața mea, de care sunt mândră.

În ce împrejurări s-a produs întoarcerea în țară?
Întoarcerea în țară a fost dramatică, datorită suferinței 

soțului meu, suferință, despre care, din decență și pudoare, 
n-aș vrea să vorbesc. Dar finalul lui a fost mai bun aici cu 
ajutorul unor terapiști – niște îngeri – care l-au tratat ca pe 
un om i-au respectat și înțeles durerea, l-au pus pe picioare. 
Le rămân profund recunoscătoare. Și, în final, l-am pus să se 
odihnească lângă tatăl lui, și toți ceilalți Brezieni, ofițeri de 
elită, eroi de război. Din păcate nu ne-am putut întoarce mai 
din timp, pentru ca soțul meu să se reintegreze în grupările 
literare, oricum prea fărâmițate și antagonice, aveam în față 
o cu totul altă tapiserie, de nerecunoscut. După revoluție era 
tot mai nemulțumit de stagnare, de nimicul din gura politici-
enilor, lipsa faptelor, a virtuților morale, a legilor și a logicii 
elementare; țara este condusă de interese personale și stări 
emoționale, fără vreun protocol, vreo responsabilitate, sau 
măcar un strop de patriotism, de rămășiță a bunului simț. O 
dezesperare fără precedent. Atât.

Numește, rogu-te, câteva motive pentru care un scriitor 
nu este dispus să renunțe la meseria lui de bază: scrisul. 
Cine renunță, de fapt?

Răspuns: Nimeni nu renunță de bună voie la scris, dar 
s-ar putea ca, în urma traumelor primite de la viață, să renunțe 
scrisul la tine. Și asta nu e o nenorocire, dacă nu mai scrii, e 
numai o încetare a funcției acelui centru din creier responsabil 
cu îndeletnicirea ta. Sigur că un scriitor sau un alt artist, prin 
exercițiul artei lui, comunică mesaje, se crede important și 
util, se crede un vrăjitor vindecător, un geniu salvator. Starea 
de creație înalță spiritul, te face să vezi adevărul inaccesibil 
și invizibil. Despuiat de acest privilegiu, omul se prăbușește 
într-o mizerabilă vizuină a morții. Sau poate mă înșel, unii 
reușesc să umple golul cu o altă pasiune, de ce nu? Sunt atâtea 
în care putem investi pasiunea noastră, iscusința, speranța. E 
atâta nevoie de noi, peste tot în lume.

Dragă Alexandra, în final aș vrea să-mi vorbești pur și 
simplu despre bucurie. Unde o mai cauți, unde o mai găsești...

Bucuria este un musafir discret, sincer... E mai important 
să fii bucuros decât îndrăgostit, e mai durabil. În timp ce 
dragostea te mistuie, bucuria te hrănește. Dar ca s-o faci să 
intre la tine ai nevoie ca sufletul tău să fie curat și împăcat. 
Cum să-l împaci? Așa cum spune o rugăciune: să faci ceea 
ce poți, și să accepți ceea ce nu poți, nu înțelegi, nu-ți place. 
Să tolerezi. Toleranța e la baza multor bucurii care, altfel, 
s-ar risipi. Când l-am pierdut pe soțul meu, n-am pierdut 
dragostea lui, de acolo de unde e, continuă să mă iubească; 
am pierdut bucuria de a-l avea în preajmă. Și atunci nu mi-a 
mai rămas decât să produc eu bucurie, pentru alții. Bucuria pe 
care o transmiți cuiva se întoarce și asupra ta, se dublează.Și 
tocmai de aceea încerc să mă intersectez cu oricine încă mă 
mai înconjoară și mă fascinează cu simpla prezență.

Și ție, Lucia Negoiță, îți mulțumesc pentru a-mi fi ieșit 
în cale, mi-ai adus bucuria de a retrăi împreună și a răsfoi 
pagini de viață posibil neștiute de nimeni, de a fi conștientă 
de scrierea ultimului cuvânt și a ultimului punct. Vezi, un alt 
privilegiu, un alt pui de noroc!
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şi proletcultiştii. Nu, adevăraţii 
patrioţi n-au fost ultranaţionaliştii 
ceauşişti, care puneau semn egal 
între Ceauşescu şi ţară, de soiul 
nătângului Haralambie Ţugui şi 
alţii, şi alţii. Şi ce să vezi? Mulţi 
dintre „văpsiţii” în roş uni se află 
pe lista indemnizaţilor de merit.

Contestat sau necomentat 
îndeajuns e Gh. Brătianu. Sunt 
publicişti care nu-şi disimulează dispreţul faţă de spusa 
martirului: „o enigmă şi un miracol istoric: poporul român”.
Noi trebuie să fim văzuţi doar ca bicisnici, laşi şi trădători, 
luaţi la urină (cum afirmă Patapievici, scriitorul anului 2018) 
de toţi. Scrie la Psalmul 1, passim: „Fericit bărbatul care (...) 
pe scaunul hulitorilor n-a şezut”.

Hulitorilor le-aş oferi doar două consilii privind 
biografia şi opera a doi basarabeni: Ioan Hudiţă şi Petre V. 
Ştefănucă. Parantetic spus, Jurnal politic de Ioan Hudiţă, în 
6 volume editate de acad. Dan Berindei, lipseşte (sau e greu 
de găsit) tocmai din Biblioteca Academiei Române. Hudiţă 
a fost eliminat din învăţământ în ’47 şi arestat în acelaşi 
an; a stat închis 8 ani şi 9 luni la Văcăreşti şi la Craiova; 
din 1950, la Sighet (în lotul demnitarilor, ca ministru al 
Agriculturii, între ’44 – ’45 şi ca deputat, în ’46). A ieşit 
abia în decembrie ’56, pentru a fi rearestat în toamna lui 
’61. A fost cercetat până în iulie ’62. Fără proces. Al doilea 
consiliu important, la care ar trebui să se gândească toţi cei 
care afirmă că poporul român e nedemn şi fără caracter, 
ni-l dă etnologul basarabean Petre V. Ştefănucă, mort la 12 
iulie ’42, după tortură, în colonia de muncă R.A. Tătară. 
Anchetat 7 luni, scos dintr-o celulă şi vârât în alta, suspectat 
de românofilie, antisemitism, fascism. Şi azi aceste acuze 
răsună dinspre domnul Al. Florian, hotărât parcă să repete 
istoria proletcultistă. Cel care i-a acuzat pe sovietici de 
deznaţionalizarea Basarabiei n-a vrut să vorbească ruseşte cu 
judecătorii, spunându-le: „Da, dar dumneavoastră singuri aţi 
creat o republică moldovenească, deci limba statului e limba 
noastră.”A plătit cu viaţa (moarte jertfitoare) ataşamentul 
la limba română, considerată „limbă de slugi” de H.-R. 
Patapievici. Cum eseistul nu s-a dezis în multele ediţii de 
astfel de blasfemii, pesemne continuă să creadă că românii 
sunt indolenţi ca boii bătrâni în jug. Dar sunt toţi astfel? O 
fi fost indolent Părintele Iustin Pârvu, care predica: „jertfa 
fortifică neamul”, intrând aici şi Majadahonda?

 Discuţi despre vremea aceea, când s-a pus în act 
sistemul care a distrus /schimbat existenţa românilor şi despre 
aparatcikii Anei Pauker (ca Nicolschi, Teohari Georgescu, 
Dulgheru, Zeller, Koller, Brucan, Răutu, Valter Roman) şi 
apare suspiciunea aberantă că îi vizezi pe evrei; te trezeşti 
clasat ce nu eşti: antisemit.Chiar dacă afirmi apăsat că 
românii n-au fost mai puţin dogmatici în aplicarea doctrinei, 
că şi ei s-au lăsat folosiţi, că şi ei au profitat, tot eşti citit 
în cheia extremei drepte. Există şi sionişti schingiuiţi de 
evrei cominternişti, dar legionarii şi simpatizanţii lor rămân 
etern pedepsiţi pentru crime, chiar şi cei care nu le-au 
comis. La început, „mistica rugăciunii” (Cioran) nu avea în 
vedere revolverul. Gardiştii au avut în proiect o „reînnoire 
naţională” ceea ce, ca idee, e stimabilă, iar persecuţiile lui 
Carol al II-lea au dus la simpatizarea lor. În ’90, Ion Iliescu 
a reiterat psihoza „legionarilor” din Piaţa Universităţii, după 
psihoza „teroriştilor”. Procurorii au stabilit că între 22 şi 
30 decembrie s-au tras 12.600.000 de cartuşe, foc fratricid. 
Lui Iliescu îi „datorăm” şi ipocritul discurs despre consens, 
vocabulă pe care evit s-o folosesc de atunci, înţelesul fiind: 
„să ne urâm fără cruţare!”N-a ajuns rezervistul N. Militaru 
ministrul Apărării „graţie” lui Ion Iliescu şi gen. Secu Mihai 
Caraman şef peste servicii? Cine a transferat rapid Securitatea 
la Armată ca s-o albească? Nu Iliescu? Şi Mineriada nu el 
a aprobat-o, nu el a felicitat-o? Acad. Răzvan Theodorescu 
(în interviul pentru Newsweek, din decembrie 2018) crede 
altceva: „Românii le datorează libertatea fostului preşedinte 
Ion Iliescu şi fostului şef al Securităţii Iulian Vlad.” Lăudând 
sonor prestaţia comunistă a lui Iliescu, afirmă că ne-au salvat 
„vechile lui cunoştinţe comuniste”, „vechile lui cunoştinţe 
nomenclaturiste”. Mai spune academicul şi că, deşi „Marian 
Munteanu este din zona legionară”, l-ar fi consiliat pe Iliescu 
să nu folosească vocabula legionari pentru protestatarii din 
Zona liberă de comunism, ci neisprăviţi, pârliţi, caraghioşi. 
Mie mi se pare expresiv sloganul: „Mai bine mort decât 
comunist/activist.” Cât despre Securitatea care „a schimbat 
macazul”, să nu cunoască ditamai istoricul „specializările” 
ei? Cea din Bucureşti, în bătăi: încapîncapîncap, cu palma 

ă tem că nu mai avem nici respect, nici empatie 
faţă de eroi, nici responsabilitate civică la vârful 
statului. La 3 mai 1997, trădarea României a 

fost semnată de Emil Constantinescu, de Petre Roman, ca 
preşedinte al Senatului, de Adrian Severin, ca ministru de 
Externe, la îndemnul – zic gazetele – lui Silviu Brucan. Le-a 
păsat de masacrul de la Fântâna Albă?

Onoarea? O prejudecată! Ce să mai adastăm pe 
trecutul care nu ni-i mare? După semnăturile de la Kiev, din 3 
mai, de la Neptun, din 2 iunie, la 14 iulie s-a produs ratificarea 
tratatului „de bună vecinătate şi cooperare România – 
Ucraina”. N-a fost agresiune (’40), nici presiune (’44; ’47). 
Trioul şi-a sacrificat neamul fără păs. (I)responsabil, debilul 
Emil, os de basarabean. Cât despre Băsescu, el a ales soluţia 
Cărăbăniţi-vă!, făcând tot ce-i... româneşte posibil pentru ca 
elementul autohton să se dilueze, să se subţieze pe zi ce trece.

Spuneam că ne dez-onorăm eroii sau că îi uităm 
cu premeditare. Patriotismul nu mai e considerat nobil, 
nici poziţia naţională una corect politică. Celebrul Bâzu 
Cantacuzino, mort în ’58 şi înmormântat la Madrid, cel 
mai important aviator de atac al României, n-are statuie în 
Bucureşti. Au, în schimb, aviatorii bombardierelor americane 
care au făcut peste 7000 de morţi în capitală, în 4 a 4-a 1944. 
Moarte din cer, deşi românii erau proamericani. Pe 18 august 
au bombardat ei, pe 23 august, nemţii. Ai mei stăteau atunci 
lângă Gara de Nord, unde a fost prăpăd.

Un sport protejat este şi minimalizarea jertfei pentru 
patrie.Trebuie să râzi de oştenii al căror sacrificiu ar fi fost 
gratuit. Ce glie a ţărişoarei au apărat ăştia? Nişte ţărani 
proşti, care n-au avut noţiunea riscului! „Decenţa” corect-
politică ne opreşte să spunem tot adevărul despre rezistenţa 
din munţi, fiind mai preţuită retragerea din istorie, mai exact 
din „teroarea istoriei”. Integritatea morală, demnitatea par 
a ţine de o gândire vetustă. Nu-i mai comod să rămânem la 
stupidul slogan Centenaru’ încinge grătaru’ şi la Frăţia Berii 
(Holsten)? Moromete? Ba Bobonete! 

Profesorul Constantin Berevoianu predă elevilor de-a 
opta un curs despre rezistenţa din munţi. Întreb: numai la 
Nucşoara, nu şi la toate Facultăţile de Istorie? Avem destui 
profesori atinşi de „flagelul corect-politic”, care n-ar ţine 
un curs despre martiriul rezistenţilor contra bolşevizării. 
Cei din grupul Arnăuţoiu (Petru şi Toma) au mâncat coajă 
de fag, dar au rezistat nouă ani. Tatăl lui Eugen Chirca a 
fost împuşcat, mama i-a murit la Mislea. El a fost capturat 
de Securitate, a supravieţuit Dumnezeu ştie cum Aiudului, 
Jilavei, Piteştiului, Peripravei, minei de plumb din Baia 
Sprie... A fost despăgubit pentru chinuri? Nu. Mă şi mir că 
domnul Alexandru Florian n-a interzis şcolii din Nucşoara 
să se numească „Toma Arnăuţoiu”, că n-a blocat drumul spre 
comună pentru pelerini. Da, pelerini am spus.

La un concurs televizat, ne-am trezit că românul cel 
mai important ar fi pastorul Wilhelm Wurmbrand, întâi ateu 
ilegalist comunist. Se spune că Liviu Petrina ar fi organizat 
acţiunea grupului de evanghelişti, telefonând, telefonând... 
După „cotitură”, Wurmbrand a fost arestat şi schingiuit. 
Comuniştii aflaseră că i-a trădat Siguranţei ca informator 
infiltrat în PCR. Şi-a arătat cele 12 cicatrici în Senatul SUA, 
dar n-a spus cum l-a salvat de la moarte Valeriu Gafencu.

A-ţi celebra eroii nu înseamnă nicidecum negarea 
Holocaustului ori minimalizarea memoriei sale. Tatăl lui 
Valeriu Gafencu a fost Vasile Gafencu, „fiu de plugar la 
origine”, cum scrie Petru Ursache în Clipa Basarabiei: 
„Pentru că a făcut parte din Sfatul ţării, Vasile Gafencu a fost 
deportat şi s-a pierdut, prin 1940, într-un gulag din pădurile 
îndepărtatului Arhanghelsc. Fiul său, Valeriu Gafencu, 
sfântul închisorilor cum i se spunea printre deţinuţii de 
la Piteşti, avea să sfârşească şi el dramatic, iar unchiul lui 
Valeriu şi fratele lui Vasile Gafencu, anume Grigore Gafencu, 
fost ministru în Guvernul României interbelice, s-a văzut 
nevoit să fugă din ţară sub ameninţarea tancurilor cu stea 
roşie. O familie zdrobită de comunişti, ca multe altele din 
spaţiul eminescian de la Nistru pân’ la Tisa.” Dar sper că 
Istoria va avea în grijă faptele de jertfă, dacă noi nu suntem 
în stare.

Am tot afirmat, dar nu ezit să re-repet. Odraslele 
cominterniştilor îi acuză iarăşi şi iarăşi pe naţionaliştii ca 
Mircea Vulcănescu, Gyr, Crainic..., eroii culegând lauri 
trebuind să fie Valter Roman sau Tismineţki-père, care –vai! 
– şi-a pierdut mâna pe meleag spaniol, luptând în tabăra 
roşie. Ne spun (şi se găsesc destui tineri naivi şi creduli 
să accepte) că naţionaliştii ar fi – culmea – comunişti. 
Adică... internaţionalişti, cu alt cuvânt, transfrontalieri? 
Că rătăciţi ideologic trebuie declaraţi doar ceauşiştii, nu 

Şi ce mai avem de pierdut
şi cu pumnul, cu sacul de nisip, cu toc cizmă peste gură etc. 
Paul Goma, „clientul” lui Pleşiţă, le ştie.

În siajul lui Iliescu: ruinele dezolante din zonele 
industriale, pădurile defrişate (arbori seculari au ajuns lemn 
de foc, în schimb avem frunza lu’ Udrea de 900.000 de euro), 
pământul ţării vândut pe nimica; s-au tăiat livezile, ca să 
culegem fructele corupţiei şi infracţiunilor. Prostia restituirii 
in integrum, unor urmaşi de multe ori imaginari, bazaţi pe 
acte false, cui aparţine? S-o fi retrocedat vreunui urmaş al 
regilor Franţei Versailles-ul? La noi s-au cadorisit Branul, 
Peleşul und so weiter. Rudele grofilor unguri au înhăţat averi, 
deşi proprietăţile fuseseră răscumpărate de statul român după 
Unire. Bonus: Fundaţia Gojdu. Patrimoniul cultural e pus pe 
distrugere; ideea lui Ion Marin Almăjan este să se înfiinţeze 
grabnic o poliţie pentru apărarea lui, ca să nu devină praf şi 
ruine (v. România cu pistolul la tâmplă, ed. DPP, Timişoara, 
2013). A mea: nechibzuitul premier M.R. Ungureanu să 
spună pe de rost cum România a plătit 3,2 miliarde în aur 
după Conferinţa de la Paris, pentru a răscumpăra de la unguri 
proprietăţile solulului şi subsolului. Ca abia pe urmă să poată 
striga „Veniţi, ungurenii mei!”, la vot.

Naţionaliştii nu sunt primitivi lipsiţi de omenie şi de 
empatie faţă de celălalt, cum crede o psihoterapeută a etniei, 
care dă şi o definiţie (scurtă) a naţionalismului: „să faci tu în 
capul altora, ca să nu facă ei în capul tău”. Oare ce să faci, 
că n-am înţeles. Iar dramaturgul Szabó Székely spune că 
„naţionalismul n-are umor”. Dar trebuie să aibă? Ai umor 
dacă preferi afişul lui Bogdan Spătaru, „România – halcă 
de carne”? Într-o expoziţie găzduită de Ateneul Tătăraşi, un 
autor de picto-colaje a reprezentat ţara ca pe un patrat de 
culoare maronie, trimiţând în clar la excremente. Ce umor 
fin! Timişoreanul Benedek Levente a pictat, cum scrie Radu 
Ulmeanu, „harta României sub forma unui vagin cu labiile 
desfăcute”. A fost, după câte ştiu, un protest singular. Chiar 
nu mai luăm nimic în serios, ca să-l adeverim pe Raymond 
Poincaré? Am văzut, pe un canal TV, cum un primar sau ce-o 
fi fost tăia panglică tricoloră la trei WC-uri dintr-o şcoală.

Miştocăneala n-a încetat nici în anul special, al 
Centenarului. Un europarlamentar ales de români votează 
neîncrederea în români, în mentalitatea românească, deşi 
ar trebui să sensibilizeze opinia publică privind felul de a fi 
al românilor, văzuţi ca pegra Europei, imagine contrafăcută 
în opinia mea. Tot ce înseamnă unire nu place istoricului 
Lucian Boia: nici „Unirea Mică”, nici „Unirea Mare”, deşi 
sunt sintagmele unui patriot: B.P. Hasdeu. Dar patriotismul 
trebuie să fie musai de mucava şi de contestat. Spui ceva 
bun ca român despre români, se găseşte careva să-ţi strige 
că te autoglorifici. Vrei ţară independentă, a, atunci visezi la 
o a nouă ceauşizare. Mi s-a întâmplat recent să aflu în presa 
online altă aberaţie: că anti-comunismul e anti-românesc 
şi că strategia anti-comunistă e de esenţă anti-românească.

N-a mai rămas mult de pierdut, dar au mai rămas 
multe de apărat, în primul rând limba şi credinţa.Chiar dacă 
Petre Iancu (Deutsche Welle) vrea să ne rugăm în spaţii mici. 
Sau şi mai mici: în cort. Să pribegim cu cortu’ în Europa şi 
să ne rugăm în el. Ce ne-a trebuit Catedrala sfinţită în 25 
noiembrie 2018? Suntem avertizaţi să ne aşteptăm la atacuri 
armate acolo şi să ne ţinem departe de ea. Dar ce mai urmează 
după ce, în timpul Liturghiei, s-a strigat Teoctist- Antihrist şi 
s-a oprit, la comandă, difuzarea monedei jubiliare cu chipul 
Patriarhului Miron Cristea, unul dintre artizanii Unirii? 
Arme în tâmplele creştinilor, ca să fie dez-bisericiţi? De ce 
nu s-a ridicat condamnarea de criminal de război lui Mircea 
Vulcănescu? Iată: „Fără religie şi istoricitatea lui Iisus, lumea 
e un imens pustiu de sare şi cenuşă!”

Spune N. Steinhardt, ca monah Nicolae, că Hristos 
îţi dă linişte şi speranţa mântuirii; diavolul – deznădejdea. 
„Îi dai conştiinţa, pacea, somnul, îţi vinzi prietenii şi rudele, 
cedezi absolut totul şi mai mult ca totul – şi toate pe degeaba.”

Am rezolvat-o cu solidarizarea de naţie, considerată 
„ficţională” (o fi ficţiune realitatea de român?), a venit rândul 
familiei tradiţionale „învechite”. Psihologii de „elită” ne spun 
că monogamia ar fi o greşeală, de parcă ar face reclamă la 
prezervative. În vremi staliniste, când tătuca era Stalin şi 
mămuca – URSS, familia era „cuib de viespi burgheze”, iar 
în vremile noastre amare şi amarnice destabilizarea etnică 
şi etică e în curs.

 Florentina Toniţă întreabă cum ne-am putea salva, ca 
popor, ca ţară, de acest tăvălug. Răspunsul nu-i altul decât 
„ uniţi în cuget şi-n simţiri”. 

Magda URSACHE
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Diana Dobriţa BÎLEA

Un nume relativ 
nou în proza românească, 
Adrian Nicola face dova-
da, odată cu cea de-a treia 
carte (a mai publicat volu-
mele de nuvele Poveşti de 
adormit bărbaţii în 2011 şi 
Două soacre şi-o minune în 
2013), că are un talent in-
contestabil şi o forţă narati-
vă ce uimeşte şi captivează. 

Consistentul roman Prizonierul (Ed. Ex Ponto, 2017, 480 de 
pagini) dezvoltă o sentinţă a lui Lewis B. Smedes aleasă de 
autor ca motto al cărţii: „A ierta înseamnă a elibera un prizonier 
şi a descoperi că prizonierul eşti tu”.  

Prizonierul, personaj fictiv după cum ne spune Adrian 
Nicola în Notă, dar unul autentic, rupt din realităţile sociale, 
politice, istorice ale anilor tulburi de după Al Doilea Război 
Mondial, din zona Olteniei şi, prin extrapolare, din toată Ro-
mânia, este construit minuţios, autorul speculând cu dexteritate 
toată gama implicaţiilor pe care putea să le aibă un asemenea 
personaj într-o atare situaţie. Este conturat un prezent halu-
cinant al satului în care Iorgu Tănăsache, după ce petrecuse 
„vreo zece ani” prin război şi în lagăr la ruşi, ori la „sovietici”, 
cum auzise el că li se spunea mai nou, mort în acte, cu cruce 
în cimitir şi cu numele încrustat pe monumentul eroilor, cu o 
cicatrice urâtă pe faţă care îi schimbă semnificativ fizionomia, 
determinându-i pe mulţi să creadă că ar fi, de fapt, altcineva, 
are surprize teribile la întoarcerea acasă: Victorina, soţia lui pe 
care o luase din dragoste şi cu care făcuse doi copii, era acum 
măritată legal cu altul şi avea un fiu şi cu acesta; pământul, 
caii şi căruţa fuseseră date la „colectivă”, aşa cum pretinsese 
„ciuma roşie” ce luase în stăpânire satele şi oraşele ţării; în 
casa pe care o ridicase cu mâinile lui devenise atoatestăpân 
soţul Victorinei; Victorina, îndărătnică şi temându-se de gura 
lumii şi mai ales de propria conştiinţă, neştiind cum să iasă 
din situaţia paradoxală de a se trezi dintr-o dată măritată cu 
doi bărbaţi, se încăpăţânează să-l considere un străin şi să nu 
recunoască niciodată că el ar fi fost bărbatul ei dintâi. Ca un 
intrus, ca un nechemat, ca unul care se întoarce din morţi doar 
ca să tulbure viaţa celor rămaşi să trăiască fără el, Prizonierul 
se vede nevoit să stea deoparte în propria-i ogradă şi să se 
mulţumească cu un loc în fostul grajd. Nimeni nu pare să se 
bucure că s-a întors printre ai lui. Schimbarea la faţă a satului 
şi a societăţii tradiţionale îl debusolează şi îl copleşeşte pen-
tru mult timp, străduinţa de a se (re)integra într-o lume care 
părea să nu-l mai accepte întâmpinând nenumărate piedici 
şi suferinţe. Întrebarea „Cine e duşmanul?”, rostită de pro-
tagonist într-o conversaţie cu un consătean („...am fost luat 
prizonier de ruşi, de sovieticii eliberatori, cum spui tu. Ştiu 
şi eu care o fi adevărul? Cine e duşmanul? Că pe mine ruşii 
m-au ţinut închis [...] Când ajunserăm prieteni, frate?”) este 
pusă constant în subsidiarul naraţiunii, actantul nepricepând 
ostilitatea vremurilor în care trebuia să-şi facă totuşi loc pentru 
a supravieţui. Pe măsură ce înţelege lumea nouă, deşi cu mirare 
şi cu durere, Iorgu e tot mai hotărât să meargă mai departe: 
„Ce fac eu cu mine, fa Victorino?”; „Ce ai vrea tu, Oanţă, tu 
şi oamenii din sat, să-mi fie ruşine că mai trăiesc? [...] Să mă 
duc acuma şi să intru în mormântul ăla gol doar pentru ca voi 
să nu fi trudit degeaba ca să-l faceţi? [...] Vreau să trăiesc şi eu, 
auzi? Am şi eu trufia asta, pretenţia asta, să trăiesc la fel ca voi 
toţi”. Lupta pentru dobândirea unui statut firesc se dovedeşte 
a fi un periplu uimitor care demarează din curtea sa, patronată 
mişeleşte de „soţul soţiei mele”, trece prin situaţii menite să-l 
iniţieze şi prin intersectări cu politruci, funcţionari, săteni, spi-
oni, oameni buni (activistul de partid Cristea, care îl ajută să-şi 
facă acte şi să înţeleagă rosturile noii lumi, un om învins până 
la urmă de sistemul politic în care nu se mai regăsea; Jitianu, 
fost haiduc, veteran de război, vizionar extrem de inteligent, 
care îl salvează de două ori: o dată pe câmpul de bătălie şi a 
doua oară când îl pune în legătură cu Cristea, acesta din urmă 
fiind o verigă indispensabilă pe drumul integrării) şi oameni 
răi, dar trecând simultan şi prin povestea cu Mitrana, care prin 
dragostea şi perseverenţa ei îi va da forţa, mai ales morală, de 
a-şi duce lupta până la capăt. Tatonările, încercările, visurile, 
speranţele cunosc mereu sinuozităţi sau înfundături. Aşa se 
întâmplă în cazul încercării de a o recuceri pe femeia lui. În 
acest scop, apelează inclusiv la baba-vrăjitoare a satului, fără 
sorţi de izbândă însă. Adevărata lui izbândă este inspiraţia de 
a răspunde dragostei neaşteptate a Mitranei, fetişcana de la 
capătul uliţei, de la care află cu uimire că fusese dintotdeauna 
îndrăgostită de el. Iubirea, chiar şi în forma ei concretă – 
căsătoria şi fiii rezultaţi din aceasta –, este aleasă de autor drept 
rezolvare a tuturor suferinţelor îndurate de personajul său.

 Vremurile de altădată, cu obiceiurile, tradiţiile, cu-
tumele, prejudecăţile, eresurile lor, sunt scoase la iveală prin 
rememorările personajului-narator. Adrian Nicola are meritul 

Un roman 
care va conta

Dacă vreți să vedeți ce nu ați mai văzut, poftiți pe strada 
Luminiței. Este cea mai caldă și însorită stradă din cvartalul 
nostru. La mine acasă, într-o zi de vară, sunt două anotimpuri. 
Când intri din E. Teodoroiu în odorul păzit acum, că Nera nu 
mai este, de Bella, fosta Sașa, gândești că intri în beci. E drept 
că am făcut o boltă de trandafiri peste curte, care păstrează 
curtea, răcoroasă, de altfel, și fără ea. 

Parcă ajungi la Tropice, când ieși din casă în curtea din 
spate, cea înspre Lola, Demon și Linda. Locul unde se 
joacă Briana și Bobiță. Din păcate, Graser nu mai 
este de astă vară. Nera a fost sora lui Graser și 
mama Brianei.

–  Complicate relații de rudenie ne propui 
să desțelenim. Probabil că trăiești cu impresia 
că noi nu avem ce face. Cum s-ar zice, am fi 
niște trândavi puși pe gâlceavă. Luminoase 
gânduri ai vizavi de cei care îngroșăm rândurile 
celor ce se proclamă, Ubicoși Huarhei Fluonici. 
Și apoi, nu ne preocupă relațiile de rudenie 
existente între cele trei vietăți ale tale.

Vă puteți închipui, preocupați sau nu, ce 
căldură și ce soare dogorește deasupra Luminiței 
dacă în curtea mea, amintită mai sus, umbrită fiind de 
copaci este atât de torid. Încep să cred că pe strada evocată 
nu se lasă umbrele niciodată și mă întreb dacă lucrul acesta 
nu indică o anomalie. 

 –  Farfurii zburătoare nu au picat din cer? întreabă 
Darius ABC & C, făcându-i ștrengărește cu ochiul lui Tudor’S, 
după o pauză mai lungă de inactivitate.   

–  Vai, vai nouă! Să fie vreun fenomen de genul Triunghiul 
Bermudelor? Desigur că farfurii zburătoare  nu au aterizat. 
Dragă Darius and Comp, îți răspundem noi de data aceasta. 
Nu că nu ar fi vrut să o facă, dar strada fiind practic doar o 
alee nu ar avea loc suficient. Doar dacă zburătoarele farfurii 
nu și-ar schimba forma din rotunde în dreptunghiulare, și așa 
se poartă vesela pătrată. Și probabil că extratereștrii nu vin 
nici de frica Linduței, căreia i s-a dus buhul.

Azi va fi o zi fără Linda, vă place ori ba. Poate câteva 
cuvinte despre Lola, care este deja o cățelușă matură, ce zace 
în același țarc, câteodată fără apă, dar se rezolvă și asta prin 
voluntariat. În curtea Lolei este și un copil, acum destul de 
măricel, care se joacă singur sub privirile triste ale Lolei. 

Strada interzisă O.Z.N-urilor
Pamflet de Florica Bud

–  Dar să nu facem din asta o tragedie. Haide fii bărbată, 
dacă dorești să faci parte din rândurile noastre, Nulebeli 
Stornici Judici. Este un cățel, care are căsuța lui și primește 
mâncare, chiar nu contează de la cine.

–  Supa de roșii îi place Lolei? Întreabă Darius ABC & 
C în duet cu Tudor’S.

Categoric nu, nici dacă are orez prin ea, detestă roșiile. 
Reiese lucrul acesta din plinătatea vasului, care rămâne 

constantă în ziua când primește de la stăpâna sa 
acea minunată supă. Este greu să îi explici Lolei 

importanța tomatelor în hrana sa zilnică. Mai ales 
că, nebeneficiind de gratuitate școlară, ea a lipsit 
la lecția despre pătlăgele roșii. 

Diminețile când pornesc, cu lăpticul cald 
și cu alte mărunțișuri pe placul lor, spre strada 
cu câini și mult soare, fac prima haltă în curtea 
Lolei și a pisicilor, care o scot din sărite, deși 
au crescut sub ochii ei. Vizita are loc de obicei 

sâmbăta și duminica; întâlnirea cu ei îmi face 
atât de bine.

–  Și pisicile primesc lăptic, nu-i așa? întreabă 
Darius ABC & C și Tudor’S & Comp.

 –  Se înțelege de la sine că și pisicile și Lola primesc 
lăptic și biscuiți sub formă de os. Acum, dacă tot doriți să fiți 
corect informați, mai bine să ne consultați pe noi, Klausi Watt 
Remember. Să nu uităm, în curtea cu Lola au locuit și doi 
cățeluși, doar două luni. Doi pui Ciobănești German, Hera și 
Nero, drăgălași nevoie mare. Fiind mici și cu lipici, nu e greu 
de dedus că mergeai zilnic să-i vezi cât s-au înălțat.       

Știamcă nu trebuie să mă atașez de ei, că sunt doar în 
trecere și vor ajunge să păzească un magazin mare. Dar nu 
m-am putut stăpâni. Domnului i s-a făcut milă de roaba sa 
și… de Mamaridele Ani.

 –  Bănuim și noi, Baiet Ghorghii Mledinet, ce s-a putut 
întâmpla. Da, fără nici o atenționare au fost mutați în miez de 
noapte. A fost o zi tristă când v-ați dus a doua zi să îi vedeți 
și nu rămăsese decât Lola, care nu a înțeles nimic din acest 
episod. După cum nici cei mici care tânjeau după mama lor 
nu înțelegeau ce rol are Lola și de ce nu se poartă ca o mamă. 

–  Nedumeririle inerente adulților, conchide Darius ABC 
& C, bucuros că încă nu a pățit rușinea, nici el nici Tudor’S.

Migdale dulci-amare 

de a explora cu acribie şi de a reda, cu mijloace artistice origi-
nale şi într-un limbaj pus deseori în valoare de graiul oltenesc, 
toate aceste particularităţi specifice zonei Segarcei (oraşul natal 
al autorului). Este vorba de: horă, peţit, nuntă, priveghi, în-
mormântare, dar şi de un accentuat respect pentru părinţi, naşi, 
moşi (de la moaşa care a ajutat la venirea pe lume a copilului), 
familie, casă, Dumnezeu etc. Este edificator pasajul în care 
personajul-narator îmbracă în cuvinte dragostea unui oltean 
pentru femeia lui: „Când un bărbat zice cu mândrie despre o 
femeie că este muierea lui, spune pentru că o iubeşte, o respectă 
şi va face tot ce se poate ca acesteia să-i fie bine. Înseamnă că 
femeia aceea îi este mai mult decât soţie, ibovnică ori soră şi 
că mai degrabă te va ierta dacă-l înjuri de mumă decât de ea, 
pentru că este în stare să facă crimă pentru onoarea ei” (p. 413).

Relaţia oamenilor cu Dumnezeu nu este complicată. 
Ei îl judecă pe Dumnezeu şi au curaj să-I arate vinile sau chiar 
să-L ierte pentru neputinţa de a-i ajuta, ca şi când ar avea de-a 
face cu unul mai răsărit dintre semenii lor: „Cine m-a împins 
pe mine de la spate acasă la [...] Nu câinele ăsta de Dumne-
zeu?/ A cules o piatră de jos şi a aruncat-o cu putere spre cer, 
icnind./ – Vino, mă Doamne, de te ia de piept cu mine! Să te 
azvârl  din cerul tău, de acolo, că ne-ai mâncat zilele! Zilele 
şi vieţile şi sufletele ni le-ai mâncat. Cred că numai cu astea 
te hrăneşti, hainule ce eşti, cu zilele oamenilor! Născocitorule 
de războaie şi moarte, mai rău ca talpa iadului. Te prind eu 
o dată, vezi tu!” (p. 89-90); „Mult mai greşeşte şi Dumnezeu 

ăsta cu noi, oamenii. De ce mai pedepseşte după ce lasă să se 
întâmple?” (p. 361); „Ce poate să-ţi dea şi Dumnezeu, săracul, 
că poate nici el n-o avea mai mult!” (p. 207).

Umorul nu lipseşte din felul de a vorbi al personajelor, 
deşi în multe cazuri în greutatea vorbelor este încorporată şi 
amărăciunea hazului de necaz.

Arta prozatorului este ilustrată nu numai prin acurate-
ţea scrierii şi prin originalitatea valorificării unui subiect care 
i-a durut pe foarte mulţi români – căci în numeroase familii 
au fost prizonieri, întorşi sau nu din lagăre –, ci şi prin expre-
sivitatea stilului. Numeroase poeme în proză şi o mulţime de 
tropi fac plăcută lectura, în timp ce dinamismul şi suspansul o 
fac palpitantă. Exprimarea oltenească a unora dintre personaje 
oferă un plus dialogului şi, implicit, romanului, aşa cum un 
alt plus îl oferă filtrul de filon popular prin care trece viziunea 
autorului asupra acelor vremuri zbuciumate. Iubirea ca soluţie, 
ca izbăvire, ca răspuns la dureri şi nedreptăţi îndurate este 
revelatorie. Adrian Nicola a intuit pericolul de a-şi pierde per-
sonajul principal şi l-a lăsat liber să ducă mai departe mesajul 
că omul, chiar şi în situaţii paradoxale, nu trebuie să renunţe 
la nădejde şi la luptă dacă vrea să izbândească.

La finalul lecturii, un lucru devine cert, în opinia mea: 
Prizonierul este un roman care va conta în literatura noastră.

Mircea Bochis si Gheorghe  Anghel
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Comunicarea, o interdisciplină? (II)

Adrian Dinu RACHIERU
Petru ROMOŞAN

 N i m e n i  n - a r  p u t e a 
contesta rolul integrator al 
comunicării, valoarea ei de liant 
social. R. Escarpit nu spunea o 
noutate când observa că nu există 
socializare fără comunicare. 
Mai mult, orice comportament 
are valoare comunicativă, fie 
că privim chestiunea la nivel 
informaţional, fie că o examinăm 
relaţional. Şi dacă scepticismul 
filosofilor, postulând cândva 

imposibilitatea comunicării a pălit, prima dintre „axiomele” 
paloaltiştilor (Paul Watzlawick, J. Helmick Beavin, Don 
D. Jackson), preocupaţi de studiul non-verbalităţii susţine 
tocmai imposibilitatea non-comunicării. Azi, comunicarea 
e privită ca metainstituţie iar „organizarea comunicării” (J. 
Cazeneuve) joacă un rol decisiv în „funcţionarea” societăţii 
umane, satisfăcând şi legătura temporală în ştafeta generaţiilor 
(time-binding, după Weinberg).
 Cuvânt pe buzele tuturor, aşadar, comunicarea a 
stârnit – firesc – şi impulsuri taxonomice. Cine se aventurează 
în hăţişul definiţiilor va trebui să constate că teoria comunicării 
are frontiere labile şi raporturi în prefacere; că trena 
confuziilor, controverselor, ambiguităţilor obligă la un „partaj 
interdisciplinar” fără a potoli gâlceava. Că, în fine, etimologic 
cercetând chestiunea, acea „împărtăşire de informaţie” prezintă 
un fericit dublet etimologic, invitând la parteneriat, respingând 
tirania sensului unic. Valenţa comunitară şi cea sacrală 
(„cuminecare”) cer retroacţia. Chiar dacă, se ştie, comunicarea 
este ireversibilă şi se sprijină pe raporturi de forţă.
 Când puneau la punct schema procesului 
comunicaţional (ulterior supusă rafinării metodologice), 
Shannon şi Weaver ignorau conţinutul mesajelor; raportul 
cod/canal se dezinteresa de non-identitatea codurilor, 
provocând atâtea distorsiuni. Or, percepţia mesajelor este 
parţială, selectivă, interpretativă dar niciodată integrală. 
Epoca noastră multiplică nemăsurat ocaziile de contact 
(conexiuni) prin dezvoltarea luxuriantă a circuitelor formale 
şi informale. Se spune chiar că informaţia, devenind o resursă 
„autogenerabilă” s-a democratizat, asigurând „dispariţia 
privilegiului informaţional” (John Naisbitt). Dar, imediat, o 
observaţie se impune; comunicarea presupune existenţa unei 
intenţionalităţi. Fie că aşteptăm un răspuns, fie că dorim a 
schimba (mărturit sau nu) comportamentul altora, fenomenul 
comunicaţional nu poate ignora nivelul efectelor. Cu atât 
mai mult în era comunicării de masă, instaurând „societatea 
comunicării generalizate” (G. Vattimo).
 Dar comunicarea de masă, se ştie, este terenul 
predilect al confruntărilor sociologice. Unii o văd ca „o 
fantasmă”; masa se opune comunicării şi doar grupul 
„funcţionează” ca subsistem de comunicare. Pe de altă 
parte, colecţia de indivizi care, sub protecţia anonimatului 
şi beneficiind de o largă agregare în ţesătura unor relaţii 
fictive, primeşte, ca masă nediferenţiată, mesajele deversate 
nu suportă mecanic această influenţă; nu avem de-a face, în 
pofida difuzării masive, cu un public (publicuri) omogen(e) în 
gusturi şi necesităţi. Masa nu are existenţă fizică. Iar câmpul 
pasional al dezbaterilor şi abundenta literatură consacrată temei 
nu fac decât să prelungească dezacordul. Cert e că efectele sunt 
ambivalente, că procesul de comunicare se atomizează şi că 
expunerea media, dincolo de sugestionare şi manipulare, fără 
a ignora specificitatea publicurilor cultivă standardizarea şi 
favorizează, prin accesibilitate, cultura „mijlocie”.
 Evident, comunicarea de masă presupune prezenţa 
gate-keeper-ului (producător instituţionalizat de mesaje); 
dar conceptul ca atare, de mare succes în anii ‘60, apelat 
în continuare abuziv (până a deveni chiar un „tic verbal”) 
are – spune etnologul Denys Cuche – o „valoare euristică 
nesemnificativă”. Imprecizia semantică şi folosinţa excesivă 
nu fac decât să întărească acest dubios statut. O masă de 
indivizi nu există ca ansamblu omogen – observă tot D. Cuche 
– doar prin faptul că primeşte acelaşi mesaj. Dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare asigură în „era reproductibilităţii 
tehnice” (Walter Benjamin) „industrializarea” comunicării, 
ea devenind chiar modul de producţie al acestei culturi, fără a 
mai distinge între cultura pentru mase şi cultura maselor. Din 
unghiul receptării însă, ipoteza influenţei autoritare, cu efecte 
aplatizante primeşte replica celor care, cu risipă de argumente 
teoretizează „atenţia oblică” (de pildă, Richard Hoggart, 1957), 
convinşi că particularităţile culturale ale fiecărui grup impun 
prudenţă şi selectivitate. Altfel spus, în pofida interconectărilor 
în avalanşă, receptarea nu poate fi uniformă.
 Controversele, fireşte, vor continua. Vom recunoaşte, 
însă, că industria culturală (Th. Adorno, M. Horkheimer) a 
devenit  chiar cultura de masă a contemporaneităţii, cea care, 
prin serializare, sub ambalajul democratizării culturale, induce 
stereotipii de gândire şi de comportament. Are acoperire şi teza 
„violului” mulţimilor (Serge Tchakhotine, 1939), după cum, 
dincolo de metafora „ochelarilor roz” (Th. Adorno), filtrul 
clişeistic mediatic împiedică o percepţie adevărată a realităţii, 
conducând la conformism şi resemnare. Piaţa mass-media , 
asigurând reproductibilitatea formelor simbolice a devenit 
standardizată, cu o teribilă putere manipulatoare. E drept, prin 
industrializarea producţiei de mesaje, „valorizarea economică 

a formelor simbolice” (John B. Thompson) cunoaşte o 
apreciabilă scădere a costurilor; un produs media este o 
marfă sau un serviciu. În plină opulenţă informaţională, astfel 
de „produse de flux” generează efecte perverse. Dispariţia 
structurilor comunitare conduce la o relaţionare lacunară. 
Funcţia „invizibilă” a culturii de masă priveşte tocmai, sub 
umbrela anonimatului, intimitatea individului depersonalizat, 
asaltat şi manipulat, dorind evaziunea. Fiindcă el are de-a face 
cu reprezentări, nu cu realităţi. Tehnicile de comunicare, în 
funcţie de natura medium-urilor, au limbaje specifice; ele sunt 
„creatoare de agendă” (M. McCombs, D.L. Shaw, 1972) şi, în 
acelaşi timp, modifică felul în care individul percepe lumea, 
schimbând  sensibilitatea umană. Să ne amintim de celebra 
şi atât de blamata formulă a lui McLuhan: „medium-ul este 
mesajul”. Dincolo de reproşuri (nu e cazul a le inventaria aici), 
teza sociologului canadian profeţea o schimbare de paradigmă 
pe care un E. Morin o numea antropologie senzorială. Fireşte, 
conţinutul comunicării (Berelson, 1952) nu poate fi ignorat, 
dar McLuhan atrăgea metaforic atenţia că media nu sunt doar 
transmiţător, ci şi modelator, angajând nivelul intelectual dar şi 
cel psiho-afectiv. Ca să nu mai vorbim de mesajele subliminale. 
Iată, aşadar, că mass-media, aflate în „cursa” cinică pentru 
audienţă, pot fi instrumente ale sugestionării, fabricând opinii 
şi fasonând comportamente (cf. R. Muchielli). Mai mult, media 
– spune P. Bourdieu – au devenit un câmp în expansiune care 
impune celorlalte câmpuri culturale propriile sale constrângeri; 
e vorba, negreşit, de „constrângerea structurală a câmpului 
jurnalistic”.
 Nu putem tăgădui pericolul uniformizării în această 
recepţie de masă. Chiar dacă TV „fragmentate” (ca servicii 
specializate), în numele diversificării ofertei lucrează cu 
publicuri-ţintă şi speră la „demasificarea” audienţei. Televizorul 
este medium-ul predilect, acel „membru al familiei” care ne 
reîntoarce la tribalism. O „maşină de loisir pentru mase” (s-a 
spus), cu un formidabil impact, restructurând, finalmente, 
bugetul nostru de timp liber. Or, bugetul de timp nu este 
extensibil. Sacrificarea altor activităţi pentru a satisface 
teleconsumul se răsfrânge negativ. Teletropismul ne invită să 
trăim „prin procură”, activând resortul emoţional. Seducţia 
subliminală (prin bombardament publicitar), dorinţa de 
evaziune, dezinformarea şi insignifianţa ne procură satisfacţii 
iluzorii; şi, până la urmă, întăresc sentimentul izolării sociale 
paralizând gândirea, voinţa, spiritul critic. Sugestibilitatea, 
întreţinută prin repetabilitatea sloganurilor simpliste conduce 
la efecte propagandistice prin violarea conştiinţelor. Vance 
Packard denunţase demult această „persuasiune clandestină”, 
de o diabolică eficienţă.
 Ca fenomen social contextualizat, comunicarea 
mediată ne face părtaşi la spectacolul lumii. Ea ar „reinventa” 
spaţiul public (susţin unele voci); accesibilitatea, iluzia 
participativă, evantaiul opiniilor, „apropierea” produselor 
media (de care pomeneam) ar putea fi invocate drept argumente 
forte. Şi până la urmă vom fi de acord că acest teleconsum 
este localizat; iar receptarea este o activitate „situată” 
invitând la negocierea conţinutului simbolic. Ceea ce nu 
înseamnă că prezumţia de mai sus se şi împlineşte integral şi 
întotdeauna. Mai aproape de adevăr ni se pare constatarea că 
civilizaţia mass-media, fundamental publicitară, conduce la 
depersonalizarea relaţiilor umane; se instaurează o „intimitate 
non-reciprocă” prin exploatarea comercială a mijloacelor de 
comunicaţie, favorizând cultura mijlocie şi perpetuând, de 
fapt, inegalităţile de acces. Civilizaţia electronică – spunea G. 
Friedmann – produce o nouă realitate. Forţa ei de penetrare, 
dincolo de magia tehnologică, de „puterea simbolică” şi 
valorizarea economică, prin răspândire generalizată ne obligă 
la o mondializare mediată. Ceea ce înseamnă că lumea 
noastră în expansiune, în noul decor tehnologic, modelează 
nu doar percepţia ci chiar cursul evenimentelor; şi, în acelaşi 
timp, creează evenimente sau fixează priorităţi. Aşa privind 
lucrurile, satul global şterge deosebirile dintre aici şi acolo, 
instalându-ne într-o lume „a-locală”, înceţoşând – zice J. 
Meyrowitz – categoriile sociale. Statutul de telespectatori, 
judecând superficial, intervine nivelator la scara globului. 
Totuşi, înşurubaţi în fotoliu, cutreierăm lumea. Abolind 
decalajele spaţio-temporale, mass-media devin „multiplicator 
de mobilitate”. Sinele expansiv, mânat de curiozitate, prin 
experienţa mediată (delegată) îşi îngăduie o distanţare 
simbolică şi, pe fundal empatic, forţă critică în hăţişul 
interconexiunilor lumii postmoderne.
 Să nu confundăm, însă, dorinţele cu realităţile. 
Expunerea la mass-media afectează modul în care indivizii 
intră în relaţie cu puterea şi autoritatea. Spiritul critic e 
subminat de invazia valorilor consumismului în contextul 
globalizării comunicării. Comercializarea mijloacelor de 
comunicare le alterează caracterul într-un mod fundamental, 
afirmă net John B. Thompson. Tehnici sofisticate servesc 
„administrării” opiniilor, făcând din scena politică un spectacol 
de legitimare prin „refeudalizarea sferei publice” (Habermas). 
Politica mediată, dezvoltând „managementul vizibilităţii” nu 
pare a agrea dezbaterea critică; exagerând, poate, pasivismul 
indivizilor „captivi”, ea crede în forţa manipulatorie a mass-
media.

Continuăm „reportajul” nostru de la distanţă 
despre Franţa şi revoluţia ei în curs, care poate 
schimba faţa Europei şi chiar a lumii. În orice 

caz, UE şi moneda euro sunt principalele ţinte vizate de această 
mişcare, judecând după cei 
mai importanţi teoreticieni 
şi analişti ai ei. Mişcarea 
Vestelor galbene poate 
fi startul unei schimbări 
mult mai largi pentru că 
protestele de la Paris şi din 
Franţa sunt cel mai urmărite 
şi comentate în altermedia 
din SUA preşedintelui 
populist Donald Trump, 
unde cei mai liberi şi curajoşi comentatori speră ca această 
mişcare să capete formă şi pe continentul american. Protestele 
francezilor sunt urmărite atent, chiar în mainstream media, şi 
în Marea Britanie, cealaltă mare democraţie istorică, aflată ea 
însăşi în plină revoluţie Brexit. Dacă mişcarea Vestelor galbene 
este doar „populistă”, populară, sau de-a dreptul „comunistă” 
numai viitorul apropiat ne poate spune. Pentru că mare parte 
din cererile protestatarilor nu pot fi satisfăcute decât de un stat 
comunist aşa cum îl profeţea cândva Karl Marx. Nu spunea 
el că revoluţia comunistă va veni în cele mai dezvoltate ţări 
capitaliste şi în nici un caz în Rusia feudală ?

Răscoala sau răzmeriţa sau insurecţia Vestelor 
galbene din Franţa – a săracilor, a periferiilor oraşelor mari 
şi a regiunilor deja marginalizate, dar şi a departamentelor 
şi teritoriilor de peste mări, ca şi a clasei medii pauperizate 
forţat – intră într-o nouă fază, una foarte riscantă, a conflictului 
frontal dintre poliţie, trupele speciale, o armată, de fapt, a 
claselor avute (cei vreo 10 %, să zicem), şi „poporul” francez, 
Vestele galbene (cu o susţinere în populaţie între 70 şi 80 %). 
Observatorii aşteaptă cu îngrijorare primii morţi rezultaţi 
direct din ciocnirile din ce în ce mai violente dintre forţele 
de ordine şi protestatari (există deja morţi, dar din incidente 
colaterale protestelor). „La tête de Turc” (prima ţintă, obsesia) 
a Vestelor galbene e, bineînţeles, prea adolescentinul preşedinte 
Emmanuel Macron, identificat ca reprezentant direct al 
„căpitanilor de industrie” (toţi în coluziune cu statul, cu banul 
public, marii „evadaţi” ai impozitelor), al Uniunii Europene 
şi, indirect, al Germaniei, care conduce din ce în ce mai la 
vedere UE.

Manifestaţiile Vestelor galbene au deja un bilanţ greu 
al victimelor, fără vreo comparaţie posibilă (din 1962 încoace 
– independenţa Algeriei). Ministrul de Interne a aproximat 
la 1 000 răniţii în rândul forţelor de ordine, contra 1 700 de 
răniţi din rândul manifestanţilor (alţii estimează 2 000 sau mai 
mult), contabilizaţi din 17 noiembrie 2018 până în 17 ianuarie 
2019 (Libération). Dar lucrurile stau chiar mai rău : Check 
News indică 94 de răniţi grav printre manifestanţi, dintre 
care 69 prin împuşcare cu flashball (lansator de proiectile de 
apărare) : membre smulse, organe care şi-au pierdut funcţia 
principală (ochi mai ales), fracturi, arsuri grave, grenade 
încrustate în picioare, plăgi deschise la nivelul capului. În afara 
hematoamelor de tot felul, unele foarte întinse. Ministerul de 
Interne a refuzat să comunice felul rănilor înregistrate printre 
forţele de ordine. După unii observatori, la cea de-a noua ieşire 
în stradă a forţelor de ordine (vreo 80 000), acestea au fost 
înarmate şi cu mitraliere (Le Canard enchaîné – citat). 

A zecea sâmbătă de protest (19 ianuarie 2019) a fost 
destul de asemănătoare cu precedenta, şi ca prezenţă, şi ca 
discurs. Dar amândouă au fost, probabil, foarte diferite de ce 
va urma sâmbăta viitoare, după ce evenimente importante se 
vor fi derulat deja. Se anticipează votarea unei legi care să 
limiteze dreptul la manifestaţie şi va fi semnat tratatul frontalier 
franco-german de la Aachen (Aix-la-Chapelle). Cele două 
întâlniri de până acum ale preşedintelui Macron cu primarii 
unor regiuni franceze, în cadrul marii dezbateri naţionale 
iniţiată de preşedinte, nu au schimbat nimic în relaţia încordată 
dintre popor şi establishment. Pe lângă că nu răspund în nici 
un fel la cererile protestatarilor, aceste întâlniri prezidenţiale 
sunt percepute ca un one-man show sau o stand-up comedy, 
care deschid, de fapt, campania în favoarea partidului de 
guvernământ pentru europarlamentarele din mai 2019.

Între timp, marţi 22 ianuarie 2019, deşi are vreo 80 % 
din populaţie mai mult sau mai puţin împotriva sa, preşedintele 
Macron va semna un tratat de integrare a regiunilor frontaliere 
ale Republicii Franceze cu Germania. Un fel de act de naştere 
oficial al noului Sfânt Imperiu Roman de Naţiune Germană. 
Sau un al IV-lea Reich, cum ar veni, după unii. Ce nu a reuşit 
Germania cu două războaie mondiale, care au făcut atât de 
mult rău europenilor, pare să reuşească prin moneda euro şi 
cu ajutorul unei organizaţii tehnocratice (deloc democrată), 
cum a devenit Uniunea Europeană în ultimii ani. 

Nouă, românilor, Germania ne-a adus primul 
război mondial, cu Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, cu ocuparea 
Bucureştiului etc., etc., şi al doilea război mondial, care ne-a 

Răscoala care se poate 
transforma în revoluţie

(Continuare în pg. 18)



Acolada nr.1 ianuarie 2019
14

Ştefan Ion GHILIMESCU
 04. 01.2019

După ce în 1950, 
cum scria organul partidului 
din 16 ianuarie, „poporul 
(citeşte comuniştii) l-a(u) 
câştigat pe Eminescu”(!?), 
în mod similar, propaganda 
stahanovistă, punând la bătaie 
toate mijloacele de agitaţie şi 
persuasiune doctrinară, şi-a 
propus, înălţând cele mai 
deşănţate ode socialismului 

şi comunismului, să-l „câştige” la Centenarul Caragiale şi 
pe năzdrăvanul autor al Nopţii furtunoase. Să-l deturneze 
adică, să-l mistifice şi transforme, puşchia pe limbă, cum ar 
veni, în agent de propagandă stalinistă, cu secera şi ciocanul 
pe umăr. În doi timpi şi trei mişcări, s-a trecut la treabă. Un 
Comitet Naţional Jubiliar (Leonte Răutu, Constanţa Crăciun, 
A. Toma, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Mihai Novicov, 
Ion Vitner, Mihail Sadoveanu ş.a.), instituit de Consiliul de 
Miniştri al R.P.R., după ce decretează, ding a ling, că „I.L. 
Caragiale a fost cel mai inspirat, cel mai talentat şi puternic 
critic al regimului burghezo-moşieresc” – atenţie la vectorul 
otrăvit al unei astfel de etichetări! –, cu celeritate, cum am 
zice noi astăzi, trece la alcătuirea unui plan operativ pentru 
Sărbătorirea marelui nostru I.L. Caragiale (v. Scânteia din 
9 ianuarie 1952). „În cluburi şi cămine culturale, în şcoli 
şi instituţii de artă, în unităţile militare şi organizaţiile de 
masă (sic!), pretudindeni”, febra virotică a aniversării e 
programată să atingă bolboroseli şi temperaturi ridicate. 
Acolo unde aflatul în treabă şi fierbinţeala comandate nu se 
ridică la cotele aşteptate, în binecunoscutul limbaj de lemn, 
partidul va trasa directive cât se poate de mobilizatoare... 
Comitetului pentru Aşezăminte Culturale, de pildă, îi revenea 
sarcina de „a desfăşura o largă activitate de popularizare în 
rândul ţărănimii şi muncitorilor a operei marelui clasic prin 
conferinţe, urmate de programe artistice, audiţii colective ale 
emisiunilor posturilor de radio închinate operei lui Caragiale; 
bibliotecile vor organiza expoziţii de carte şi de fotografii la 
oraşe şi sate… etc, etc.” Şi, într-adevăr, aşa se şi întâmplă. 
În loc de integrala operei dramatice a scriitorului aniversat 
pusă în scenă de mari regizori pe principalele podiumuri ale 
teatrelor din republică, conferinţe, conferinţe şi iar conferinţe... 
Două sau chiar şi trei pe săptămână! De o rea-credinţă 
ideologică, trebuie spus, şi de o platitudine inimaginabile, 
fără precedent. Numai la Teatrul Naţional, sala Studio, potrivit 
Scânteii, au conferenţiat Radu Beligan despre Caragiale ne 
învaţă să învingem rămăşiţele trecutului; Mihai Novicov: I.L. 
Caragiale, maestru al realismului critic; Nicolae Moraru: 
Lupta lui I.L. Caragiale pentru o artă consecvent realistă; 
Paul Cornea: Caracterul popular al operei lui I.L. Caragiale; 
Zaharia Stancu: I.L. Caragiale, critic al regimului burghezo- 
moşieresc; Silvian Iosifescu: Sensul satirei lui Caragiale 
etc. Textele unora din aceste elucubraţii partinice vor fi 
antologate în Studii şi conferinţe cu prilejul Centenarului I.L. 
Caragiale, E.S.P.L.A, 1952, o culegere de aberaţii, în orice 
caz, contabilizată ca o mare reuşită a Centenarului Caragiale 
şi despre care s-a făcut un tam-tam incredibil în acei ani. Ea a 
fost socotită la fel de importantă pentru dezvăluirea noii feţe a 
operei caragialeşti, precum „exegeza” I. L. Caragiale (trasă 
în 12.000 de exemplare) de Silvian Iosifescu sau volumul 
atât de eterogen de Scrieri, Caragiale, apărut la Editura de 
Stat pentru Literatură şi Artă, pus pe piaţă în nu mai puţin de 
300.000 de exemplare… Cert este că la Centenar s-a vorbit 
mai cu seamă despre „persecuţia lui Caragiale în regimul 
trecut şi despre 1907 din primăvară până-n toamnă”; Scânteia, 
Contemporanul sau Viaţa Românească preferând obişnuit 
să-şi trateze cititorii fie cu Un pedagog de şcoală nouă (cu 
ilustraţiile lui Eugen Taru), fie cu Bubico, Arendaşul român, 
sau fragmente din O noapte furtunoasă. În cel mai bun caz, cu 
un cinism incredibil, un actor precum Al. Ionescu-Ghibericon 
(frate cu Nae Ionescu) era invitat să citească vreo schiţă în faţa 
muncitorilor în intervalul dintre schimburi. Îndeobşte, mici 
fragmente din piesele lui Caragiale erau interpretate de echipe 
de teatru sindicale pe scene improvizate, fără încălzire şi prost 
iluminate, în timp ce scenele marilor teatre stăteau aproape 
exclusiv la dispoziţia repertoriului sovietic. Scânteia din 24 
ianuarie 1952 face, de pildă, în plină campanie Caragiale 100, 
cronica dramatică a piesei Ruptura de Lavreniev (!?), jucată 
pe scena Teatrului Armatei. Sfidând aniversarea românească, 
Editura Cartea Rusă, în ciuda aşa-zisului internaţionalism 
proletar sau tocmai de aceea, îl înfrunta făţiş pe maestru, care, 
desigur, nu putea fi împiedicat să zâmbeacă olimpian, cu ediţii 
la preţuri derizorii din Fadeev, Gonciarov sau Pavlenko. 

Să nu uităm un amănunt deosebit de semnificativ, 
şi anume că, potrivit planului de activităţi al Centenarului 
Caragiale, cuprinzând tot parcursul lunii ianuarie, în 
perioada 23-30 ale lunii urma să se desfăşoare suita de 
manifestări Săptămâna Caragiale, gândită ca momentul de 
vârf al întregii diversiuni aniversare. Obsedaţi de propriile 

marote (v. în Scânteia din 20 ian. 1952: Ana Pauker, Lenin 
şi internaţionalismul proletar; Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Leninismul – arma puternică a popoarelor în construcţia 
vieţii noi),  de sărbătorirea lui Malenkov, membru al CC al PC 
al URSS, de popularizarea în rândul maselor de muncitori şi 
ţărani a filosofiei lui Stalin despre stahanovism, de progresele 
făcute de „oamenii muncii” Pe şantierele canalului Dunăre – 
Marea Neagră; de Coperativele de consum rămase în urmă 
cu achiziţiile dar şi de Decernarea Premiilor Internaţionale 
Stalin „Pentru întărirea păcii între popoare” (din juriul întrunit 
la Moscova în 30 dec. 1951 – 1 ian. 1952 făcuse parte şi 
Mihail Sadoveanu!), tovarăşilor din Comitetul Naţional 
Jubiliar le scăpase faptul că pregătirile pentru Centenar 
alunecaseră pe o pantă „obiectivistă”. „Comitetul Naţional 
etc., etc. …( scrie Pericle Martinescu în 7 ani cât 70; Jurnal, 
Ed. Vitruviu, 1997) a ţinut numaidecât o şedinţă şi a elaborat 
alte normative: SĂ NU SE MAI PUNĂ ACCENTUL PE 
OPERA LUI CARAGIALE, CI PE LUPTA PENTRU 
CONSTRUIREA UNEI VIEŢI NOI (s.n.) […] Până la urmă 
proiectata «Săptămână Caragiale» n-a mai avut loc. Bănuiesc 
că s-a renunţat la ea, notează în celebrul său Jurnal scriitorul 
interbelic, din trei motive: întâi, fiindcă se descoperise între 
timp că «Săptămâna Caragiale» nu era ceva absolut original, 
aşa ceva organizase şi mult hulita burghezie, în 1912, la 
moartea scriitorului, şi încă cu suces. Al doilea, fiindcă cele 
necesare (editarea de opere, organizarea unei expoziţii etc.) 
n-au putut fi pregătite, «planurile de muncă» respective nefiind 
realizate. În sfârşit, al treilea motiv al renunţării la «Săptămâna 
Caragiale» a fost că tocmai în perioada propusă a intervenit 
o altă Săptămână – a reformei băneşti. De altfel, însăşi data 
Centenarului – 30 ianuarie – n-a mai putut fi sărbătorită, 
deorece toată lumea era preocupată atunci de schimbarea 
banilor (cu un Sadoveanu, să nu omit să subliniez – şt. i. 
g. –, încasând de vreo 40 de ori mai mulţi gologani în noua 
monedă decât oricare alt cetăţean român!). Caragiale, scrie cu 
o maliţie de înţeles P.M., n-a fost nici el scutit de a lua parte 
la reforma bănească. În Hotărârea partidului şi guvernului 
de după schimbarea banilor a fost amestecat şi numele lui 
Caragiale, stabilindu-se ca toate timbrele şi mărcile poştale 
vechi vor fi înlocuite prin timbre şi mărci noi «Caragiale». 
Din această cauză Caragiale a fost făcut mai tânăr cu câteva 
zile, deorece naşterea lui n-a mai putut fi sărbătorită la data 
respectivă, ci a suferit o amânare, toiul aniversării fiind la 9 
şi 10 februarie (op. cit., pag 245)”.

Dar ce s-a întâmplat în aceste două zile? În 9 
februarie, la Ateneu, a avut loc aşa-zisa adunarea festivă. 
Puteau lua parte numai invitaţii oficiali, care şi ei erau 
legitimaţi şi trecuţi prin mai multe filtre. Alături de câteva 
grupuri de muncitori, se aflau în sală corpul diplomatic şi 
înaltele oficialităţi „culturale”, în frunte cu Petru Groza, 
primul ministru comunist al ţării la vremea respectivă, Iosif 
Chişinevschi, secretar cu propaganda şi cultura al CC al PCR, 
I.C. Parhon, preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale 
a RPR, Leonte Răutu, membru în CC al PRM şi principalul 
ideolog al partidului în acel moment şi încă multe decenii la 
rând de atunci înainte. Ca şi la Centenarul Eminescu din 1950, 
şedinţa a fost prezidată de academicianul Mihail Sadoveanu. 
El a dat cuvântul academicianului RPR G. Călinescu, care, 
ţine să precizeze acelaşi sagace Pericle Martinescu, şi ne 
putem convinge şi singuri parcurgând cel de al doilea text din 
Studiile şi conferinţele… deja pomenite, citeşte o conferinţă 
„obiectivă” despre autorul Scrisorii pierdute. Apoi sunt 
invitaţi la cuvânt reprezentanţii delegaţiilor de scriitori din 
Asia şi Europa. Într-o notă de subsol la prezentarea pe scurt 
a poliloghiilor celor 14 „scriitori progresişti”, care au vorbit 
în 14 limbi diferite, martor ocular la întreaga comedie, Pericle 
Martinescu îşi aminteşte: *Oaspeţii vorbeau fiecare în limba 
lui neînţeleasă de sală. Traducerile erau citite însă de câte un 
scriitor de-al nostru, căruia i se dăduse textul mai dinainte. 
Când Sadoveanu anunţa la cuvânt un nou delegat, din sală 
sărea şi un alt scriitor (român, n.n.) care se ducea la tribună, 
ținând pulpana oratorului, apoi citea textul „discursului”. Au 
defilat astfel pe sub privirile satisfăcute ale lui Chişinevschi, 
făcând funcţia de simpli interpreţi, „cei mai buni” scriitori 
ai noştri ca: Petru Dumitriu, Eusebiu Camilar, Maria 
Banuş, Aurel Baranga, Eugen Jebeleanu, Dumitru Corbea, 
Marcel Breslaşu, V. Em. Galan, Mihai Novicov, Veronica 
Porumbacu, Eugen Frunză, Petre Iosif şi Aurel Mihale. Ca 
să înţelegem cam ce ne comunicau nouă românilor esenţial la 
Centenar despre Caragiale şi opera lui aceşti înalţi mesageri 
de peste hotare, voi cita doar o singură frază din discursul 
reprezentantului scriitorilor sovietici, Arcadie Pervenţev: 
„Creaţia lui Caragiale, decreta  apodictic acesta, a fost rodnic 
influenţată de gândirea înaintată a Rusiei de atunci, a Rusiei lui 
Belinski, Cernâşevski şi Dobroliubov”! Întrutotul edificator! 
Revenind la mărturia inestimabilă a lui Pericle Martinescu, 
conservată, înfruntând mii de primejdii, în Jurnal, pentru 
deplina edificare asupra atmosferei de mare emulaţie din 
sală, acesta adaugă că „după fiecare vorbitor, sala se ridica în 

picioare , aplauda şi ovaţiona, scandând: «Slavă lui Stalin», 
«Gheorghiu-Dej», «Mao-Tze-Dun», «Gottwald», «Beirut», 
«Rȧkosi», sau «Vîlko Cervenkov» şi mereu «Slavă lui Stalin» 
– după cum veneau şi plecau de pe scenă iluştrii vorbitori”. 
Cu banchetul cuvenit la care sunt invitaţi doar înalţii oaspeţi 
de peste hotare, cu excepţiile de rigoare, bineînţeles, prima 
zi a Centenarului a fost bifată ca o reuşită. 

În 10 februarie, alături de cele mai înalte foruri 
politice şi culturale ale ţării, oaspeţii au participat în comuna 
Haimanale din judeţul Prahova, localitatea în care s-a născut 
viitorul scriitor, la schimbarea numelui acesteia în „I.L. 
Caragiale”. În aplauzele sătenilor, după ce a fost dată jos de 
pe frontispiciu vechea firmă a primăriei, a fost plantată una 
zugrăvită în roşu, cu noua denumire. Cu acelaşi prilej, pe 
locul din incinta Mânăstirii Mărgineni (în 1952, ca şi astăzi, 
penitenciar), în care s-a aflat chilia în care a venit pe lume 
I.L. Caragiale, sub privirile lui Mihail Sadoveanu, preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor din RPR, a fost aşezată o placă pe care 
erau săpate următoarele cuvinte: „În acest loc a fost casa în 
care s-a născut I.L. Caragiale, cel mai mare critic al regimului 
burghezo-moşieresc”; înscris care a dăinuit, periodic înviorat 
cu smoală topită, până în 1992. 

Reproduc în continuare, folosindu-mă de masivul 
corpus de Studii şi conferinte cu prilejul Centenarului I.L. 
Caragiale, ESPLA,1952, câteva dintre consideraţiile de 
netăgăduită monomanie psihotică cu care comuniştii şi-au 
imaginat la Centenar că l-au câştigat irefutabil pentru cauza 
lor pe marele maestru al metehnelor, racilelor şi stereotipiilor 
româneşti. „Oamenii muncii – muncitori, ţărani, intelectuali, 
tineretul uzinelor şi ogoarelor noastre, studenţii şi elevii 
şcolilor, învață de la Caragiale să urască cu dezgust şi revoltă 
trecutul plin de mârşăvie şi sânge, să-şi încordeze puterile 
pentru a curăţa definitiv din viaţa noastră de astăzi orice 
urme, orice infiltraţii ale trecutului netrebnic, să strângă în 
inimile lor ură nestinsă împotriva barbarilor imperialişti, 
însetaţi de sânge, din America, din Anglia, şi a lacheilor lor 
din celelalte ţări capitaliste, să se unească strâns sub steagul 
victorios al partidului şi să ducă la capăt, cu cinste şi cu avânt, 
opera măreaţă a construirii socialismului, a construirii păcii 
şi fericirii poporului. Iată învăţămintele ce se trag din opera 
marelui Caragiale; iată ce puternică armă de luptă reprezintă 
opera marelui nostru Caragiale (N. Popescu-Doreanu, Opera 
lui I.L. Caragiale, armă de luptă în mâna poporului)”. 
„Caragiale este al nostru. Opera lui este o armă a noastră, 
a tuturor celor care luptăm pentru o viaţă mai bună, pentru 
socialism, pentru pace. […] Caragiale a lovit în moşierime şi 
în marea burghezie – adică în cei care dominau şi exploatau 
sângeros – şi în acea mică burghezie, al cărei ideal era trecerea 
în marea burghezie (Zaharia Stancu, I.L. Caragiale, critic al 
regimului burghezo-moşieresc)”. „Opera lui Caragiale ne ajută 
să lichidăm rămăşiţele mentalităţii burgheze din conştiinţa 
oamenilor. Ea biciuieşte şi astăzi, cu o vitalitate neistovită, 
naţionalismul şi cosmopolitismul burghez. Ea ne ajută direct 
în lupta împotriva carieriştilor şi birocraţilor, împotriva 
înfumuraţilor şi slugarnicilor, a trântorilor şi chiulangiilor 
(Traian Şelmaru, Caragiale scriitor al poporului)”. „Dacă 
analizăm în ansamblul ei opera lui Caragiale, fără greutate 
putem să ne dăm seama că principala ei trăsătură caracteristică 
rezidă tocmai în înalta măsură în care răspunde atât cerinţelor 
realismului critic – aşa cum apar ele în aprecierile lui Marx şi 
Engels – cât şi definiţiilor lui Belinschi şi ale altor democraţi 
revoluţionari ruşi (Mihai Novicov, I.L. Cragiale, maestru al 
realismului critic)”. „Ne întoarcem astăzi spre Caragiale, spre 
acest maestru puternic şi strălucit al literaturii, podoabă şi 
mândrie a poporului nostru, scriitor cu atât de bogate resurse, 
care ne trezeşte ura clocotitoare şi dispreţul adânc pentru 
exploatatori, care scormoneşte în sufletul nostru căldura şi 
dragostea pentru cei umili şi suntem bucuroşi că el ne însoţeşte 
în socialism, că fiecare om care învaţă abecedarul va fi mâine 
un cititor al operei lui (Paul Cornea, Caracterul popular al 
operei lui Caragiale)”. „I.L. Cragiale, al cărui centenar îl 
sărbătorim, este scriitorul cel mai iubit de masele populare 
din România prin faptul că a fost cel mai talentat şi mai 
puternic critic al regimului burghezo-moşieresc din România 
(Academician G. Călinescu, I.L.Caragiale)”!

Una peste alta, cum să nu fii de acord cu Maestrul 
care, într-o scrisoare, i-o tăia din prima unui amic, calfă 
vrednică, totuşi, chiar şi în vremi de cârpăcie: „N-ai înţeles că 
eu, cu toată reputaţia de nebun, pe care mi-au făcut-o câţiva 
neghiobi, sunt un om cuminte şi, ca toţi oamenii cuminţi, am 
atâta grijă de picioarele mele că nu-mi mai rămâne vreme 
să mă gândesc la capul cuiva altul… Şi asta pentru că sunt 
convins că, dacă mă ţin eu bine pe picioarele mele, peste cap 
nici Dracul nu mă poate da”. 

Cum l-au „câştigat” comuniştii pe Caragiale
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Ion Peianov: Eu ani de zile am încercat 
să-i împac pe cei din redacție. Părerea 
mea este că ele provin din neînțelegerile 

Culcer și Sin.
A luat cuvîntul apoi Nicolae Băciuț: Ion 

Peianov încearcă să devieze sensul real al discuției. 
Nu văd cum relațiile mele cu Culcer ar fi puse 
alături de cele ale lui cu Sin. De cînd sunt în redacție 
am simțit tendința de creare a disensiunilor. Sub o 
retorică caragialescă s-au ascuns mișcări în relații 
care mă privesc. Fac abstracție de acest material, și vreau să 
pun și eu tovarășului D. Culcer cîteva întrebări:

1.«Intervențiile de altă natură decît ideologice în text 
trebuie operate cu acordul colaboratorilor», spune D.Culcer. 
Doresc motivarea intervenției lui D. Culcer într-un material 
al meu ce trebuie să apară în nr. 4-185 la rubrica « Dreptul la 
timp »; Intervenție care a dus la modificarea sensului afirmației 
mele, ceea ce a dus la măsura scoaterii acelui material din 
număr de către Consiliul Culturii. Am arătat, în ședință, acest 
lucru și D. Culcer a recunoscut intervenția sa. Cum rămîne 
atunci cu retorica imixtiunilor?

2. Ce ideologie slujește tov. Culcer atunci cînd propune 
spre publicare texte aparținînd unor autori care vorbesc 
la postul de radio « Europa Liberă » ? E vorba de un text 
aparținînd lui Ion Petru Culianu, în traducerea lui Dan Culcer. 
Autorul a participat la mese rotunde la postul amintit, împreună 
cu Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și alții.

3. Care este motivația recurgerii la ilustrații aparținînd 
unor autori din Franța, Italia? Cum rămîne cu promovarea 
valorilor locale? În același timp mi-a refuzat un set de 
reproduceri după sculpturi aparținînd plasticianului Maxim 
Dumitraș din Bistrița?

4. În ce calitate, pentru că a vorbit de abuzul de putere, a 
refuzat includerea mea în caseta redacțională, în nr. 10-1983, 
fiind angajat la revista Vatra din data de 1.X.1983, existînd 
acordul Inspectoratului Județean Școlar și al Comitetului 
Județean de partid. Tovarășul vorbește despre sinceritate: 
motivație pe care a adus-o neincluderii mele a fost că trebuie să 
se întrunească o comisie care să aprobe includerea 
mea în casetă. O minciună sfidătoare la 
adresa principialității de care face atîta caz. 
De-abia în nr.11, la insistența mea m-a 
inclus în casetă fără să mai apeleze la 
vreo comisie.

5.  În ce cali tate,  cu ce 
drept, la indicația căror foruri 
a cerut tov[arășului] Bărdășan 
[administrator] actele mele de 
încadrare pentru a se convinge 
de legalitatea lor? Cum rămîne cu 
abuzul de putere?

6. Pe cine a consultat, din 
conducerea revistei cînd l-a scos pe 
Ion Petru Pop din caseta redacțională? 
(începînd cu nr.1-84)

7. De ce mi-a refuzat includerea în 
numărul revistei Vatra a unui grupaj de versuri aparținînd 
membrilor « Cenaclului Romulus Guga », constituit în 
memoria regretatului scriitor?

8. De ce a scos din sumarul revistei un material semnat 
de tov. Cornel Moraru și care trebuia să apară în nr. 2-85. Era 
vorba de o tabletă în memoria lui G. Hagiu, mort cu cîteva 
săptămîni în urmă? Materialul de o filă a fost înlocuit cu o 
caricatură de Ando. În același nr. 2, mi-a scos semnătura de 
la interviul cu Mircea Cărtărescu.

9. De ce mi-a scos un grupaj de versuri (în rubrica 
Ferestre) care aveau semnătura redactorului șef?

10. Care este motivația morală și patriotică a includerii 
în paginile « Documentelor continuității » a orarului de zbor 
al TAROM-ului? Apropos de amatorismul cu care acuză că 
se face acum Documentele cont[inuității].

11. Pe ce se bazează, oare, pe vreo experiență anterioară, 
tovarășul Dan Culcer în insistența sa de a mă exclude din 
redacție? În ce calitate a cerut sprijinul redactorului șef și al 
lui Mihai Sin pentru a fi dat afară de la Vatra?

12. Ce informații, ce suport are tov. D. Culcer cînd afirmă 
că sunt « securist ».

13. Cum rămîne cu prezența în redacție, de care s-a 
folosit în a-l acuza pe Mihai Sin, în prezența tov. Angela 
Isăroiu, secretar cu propaganda la Comitetul Județean de partid 
Mureș, iar tov. Culcer e prezent cel mult o oră pe zi în redacție?

14. A făcut mare caz din necesitatea continuării serialului 
său, despre proza scurtă. Nereușind să-și predea materialul 
pînă în 1 febr. Inclusiv, dar susținînd că trebuie să-și continuie 
serialul, în data de 3 febr. a adus pe Alice Voinescu (cine este?). 
Ce are A. Voinescu cu proza tînără?

15. De ce vede în colaborările la Suplimentul « Scînteii 
tineretului », organ al CC al UTC o orientare greșită a 
redactorilor Vetrei, a patru redactori ai Vetrei? Avem nevoie de Dumitru Augustin DOMAN

 Când te-ai întâlnit cu prima carte, deja ai 
primit certificat de cititor. Dacă-l pierzi 
între timp, pierzi. Dacă nu-l pierzi, tot 
pierzi, pentru că meseria de cititor nu e 
una lucrativă.

*
 Un portret liric de Dimitrie Stelaru, 

portretul unei paparude vii: „Pe strada 
mușcată de vânt/Și arsă de soare/Țiganca e goală și cântă/Un 
imn pentru ploaie.//Ea cântă și joacă/În strada arsă de vară,/
Și timpul ei gol, palmier,/Cheamă ploaia”.

*
 Zice: „Mircea Cărtărescu este cel mai mare poet. El 
nu poate fi ajuns de niciun alt poet, cel mult el poate fi depășit 
și surclasat!”

*
 Joaca de-a  viața și mai ales de-a ficțiunea la Mircea 
Horia Simionescu. Critica imaginară dintr-o carte imaginară 
la o lucrare imaginară: „Pentru a ne da seama cu ce se ocupă 
Nicolas Fontana în cartea sa, reproduc una din explicațiile sale 
la proza Eu, cocoșul de Fernando Panaitescu, inclusă în acest 
volum: <<Din capul locului, cititorul trebuie să înțeleagă din 
titlu că eroul narațiunii (care nu e potrivit să fie nici o clipă 
identificat cu povestitorul, acesta deținând un post de contabil 
la un mare magazin, iar în arborele său genealogic neaflându-
se nici o ascendență avicolă), se pune în situația unui cocoș față 
de femela favorită (se presupune a fi o găină, deși nu o găină 
veritabilă). Ce este un cocoș? De bună seamă, un cocoș este 
o ființă mândră, atotștiutoare, omnipotentă. Natura a chibzuit 
când i-a sporit penajul și i l-a colorat violent. După cum se 
știe, capacitatea lui de a se mândri este practic inepuizabilă, 
ca și aceea de a-și exercita virilitatea fără discriminări de rasă 
sau de apartenență domestică...>>”

*
 Dacă dl. Gheorghe Grigurcu nu și-ar numi o rubrică 
și o seamă de poeme Semn de carte, rubrica aceasta și cartea 
care va rezulta din ea așa ar trebui să se numească: Semn de 
carte! 

*
 Un om care minte permanent poate fi „citit” simplu, 
în sensul că luăm totul pe dos decât spune și știm adevărul. 
Tot astfel și cu un prozator care scrie ficțiune sută la sută. 
Dar, cum nu există mincinos perfect, nu există nici „ficționar” 
total. Deci, trebuie să ne mulțumim cu jumătăți de măsură, și 
în literatură, ca și în viața cea de toate zilele.

*
 Imagine: „Cerul topește aur peste ochi” (Dimitrie 
Stelaru).

*
 Personaj balzacian: Colonelul din Alt studiu de 
femeie. Este eroul povestirii generalului Montriveau din 
salonul domnișoarei des Touches. Întâmplările au loc în 1812, 
în timpul retragerii napoleoniene din Rusia. Italian de origine, 
Colonelul era un bărbat înalt, bine proporționat, viguros, 
„sprinten și bine făcut ca un ogar”. Avea păr negru, bogat, ten 
alb, „ca de femeie”, ochi albaștri, scăpărători, „mâini mici, 
piciorul frumos, gură fragedă, un nas acvilin cu linii fine și 
al cărui vârf se subția în mod firesc și se albea când se mânia, 
ceea ce i se întâmpla ades”. Era, de altfel, un om irascibil, 
în preajma lui nimeni neputându-și păstra calmul, ba chiar 
era temut. Când se înfuria, fruntea i se crispa și „mușchii 
desenau, drept în mijlocul frunții, semnul delta”. Colonelul 
era de o rară violență, în anumite momente devenind sălbatic. 
Într-un asemenea moment îi salvează viața unui căpitan din 
regimentul său. Dar, pasionatul colonel întreține legături 
amoroase cu soția subordonatului său, și asta pe față. Într-o 
dimineață însă, aflându-se în retragere din Rusia, căpitanul 
se revoltă, îi ucide pe colonel și pe soție și le dă foc într-un 
adăpost.

*
 Daniel Moșoiu în proza sa scurtă. Naratorul, ardelean 
molcom, are nesfârșită răbdare, cu el și cu personajele sale. 
Ba, chiar și cu cititorul pe care-l invită la aceeași răbdare de 
început de lume.

*
 Pâinea și femeia la Mircea Horia Simionescu: 
„IACOB VINCI: „Deliciile pâinii” – Deși fiecare om 
menționează că muncește pentru o pâine, seara vedem o 
mulțime de oameni întorcându-se acasă cu câte o femeie. Iacob 
Vinci ajunge la concluzia că omul va fi fericit numai atunci 
când își va prepara femeia acasă. Dospită bine, frământată de 
două ori, ea poate oferi delicii fantastice. Imensă evoluție de 
la pâinea cu sare, oferită oaspeților, la femeia cu farmece și 
susan păstrată exclusiv pentru sine” (Editura „Socrate et fils”, 
Caen 1960).

Vatra. Surprize 
colegiale. Informatorii – VII 

Dan CULCER

Spuma zilelor și nopților de lectură

Pâinea şi femeia
aprobarea cuiva din redacție pentru a colabora la 
altă revistă? Este tovarășul Dan Culcer directorul 
nostru de conștiințe?

17. Cu al cui acord a inițiat o rubrică 
personală « Scrisori deschise », dar a semnat-o 
« Vatra »? A avut acordul unanim al întregii 
redacții, așa cum îl reclamă acum pentru note?

18. Ce articol al legii presei stipulează 
acordul unanim în publicarea unor note?

19. De ce a refuzat și a făcut pierdute 
materialele colaboratorului Gavril Mathé, care a avut 
promisiunea redactorului șef că-i vor fi incluse materialele 
despre kitsch? Existența unor relații necordiale dintre D. 
Culcer și Gavril Mathé, încă de la Cluj, e o explicație?

20. De ce a mutat din pagina în care era Jurnalul lui 
Eliade, un poem purtînd semnătura mea, motivînd, că în 
pagina cu Eliade nu e bine să fie și altă semnătură, în numărul 
următor incluzînd un întreg grupaj de versuri cu semnătura 
lui Ion Neagoș?

21. Cum își explică faptul că doi dintre colaboratorii pe 
care i-a susținut, William Totok și Helmuth Seiler și-au făcut 
cereri de emigrare sau au emigrat?

Eratele să le dea măcar corect din punct de vedere 
gramatical.

Fiindcă‚ de la plecarea tov. Culcer în Franța, paginile de 
[Biblioteca] Babel sunt făcute de Doina Pașca, Dan Culcer 
și Maria Mailat?

A luat apoi cuvîntul Dumitru Mureșan: Cred că 
activitatea redacției este bună și nu cred că trebuie să ajungem 
la astfel de discuții. Toate aceste discuții pleacă de la faptul 
că fiecare vrea să facă o revistă bună. Discuțiile pleacă de la 
bucătărie interioară. În legătură cu Ceontea: Noi toți în redacție 
am acceptat că are entuziasm, nu-i contestez studiile. Cîteva 
argumente: numărul din decembrie a fost dat în mai multe 
culori, gustul este îndoielnic. De ce trebuie mai multe culori? 
Astea îngreunează munca în tipografie. În orice revistă critica 
nu se ilustrează. Compară ilustrația pe care o făcea Guga cu 
cea pe care o faci tu. Nu înțeleg ce ai cu continuările și eratele?

Anton Cosma: Exprim regretul că participăm la astfel 
de ședințe care sunt penibile. Pornesc de la situația care s-a 
creat din vina unora dintre noi. Eu cred că principalul motiv 

al acestor situații care intervine trebuie căutat în 
spiritul meschin, lipsa de respect față de colegi și 
urmărirea interesului personal al lui D. Culcer. 
Trebuie să fie reluat materialul lui D. Culcer 
pentru că sunt lucruri care interesează pe toată 
lumea. D. Culcer este principalul răspunzător. 

Dacă ar fi fost mai înțelept nu l-ar fi prezentat în 
forma aceasta. Unele probleme vizează probleme reale, 
multe sunt însă acuzații cu ton de procuror. D. Culcer 
trebuie să se facă acuzatorul cuiva din redacție. Cele spuse 

de D. Culcer nu pot avea un rezultat pozitiv, ci dimpotrivă, 
ațîță conflictele. Se exprimă de sus, ca și cum el ar reprezenta 
legea morală, și asta jignește. Dacă avea bune intenții putea să 
formuleze altfel problemele, așa ca să nu fie nimic jignitor. El 
a folosit ton [de] rechizitoriu. Multe din întrebările formulate, 
oricîtă bunăvoință ar avea partea cealaltă, nu le poate aviza 
pozitiv. Intrebările legate de Manolescu mi le pune mie, ca și 
cum eu aș fi avut această putere‚ să-l pun eu sau nu pe listă. 
Majoritatea colaborărilor din revistă n-au fost de nuanța lui 
Manolescu. Nu înțeleg de ce mă trage la răspundere că nu a fost 
propus să participe la colocviul Vatra. De ce îi ia el apărarea 
lui N. Manolescu? De ce tonul acesta? Sunt de părere că Dan 
Culcer poartă principala răspundere că noi ne-am pierdut 
timpul la această ședință și cred că trebuie să se gîndească mai 
mult cînd organizează astfel de lucruri care să restabilească 
« ordinea în redacție ». Trebuie să ne scriem cărțile și nu să 
ne acuzăm. Oricum, disensiunile dintr-o redacție nu duc la 
lucruri bune.

Ion Calion: Eu am să fiu scurt. Sunt din principiu un 
împăciuitorist și pașnic. Nu-mi place cearta, și de aici am de 
tras ponoase. Luînd cunoștință de acest memoriu al lui D. 
Culcer, foarte multe puncte privesc întreaga redacție și nu 
colegiul de redacție. Și cu esența multora sunt de acord: în 
ceea ce privește ca revista să fie mai bună. Este vorba de tonul 
acelui material. De o anumită retorică, sofisticată a redactării 
care ascunde și altceva decît voința ca revista să meargă bine. 
Rămîne de neuitat acea ședință cînd Mihai Sin a fost numit 
secretar de redacție și cînd Dan Culcer a avut o ieșire care a 
fost cu totul aberantă și a mărturisit că el ar fi trebuit să fie 
numit secretar responsabil de redacție și nu Mihai Sin. Dan 
Culcer s-a retras din redacție și încearcă să bage zînzanie, și 
nu are o atitudine constructivă.
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 Printre „predicile vii” (cf. Nichifor Crainic) 
de la Biserica din Drăgănescu una dintre 
cele mai impresionante este cea sugerând 
două planuri ontologice cotangente: 
Biserica din lume și acea „lume” pentru 
care (scrie Sf. Arsenie Boca) „nu s-a rugat 
Domnul Hristos” (cf. Părntele Arsenie 
Boca în vol.: Biserica de la Drăgănești, 
„Capela Sixtină” a ortodoxiei românești, 
Deva, 2005). 

Ieromonahul Arsenie (care avea să treacă pe 28 nov. 
1989 la viața veșnică după ce a străbătut toate cele trei căi de 
intrare în lumea de dincolo, calea isihastă, calea luptei și calea 
muceniciei) a formulat într-un text exact ceea ce sugerase prin 
pictarea unui călugăr răstignit de bună voie: suferința este „crucea 
vieții” ca o „linie a rostului vieții noastre peste care coboară 
Dumnezeu, de-a curmezișul, corecturi divine”. Adică suferințe 
de neînlăturat, suportabile doar prin smerenie și dragoste (pp. 
177-178).

Viziunea metafizică la care ajunsese Nae Ionescu în 
anul universitar 1936-1937 convergea spre aceeași imagine a 
smereniei (/umilinței care să înfrângă orgoliul omului limitat la 
condiția lui umană) și a dragostei, a nevoii de a ne dărui total către 
o realitate care nu este din lumea aceasta. În volumul publicat 
în 2000 specificasem o particularitate a viziunii naeionesciene. 
Anume că ea îmbracă o dublă înfățișare, prezentând două soluții 
metafizice legate de două structuri spirituale din două momente 
istorice în care se poate găsi o conștiință metafizică. Pentru cele 
două soluții metafizice ne-am luat libertatea de a împrumuta 
numele lui Ahile și numele lui Ulise (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, 
Metafizica lui Nae Ionescu în unica și în dubla ei înfățișare, 
Slobozia, 2000). 
 La Nae Ionescu însăși metafizica este o „încercare 
soteriologică”, este drum al celor care nu au reușit să se 
mântuiască prin sfințenie. Metafizica nu poate fi imaginată în 
afara subiectului implicat în trăirea metafizică, a ființei umane 
ancorată în astfel de preocupări. După ce profesorul luase în 
discuție felul în care soluțiile metafizice apar când sunt privite 
în ele însele, el se gândește la fundamentarea unei metafizici a 
ființei care să înglobeze amintitele soluții corespunzătoare celor 
două structuri diferite ale spiritului uman. 
 Fundamentarea propusă vizează caracterul de subiect 
metafizic al ființei, făcând, înainte de toate, cuvenita precizare 
că ființa este o abstracție, este cel mai general mod al lui „ceva”, 
pentru că de fapt nu sunt decât ființe (la plural). În timp ce 
existența este obiect pentru ființă, „ființa este obiect pentru 
Dumnezeu” (Nae Ionescu, Tratat de metafizică, București, 1999, 
p. 244). Ființa, prin excelență subiect, poate deveni așadar și 
obiect. Înainte de a vedea particularele condiții în care, din 
subiect, „ființa” poate deveni „obiect”, se cuvine a ne opri puțin 
la semnificația pe care Nae Ionescu o atribuia conceptului de 
„existență”. Astfel poate se vor lămuri și veșnicele confuzii între 
ființă și existență. În principal însă, pentru a arăta în ce fel, spre 
deosebire de ființă, existența considerată „în sine” nu poate deveni 
niciodată „obiect”. 
 Nae Ionescu tratează despre „existență” la cursul de 
Teoria cunoștinței ținut în anul universitar 1925-1926 unde 
prezintă viziunea sa filosofică asupra cunoașterii, mai precis a 
drumului cunoașterii în înaintarea ei. În mod surprinzător însă, 
„problema existenței”, care este o problemă metafizică, se găsește 
inserată și în cuprinsul unui curs de logică, ținut de Nae Ionescu 
doi ani mai târziu (1927-1928).
 Având în față ediția post-decembristă a acestui curs de 
logică (în dictatura comunistă fiind complet interzisă editarea 
operei lui Nae Ionescu), înainte de toate trebuie să observăm 
cât de nepotrivite sunt titlurile și subtitlurile fiecărei prelegeri 
adăugate de editorii Dora Mezdrea și Marin Diaconu. Dar și 
întregului curs, deoarece el nu este o „introducere în logică”. 
De altfel, nici cursul de metafizică din 1936-1937 nu este o 
„introducere în filosofie”, cum scria în revista „România Literară” 
din 14 martie 2000 fostul stalinist Z. Ornea care, în domeniul 
filosofiei, pare rămas la nivelul celor învățate în Facultatea (de 
marxism-leninism?) urmată în anii 1951-1955.

La prelegerea din 3 februarie 1928 editorii au propus 
titlul „judecata existențială”. O propunere cât se poate de 
școlăresc-neinspirată, rezultând din citirea primei fraze a 
prelegerii, unde Nae Ionescu spusese că urmează a vorbi despre 
„judecățile existențiale”. Dacă ar fi citit ceva mai atent întregul 
curs (sau dacă ar fi fost mai în temă cu filosofia!), ar fi observat 
că Nae Ionescu spune foarte pe scurt tot ce avea de spus despre 
această clasă de judecăți. Iar asta numai după ce își structurează 
întreaga prelegere în jurul unei probleme ținând de domeniul 
metafizic. (Nu-i vorbă că și prelegerea imediat următoare, asupra 
„judecăților impersonale”, are, în viziunea filosofică a lui Nae 
Ionescu, adânci semnificații ce depășesc cu mult cadrul logic 
în care este expusă problematica unor asemenea judecăți). Dar 
nici adevărata temă tratată în prelegerea din 3 febr. 1928 nu era 
greu de ghicit, fiindcă Nae Ionescu o semnalase ca atare de la 
bun început, făcând precizarea că „semnificația conceptului de 
existență” deși ține de ontologie, are un interes pentru logică, „și 
anume interesul care se leagă de clasificarea judecăților”. 
 Dacă ar fi voit (după modelul oferit de fostul student al 
lui Nae Ionescu, D.C. Amzăr) să împartă și ei acestă prelegere, 
îngrijitorii școliți în comunism ar fi putut observa că Nae Ionescu 

(mai mult de trei pătrimi din curs) tratează despre „a exista” din 
punct de vedere ontologic. Abia spre sfârșitul prelegerii ajunge la 
„a exista” din punct de vedere „logic”. Faimosul metafizician face 
cu acest prilej departajarea principiului identității în matematică, 
în logică și în filosofie, pentru a afirma concluziv că în logică 
și în filosofie principiul identității este aproape același lucru cu 
judecata existențială.
 Din punct de vedere ontologic, Nae Ionescu observă 
că „existența” se dovedește a fi ceva imposibil de stabilit. În 
primul rând pentru că într-un concept nu este cuprinsă și nota 
existențială. În al doilea rând, pentru că „existența” nu este o 
„calitate” a vreunui obiect. Ea nu poate fi considerată nici pe 
post de „obiect” existent în fața conștiinței mele. Existența este 
numai un „obiect logic”. Adică, din punct de vedere logic, ea 
poate forma obiectul unei judecăți. 
 Existența nu este un „obiect”, asemenea obiectelor care 
sunt în spațiu și în timp, pentru că există pe lume nu doar „obiecte” 
în spațiu și timp, ci și stări sufletești, acte de voință, cărora, pentru 
a le presupune un suport material, localizat în spațiu și în timp, 
trebuie neapărat să se apeleze la o teorie adiacentă. Ca să atribuim 
actelor de conștiință o anume poziție spațială, trebuie presupusă, 
prin mijlocirea unei „teorii”, legătura dintre spirit și materie. 
Pe de altă parte, la actele de voință nu constatăm decât ceva de 
domeniul „efectelor”, și nu de domeniul unei realități, ca un fel 
de „resort” ce produce respectivele efecte. Or, și halucinațiile, 
care pot fi asimilate cu ceva de-a dreptul ne-existent, duc uneori 
la efecte cât se poate de reale. Această observație îl va face pe 
Nae Ionescu să concluzioneze că din „existența în efecte” nu se 
poate deduce „existența reală”, și că definiția „a exista înseamnă a 
acționa” nu poate fi valabilă, greșind tocmai atunci când identifică 
„existența” cu „acțiunea”.
 La definirea existenței prin acțiune se mai gândise Nae 
Ionescu și pe când preda cursul de „teoria cunoștinței” în anul 
universitar 1925-1926. Atunci începuse prin a ilustra în ce mod a 
putut fi utilă presupoziția după care „a exista înseamnă a acționa”. 
Prin ea s-a descoperit existența planetei Neptun, pornind de la 
„existența ei în efecte”. Mai precis, de la perturbațiile în mersul 
celorlalte planete pe care existența (încă necunoscută) a planetei 
Neptun le producea. Inițiatorul Școlii trăiriste observase cu acel 
prilej că nu toate acțiunile care dau seama de ceva existent în 
mod real ajung la cunoștința noastră. Aceasta duce la înlăturarea 
încercării de a forma un concept al existenței definită prin acțiune, 
întrucât conceptul existenței „scapă oarecum minții noastre” (Nae 
Ionescu, Teoria cunoștinței, 1925-1926, cus litogr., p. 76). 
 La cursul său de Teoria cunoștinței Nae Ionescu mai 
remarcase că felul acesta de definire este el însuși defectuos, 
pentru că existența (cunoscută din efectele ei) devine condiționată 
de cunoaștere. Ea este mutată din domeniul ei propriu în domeniul 
cunoașterii, deși, dacă scoatem din ecuație cunoașterea ajungem 
la tautologie: există ceea ce este existent. 
 Filosoful propune următoarea soluție pentru a ieși din 
tautologie: activitatea de a gândi existența face ca existența să 
devină obiect de gândire. Ea rămâne însă ceea ce este, dacă, pe 
lângă putința de a deveni gândire, ea „poate să existe și când 
gândirea nu se exercită”. Este o soluție „mixtă”, care combină 
două feluri de a fi, cel logic (implicat de transpunerea în planul 
cunoașterii) și cel „real”. La aceeași soluție ajunge Nae Ionescu 
și doi ani mai târziu, deși demonstrația sa va urma o cu totul altă 
cale:
 „Idealistul” Berkeley susținea că „nu există nimic real 
în afară de percepția noastră”. Logicienii de azi, – spunea Nae 
Ionescu la cursul de logică din 1927-1928 –, întorc problema 
pe dos și afirmă că „există ceea ce este perceput”. Ei nu mai 
pleacă de la „realitatea adevărată”, ci de la „obiect”. Cu umorul 
său caracteristic, Nae Ionescu răstoarnă premiza logicienilor 
care se dispensează de „realitatea adevărată”. De pildă, „stelele 
verzi”, pe care cineva lovit în cap le vede cât se poate de bine, 
nu devin obiecte existând „realiter” din simplu fapt de a fi fost 
percepute. După Nae Ionescu ar mai fi o cale, dacă am restrânge 
definiția și am spune că nu tot ce „este perceput”, ci tot ce este 
„pasibil de a fi perceput” există. Numai că, în acest caz, riscăm 
să ne confruntăm cu „existențe” ce pot fi percepute în ele însele, 
fără să fie excluse „existențele” ce pot fi percepute „în efectele 
lor”. Așa ne întoarcem la dificultatea deja semnalată, conform 
căreia de la „existența în efecte” nu se poate deduce „existența 
reală”. Ultima cale de ieșire din impas, ocolește pur și simplu 
problema, pentru că, din punct de vedere ontologic, „existența” 
este imposibil de stabilit. 
 Nae Ionescu semnalează și soluția „mixtă”, în care se 
presupune că există mai multe feluri de „a fi”, „a fi” din punct 
de vedere „logic” și „a fi” din punct de vedere „real”. Această 
cale ar implica o soluție general logică și o ierarhizare ontologică 
înăuntrul soluției logice. Din punct de vedere logic, „a exista” este 
„a putea fi gândit”. Postulăm, în lipsă de altă ieșire, că „existența” 
încetează de a fi „existență”. Ea devine, din punct de vedere logic, 
un soi de „posibilitate”. Astfel, existența va însemna „posibilitate 
de a deveni obiect logic”. 
 „Existența” va fi ceea ce poate fi gândit, ceea ce este 
„obiect” în fața „conștiinței logice”. Și așa se ajunge de la 
„existență”, la „obiect logic”, și de aici la principiul de bază al 
logicii care spune că „obiectul nu este altceva decât el”, iar de 
la „obiect” la „concept” ca „existență logică”, și mai departe la 
„judecata existențială”, care nu se mai verifică prin confruntarea 
cu realitatea, ci cu principiile logicii. Astfel e conturată – la cursul 
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de logică din 1927-1928 –, problema existenței, care, „în sine”, 
nu poate deveni niciodată obiect.
 Cei care nu știu să aprecieze adevăratele carate 
ale gândirii filosofice naeionesciene pot vedea prezentarea 
problemei existenței la un universitar italian, scriitor la mare 
modă, citind fragmentul „Despre ființă” în rev. „Paradigma” 
(nr. 10-11-12/1997, p.18). Textul tradus de Ștefania Mincu 
provine din cartea lui Umberto Eco intitulată Kant și ornitorincul 
(Milano, Bompiani, 1997). Avertizăm însă cititorul să nu se 
aștepte să înțeagă prea multe din fragmentul publicat de revista 
constănțeană, deoarece problema „existenței” pare să-i fi rămas 
complet străină și lui Umberto Eco. Prin cele scrise în textul atât 
de pretențios intitulat, universitarul italian dă impresia că s-a 
limitat doar la utilizarea unui dicționar de filosofie, sau a unei 
istorii a filosofiei. De aici a citat din belșug (și la-ntâmplare) 
nume precum Pascal, Gorgias, Aristotel, Parmenide, Pierce, Wolf, 
Heidegger, Leibniz etc., într-o totală anarhie ideatică și, mai ales, 
fără să urmărească altceva decât umplerea la repezeală a câtorva 
pagini, în care, la loc de cinste se află „gargariseala și sperietura” 
(după memorabila expresie a lui Alexandru Paleologu) de termeni 
grecești, latinești, franțuzești, nemțești, englezești. 
 Întorcându-ne la Nae Ionescu ținem să înfățișăm un 
aspect definitoriu pentru felul cum considera Nae Ionescu că 
trebuie să ne situăm în fața existenței. Față de existență, față de 
ceea ce avem înaintea noastră din realitate, poziția conștiinței 
noastre trebuie să fie pasivă. Pentru că noi, spunea Nae Ionescu, 
în actul de a judeca nu facem altceva decât să răsfrângem în 
conștiință un fapt existent și apoi să-l exprimăm. Totul este să ne 
ferim de confuzia – destul de frecventă –, dintre judecata însăși, 
„care este și rămâne pentru noi un fapt” și exprimarea judecății 
(vezi Nae Ionescu, Logica. 1927-1928, în volumul îngrijit de Dora 
Mezdrea și Marin Diaconu și impropriu intitulat Introducere în 
logică, Ed. Eminescu, 1997, p. 110).
 Există o tendință (decelabilă în curentele de gândire din 
apusul Europei) de a transforma orice judecată într-o judecată 
predicativă. Această transformare, remarcă Nae Ionescu, „nu-și 
găsește fundarea în necesitatea metafizicii” (vezi Nae Ionescu, 
Metafizica. I. 1928-1929, Ed. Humanitas, 1991, p. 80). Pentru că 
noi putem să ne situăm nu numai în afara lumii, ci chiar „înăuntrul 
ei”. 
 Ca să arătăm cum rațiunea este apropiată existenței, 
putem lăsa existența așa cum este, încercând doar să o „descriem”. 
Este chiar ceea ce se întâmplă cu ajutorul judecăților impersonale. 
După Nae Ionescu, asemenea judecăți își au importanța lor tocmai 
pentru că ele „constată existența faptelor”. Planul realității nu 
poate fi mai bine conturat în diferențierea lui de planul logic 
decât prin simple răsfrângeri de fapte în conștiința reflexivă, cu 
niște judecăți de genul: Plouă! Ninge! 
 Logicienii care au încercat transpunerea unor asemenea 
judecăți de constatare în judecăți formate dintr-un subiect și un 
predicat, n-au fost români, observă Nae Ionescu. Și nu pentru că 
în alte limbi europene astfel de constatări se exprimă cu aportul 
unui pronume impersonal, ci pentru că unor astfel de logicieni le-a 
lipsit poziția metafizică în fața existenței caracteristică românilor. 
Lor le-a lipsit, spune Nae Ionescu, supunerea la real, eleatismul 
gândirii din spiritualitatea răsăritului Europei.
 Argumentul existenței în alte limbi a unui pronume 
impersonal cade de îndată ce gândim mai îndeaproape la 
semnificația acestui pronume, la ce poate fi în spatele lui. Este o 
persoană? Este o conjunctură de împrejurări ce are drept urmare 
fenomenul ploii sau al tunetului? La un examen mai atent, eșecul 
transformării judecăților impersonale în judecăți predicative 
apare de la sine. Pentru simplul motiv că se schimbă sensul 
judecății. Nae Ionescu nu pierde ocazia de a destinde auditoriul 
cu următoarea remarcă: una este să spui „Trăznește!”, și alta este 
să spui „Te trăznește Dumnezeu!” (v. Nae Ionescu. LOGICA. 
1927-1928, Ed. Eminescu, 1997, p. 109).
 Dacă stringența unei necesități metafizice nu există, 
atunci ce face ca totuși să existe tendința transformării judecăților 
impersonale în judecăți cu un anume subiect?
 Nae Ionescu vede aici un tip particular de gândire, 
asociat cu o anume structură sufletească. Este tipul de gândire 
căruia nu-i este străină situarea în afara existenței. Prin felul 
în care conduce analiza judecăților impersonale Nae Ionescu 
își manifestă, o dată în plus, poziția metafizică de „supunere la 
real”. Pentru filosof, realitatea devine astfel un termen corelativ 
existenței: „existența se referă la ființarea în planul real”, cum am 
spune noi azi, în coordonate spațio-temporale. La cursul din 1936-
1937 subliniase însă că „mai sunt și alte planuri de ființare... Când 
transcendem existența, găsim ființa... Ființa se prezintă ca un alt 
tărâm” (p. 251). O altă lume care are și o întemeiere metafizică, 
nu numai una teologică. În ea se trece prin depășirea timpului, 
nu prin suspendarea acestuia. Nae Ionescu se distanțează de 
viziunea kantiană în care timpul (împreună cu spațiul) era formă 
de intuiție „estetică”, în sens de „senzorială”. Pentru filosoful 
trăirist „timpul este semn al vieții”. Ceea ce se lămurește din 
greșala protestanților care au avut pretenția să desființeze tradiția 
spre a se întoarce la Sfânta Scriptură. „Numai că aceasta nu se 
mai poate. Sămânța pusă în pământ, chiar dacă încolțește greșit, 
nu mai poate fi adusă la originea ei” (Nae Ionescu, Tratat de 
metafizică, București, 1999, p.246).
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Abia încheiată, la finele anului 
2018, o nouă ediţie a Salonului 
Național de Artă Contemporană, 
proiect al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România în contextul aniversării 
centenarului Marii Uniri și o 
rememorare a viciilor legate de o 
asemenea manifestare, este utilă 
măcar și numai pentru a marca 

diferenţa. 
Dacă un astfel de eveniment ar fi avut loc cu două decenii 

în urmă, reacţiile ar fi fost vehemente, iar argumentele nici nu 
trebuiau căutate cu prea mare insistenţă pentru simplul motiv 
că ele se găseau uşor în memoria noastră încă recentă, anume 
în aceea umilitoare şi frustrantă a grandiosului festival naţional 
Cântarea României. 

Cu mici excepţii, acesta era o demonstraţie masivă de 
conformism şi de mediocritate, fără structură, fără idei şi, 
mai ales, fără consecinţe. Cum artiştii importanţi refuzau cu 
obstinaţie să participe la aceste bilanţuri gregare, rămînea loc 
suficient pentru tot felul de prezenţe exotice. Pictori, sculptori, 
graficieni şi de alte specialităţi, care nu reuşeau de ani buni 
să-şi adune lucrări pentru o personală, se trezeau brusc, în 
preajma Salonului…, din prelunga lor aşteptare şi se înfăţişau 
proaspeţi, dar cu aceeaşi lucrare pe care o tot plimbau de 
la o ediţie la alta, de la naţional la municipal şi viceversa. 
Se năştea, astfel, o specie nouă în lumea artelor noastre 
contemporane: artistul salonard sau sezonierul. O efemeridă 
care bătea o clipă din aripioare şi apoi se stingea anonim, o 
dată cu golirea melancolică a simezelor. Dar, pe lîngă faptul 
că era neverosimil de plat, acest Salon... crea şi o imagine 
falsă a artei momentului; fie prin incapacitatea naturală de 
a reprezenta fenomenul viu, fie prin omisiuni voluntare sau 
prin alte tehnici de manipulare a privitorului. Chiar dacă, de 
exemplu, numeroşi artişti au încercat şi înainte de 90 dar, mai 
ales, imediat după, să iasă din convenţia tabloului şi din rutina 
materialelor şi a tehnicilor, să relaxeze conceptul de obiect şi 
de acţiune artistică, aceste tendinţe au fost nu numai privite cu 
suspiciune, ci şi eliminate cu dispreţ din orizontul interesului 
public. Astfel, Saloanele… nu făceau decît să flateze aşteptările 
mărunte, să administreze confortul privirilor incapabile de 
risc şi, mai ales, să cultive în artiştii înşişi un sentiment de 
siguranţă atemporală. Estropiind realitatea artistică, falsificînd 
coordonatele unui sistem în plină dinamică, aceste manifestări 
deveniseră metafora previzibilă a propagandei comuniste, chiar 
şi atunci cînd comunismul dispăruse de drept. Imperturbabil 
aşezate într-o estetică acceptată oficial, ele nu prevesteau nici o 
schimbare majoră, nu anticipau nici o ruptură și nu lăsau să se 
întrezărească nimic din ceea ce ar fi putut să tulbure echilibrul 
fenomenului. Concepute banal şi confortabil, pe genuri, adică 
pe acele genuri imemoriale, se afirma implicit că în România 
nu există decît pictură, sculptură, grafică şi arte decorative cu 
diversele lor încrengături. Ba mai funcţiona chiar şi un Salon 
al tineretului pentru că, după logica paternalistă a statului 
totalitar – efectiv sau doar prin inerție –, artistul matur biologic 
şi, mai ales, ideologic, trebuia să-l ocrotească pe cel tînăr, 
să-i tempereze eleanurile și excesele pînă cînd înţelepciunea 
doctrinară reușea să-i îmblânzească imaginaţia și să-i tocească 
îndestul avântul spre a putea expune, cu drepturi depline, la 
seniori. Şi ciclul acesta căpătase în timp aerul unei fatalităţi 
aproape naturale.

Chiar şi artiştii liberi în interior şi neconcesivi în 
manifestările lor publice erau absorbiţi de context într-o 
asemenea măsură încît păreau ei înşişi exponenţi ai regimului, 
chiar dacă pe un alt palier și în spațiul unor limbaje mai 
elaborate. Simpla participare la o expoziţie-mamut, la un Salon 
naţional sau municipal aşezat invariabil sub acelaşi generic 
al înaltului devotament patriotic, inducea sentimentul unei 
inevitabile eroziuni genetice, similare aceleia de la capătul unor 
multiple căsătorii endogene. Aerul de bilanţ, de raport contabil, 
obligatoriu la sfîrşit de an în chip de consacrare practică a unei 
politici infailibile, vicia insidios aceste manifetări artistice şi 
le transforma într-un fel de examen obligatoriu la capitolul de 
,,eficienţă a muncii”, de mărturie publică în ceea ce priveşte 
,,buna purtare” şi de înscriere corectă în ,,codul echităţii şi al 
eticii socialiste”. Orice trimitere, în context, la celebrele noastre 
Saloane interbelice sau, pînă la un punct, la Saloanele oficiale 
din Franţa, nu avea nici o relevanţă pentru că, oricît de mult 
s-ar fi asemănat ele superficial, în esenţă, adică prin premise 
şi prin consecinţe, distanţa era incomensurabilă.       

Întrebarea care se pune acum, în faţa Salonului național de 

Salonul naţional de artă contemporană, 
ediţie revăzută şi adăugită

Pavel ȘUȘARĂ 

artă contemporană relansat, este una foarte simplă şi la fel de 
banală: avem astăzi alte condiţii pentru astfel de manifestări, 
sunt ele în măsură să trăiască prin propriul lor proiect şi să 
se sustragă acelei memorii împovărătoare pe care tocmai am 
invocat-o? Răspunsul este, în mod categoric, unul afirmativ. 
Salonul naţional de astăzi nu mai are nici o legătură cu 
intenţiile şi cu spiritul Cântării României, iar motivaţiile lui 
adînci trebuie căutate în cu totul altă parte decît în spaţiul 
tezelor politice şi al propagandei rudimentare, iar dacă ar fi 
să invocăm o anumită memorie a acestui Salon – şi, pînă la 
un punct, chiar trebuie invocată –, ea este abia acum aceea 
a Saloanelor oficiale interbelice. Dar asta nu înseamnă că 
încrederea artiștilor și, în special, a celor care au traversat 
integral experiențele deja amintite, este definitiv câștigată 
și orice mefiență sau simplă precauție total eliminate. Din 
această pricină, lista participanților la actuala ediție este 
departe de a fi una completă, după cum multe dintre lucrările 
expuse nu-și reprezintă pe deplin autorii, ceea ce nu modifică 
morfologia ansamblului, dar îi scade artificial nivelul valoric. 

Însă dincolo de efortul recuperator, de un anumit 
romantism al continuităţii și de o anumită precauție 
conjuncturală, raţiunea actualei variane a Salonului naţional 
trebuie căutată în altă parte decât în memoria directă, adică 
în realitatea noastră imediată, iar aspiraţiile acestuia, pentru 
că prezentul său strict nu este decît o componentă, trebuie 
şi ele evaluate în funcţie de starea artei noastre de astăzi. În 
plan nemijlocit, Salonul... poate fi înțeles inclusiv ca o reacţie 
faţă de tendinţele centrifuge, de individualismul excesiv, 
de pericolul atomizării fenomenului şi, în acelaşi timp, 
faţă de riscul asocierii periferice a artiştilor în mici grupuri 
ideologico-pragmatice, de multe ori impenetrabile pînă la 
limita ezoterismului.

Prin actuala relansare, lumea artistică românească sau, în 
particular, instituţia care o reprezintă, adică UAP, încearcă 
să transmită un nou tip de mesaj care mută accentul de pe 
manifestarea de enclavă, mai mult sau mai puţn spontană,şi 
de pe aceea recuperatoare şi analitică din ultimii ani, pe 
valoarea globală a fenomenului, pe creația artistică înţeleasă 

ca o experiență cognitivă mai largă, cu o dimensiune umană 
și socială mai bine definită. 

Cu alte cuvinte, Salonul naţional de artă contemporană 
este atât o tentativă de autodefinire a climatului artistic, dar 
și o revoltă a acestuia, după mulți ani de indiferență, faţă de 
riscul propriei disoluţii din pricina bătăliei pe care artistul 
individual o duce zilnic pentru a supravieţui decent în spațiul 
public, în spațiul privat și, evident, în spațiul simbolic prin 
care, finalmente, acesta se identifică. 

Itinerarii plastice

Daniela Chirion: Fără titlu

Armand Landh: Art and love

Ilie Boca: Proof 3
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Autobiografii

sovietizare, când ea s-a numărat printre cele mai insidioase 
instrumente de formare şi modelare a aşa-numitului om 
nou. Lecţia autobiografiei a propulsat o eminentă şcoală a 
delaţiunii, a deformării caracterelor, a neîncrederii în oameni, 
în dragoste şi prietenie, şi a legitimat pentru posteritate 
păcate precum minciuna, viclenia, sperjurul, duplicitatea, 
falsul, fenta. 
      Privesc cu oarecare nostalgie, azi, de la distanţa creată 
de nemiloasele decenii atât de repede trecute, la ce a rămas 
posterităţii din amintirea ciudatelor autobiografii trucate 
adresate serviciilor de cadre. La o privire repede, se pare 
că n-a mai rămas nimic. Autobiografia şi-a recăpătat 
statutul, rostul, regăsindu-se cu generozitate în tomurile 
de memorialistică şi în jurnale, care acoperă în bună parte 
piaţa cărţii după colapsul dictaturii comuniste şi abolirea 
restricţiilor editoriale şi cenzurii. Posibil ca aceste scrieri 
autobiografice sau doar o parte dintre ele să deseneze cealaltă 
faţetă, liberă de orice temeri, riscuri sau tabuuri, a nevoii 
imanente de a se destăinui a omului. Ce scrieri sunt mai 
mincinoase, mai pline de capcane, de ţinte false, vicleşuguri, 
de trucuri şi zâmbete făţarnice, nepedepsite, fermecătoare, 
inocente, decât aceste opuri numite generic autobiografii sau 
autoficţiuni (în gamă postmodernă)?

Răscoala care se poate transforma în revoluţie

băgat, în consecinţă, sub ocupaţia sovietică pentru 45 de ani. 
Recent, Germania ne-a adus şi cel mai dezastruos preşedinte, 
şef de stat din ultimii 30 de ani, puţinul dar şi agresivul Klaus 
Iohannis, cu improbabilul său ambasador la Berlin, Emil 
Hurezeanu. Înainte, în 2012, Germania şi Angela Merkel îl 
salvaseră, împotriva unui vot popular masiv, maximal, pe 
detestatul preşedinte Traian Băsescu. Românilor li se induce 
pe căi propagandistice primitive că Regatul României ar fi 
trădat Germania în al doilea război mondial. Nimic mai fals 
! Nu românii i-au chemat pe germani în România (după ce 
ne sfârtecaseră teritoriul naţional, cu Ardealul de Nord cedat 
Ungariei, cu Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţa cedate 
ruşilor), de unde ne-au târât în aventura antisovietică până la 
Cotul Donului, iar întoarcerea armelor după arestarea lui Ion 
Antonescu, sub conducerea tânărului rege Mihai de atunci, 
a fost o acţiune firească, din seria celor ce aveau să ducă la 
prăbuşirea celui de-al Treilea Reich. 

Francezii care semnează Tratatul de la Aix-la-
Chapelle sunt urmaşii celor care au trăit hecatomba de la 
Verdun (700 000 de morţi în total), ocuparea Parisului şi 
a Franţei, Rezistenţa şi l-au avut ca şef de stat pe Philippe 
Pétain, cu care tânărul Macron nu va întârzia să fie comparat 
(l-a elogiat, de altfel, deja pe Pétain ca erou al primului război 
mondial în noiembrie trecut, la ceremoniile Armistiţiului – 
tot atunci a anulat parada militară tradiţională, s-a spus că la 
cererea Germaniei, şi a descoperit că SUA poate fi un inamic 
periculos al Franţei...). Ca un făcut, preşedintele Klaus Iohannis 
va fi „naş” al acestei stranii întâmplări, foarte vag pomenită 
anterior în media franceză. Se poate pretexta că preocuparea cu 
manifestaţiile Vestelor galbene a ocultat evenimentul care se va 
petrece în oraşul în care s-a încoronat Charlemagne Imperator 
Augustus la 25 decembrie, în anul  800...

Petru ROMOŞAN

Constantin MATEESCU

Ce ţin minte din străinătate

mi recâştig locul.
Tot în URSS, avându-l drept ghid pe un tânăr ziarist, Serioja, 

a trebuit să ascult ore în șir considerațiile lui despre... orice. Îmi 
spunea, printre altele: „Voi, românii, sunteți rău de tot rămași în urmă 
(era în primăvara lui 1989). De ce nu-i lăsați pe țărani să aibă fiecare 
pământul lui, ca să-l lucreze cu tragere de inimă?” M-am înfuriat: 
„Vai, Serioja, nu știi istorie! La noi pământul era de multă vreme al 
țăranilor, dar ați venit voi și ne-ați obligat să-i obligăm să lucreze 
pământul în comun.” De supărare, s-a apucat de băut whisky (foarte 
scump pe atunci în restaurantele din Moscova). Partea proastă este 
că trecea whisky-ul pe nota de plată pe care urma să o deconteze cu 
mențiunea „cheltuieli de protocol pentru oaspetele român”. Poate că 
și azi serviciile secrete rusești mă au în evidența lor ca bețiv.

În ANGLIA am fost invitat la un restaurant thailandez de o 
familie formată dintr-un englez, o româncă și fiica lor, stabiliți la 
Oxford. Chelnerii, cu figuri de chinezi, se aplecau până la pământ în 
fața noastră, în semn de aprobare, ori de câte ori le ceream câte ceva. 
Afară era prea cald, dar înăuntru era prea frig, din cauza aparatului 
de aer condiționat, care funcționa necontenit. Fiica prietenilor mei, 
o adolescentă, cu umerii goi, dârdâia și aproape că se învinețise. 
Am îndemnat-o pe mama ei să-i dea un pulovăr, pe care oricum 
îl dezbrăcase și îl ținea legat în jurul mijlocului. „Nu – mi-a spus 
românca englezită – în Anglia e nepoliticos să împrumuți cuiva o 
haină de-a ta.” „Chiar dacă e propria ta fiică?!” „Chiar și în situația 
asta!” L-am chemat pe chelner și i-am cerut să aducă o pătură. S-a 
uitat la mine stupefiat, și-a consultat șeful și mi-a spus că ei nu oferă 
asemenea servicii. Iar cei care mă invitaseră la restaurant m-au certat 
fiindcă atrag atenția asupra mesei noastre, ceea ce iarăși e nepoliticos. 
Exasperat, l-am chemat din nou pe chelner și i-am cerut, poruncitor, 
să închidă imediat aparatul de aer condiționat. Comesenii mei și-au 
îngropat fețele în palme de rușine. Chelnerul s-a sfătuit cu șeful lui, dar 
eu i-am arătat și aceluia pumnul, de la distanță, în semn de amenințare, 
astfel încât aparatul a fost imediat închis. În mod surprinzător pentru 
prietenii mei, clienții de la celelalte mese m-au... aplaudat. 

În FRANȚA, la micul dejun, mi s-a adus, în afară de o chiflă 
și o cană de ceai, o singură felie de cașcaval. Ce dezamăgire! Această 
felie era atât de subțire încât atunci când chelnerița a ridicat-o cu o 
paletă de pe o tavă și a vrut să o lase să cadă în farfuria mea, n-a 
căzut, ci a planat și a aterizat lin la celălalt capăt al mesei, pe fața de 
masă de un alb imaculat.

Alex. ȘTEFĂNESCU

Trecut – prezent; prezent – trecut (III)

Împotriva uitării

2). Se cumpără dicţionare (româno-francez şi româno-englez) (v. 
România, 1, nr. 106, 20 mai 1917, p. 2), manuale de liceu (v. România, 
1, nr. 39, 12 martie 1917, p. 2) şi cursuri universitare: „Cumpăr 
cursurile anului al doilea Drept, precum şi cursul de Civil al D-lui 
Prof. M. Cantacuzino” (v. România, 1, nr. 54, 27 martie 1917, p. 2). 
Un anunţ pe care nu se putea să nu-l remarc, preciza că [se cumpără] 
„la tipografia «Versuri şi Proză», str. Ştefan cel Mare 21, cîrpe vechi 
pentru ştersul maşinilor” (v. România, 1, nr. 79, 12 martie 1917, 
p. 2). Tipografia „Versuri şi Proză” era a revistei în care Bacovia a 
publicat poemul „Plumb”. Fără cîrpe, zaţul s-ar fi năclăit de cerneală 
şi foile ar fi apărut ilizibile. Dovadă că, în ciuda cunoscutului adagiu, 
muzele nu tac niciodată, o firmă recomanda clienţilor săi: „Copiaţi-
vă manuscrisele, actele la «Maşina de scris», strada Nemţească 14. 
Dosul farmaciei Herzenberg” (ib.).

Constantin CĂLIN

Menuţ MAXIMINIAN

Murivale: Portretul Regelui

Nicolae Fleissig: fără titlu

Mircea Bochis: Animal II

a portretizat în nenumărate rânduri membrii familiei regale 
şi rolul acestora în construirea unei imagini occidentale a 
ţării noastre. De aceea ripostează de câte ori vede titluri 
nepotrivite de tabloid, precum cel dintr-un cotidian din 
Capitală, „Povestea aventurierului canadian care a cucerit-o 
pe Regina Maria României”, care dau „satisfacţie poftei de 
mahala a unor cititori” (p.27).

 Nu este prima dată când Cornel Cotuţiu ia atitudine 
asupra denigrării presei prin apariţia unor aşa-zişi jurnalişti 
care nu mai au nici simţul etic, nici pe cel estetic. Dintre 
românii care sunt adevărate modele de luptă şi promovare a 
neamului îi aminteşte şi pe Mihai Eminescu, care „simţea că 
originea noastră daco-română este liantul care ne-a ţinut în 
această lume carpato-dunăreană” (p.31), şi pe Badea Cârţan, 
celebrul personaj care a făcut praf câteva rânduri de opinci 
până a ajuns la Columna lui Traian şi despre care italienii 
spuneau „a coborât un dac de pe Columnă”, care „mima 
nedumeriri de om naiv de genul ce ţară au românii ăştia cu 
graniţa pe mijlocul ei” (p.32). S-a stins în 1911, însă faptul 
că a luptat pentru a duce zeci de mii de cărţi româneşti din 
Regat românilor din Transilvania (fiind arestat în câteva 
rânduri pentru că avea în traistă cărţi româneşti) a constituit 
o cărămidă la ceea ce a însemnat unitatea noastră şi prin 
cuvântul scris.

 În Anul Centenarului, Cotuţiu ne aminteşte şi de 
Octavian Goga şi celebrul vers din poezia „Noi avem un vis 
neîmplinit”.

 Având în tolbă Premiul Uniunii Scriitorilor 
pentru publicistică, Cornel Cotuţiu este şi un arhivar al 
timpului, jurnalele lui de călătorie notând tot ceea ce ochiul 
publicistului vede şi, în acelaşi timp, aducând din arhive 
date despre locurile unde păşeşte. Amplul material dedicat 
românilor din Cahul, Ismail, Odessa este nu doar un semnal 
de alarmă asupra modului în care acestora le sunt fărâmiţate 
anumite drepturi, ci şi o oglindă a ceea ce se întâmplă azi cu 
anumite teritorii româneşti. Dincolo de seriozitatea cu care 
Cornel Cotuţiu se apleacă asupra subiectelor, există şi acea 
doză de umor, uneori negru, în deja cunoscutele lui paranteze 
şi, dacă am face un exerciţiu să le citim doar acestea, cu 

siguranţă am putea să-l surprindem pe autor într-o cu totul 
altă ipostază, de multe ori făcând-o pe moralistul cu el însuşi.  

„Norocul lui Cornel Cotuţiu stă în darul său de observator, 
în susţinuta atenţie cerută de urmărirea  nuanţelor psihologice 
de extremă fineţe, în capacitatea transmutării cuvintelor 
chiar sordide în tot atâtea manifestări ale unor stări sufleteşti 
ori mintale decantate până la sfert de ton şi la granulaţia 
infinitezimală”,  spunea Nicolae Steinhardt, cel ce poposea 
adeseori la Beclean, fiind prieten cu Cotuţiu.

 Poveşti frumoase aduce şi despre românii din Serbia, 
călătoriile lui sfârşindu-se întotdeauna în pagini de carte. 
L-am însoţit în cele trei zile petrecute în Zrenianin şi am văzut 
cum îşi notează fiecare gest ce i se pare mai aparte, fiecare 
vorbă mai deosebită şi fiecare pas din călătoria lui, întrebând 
acolo unde nu cunoaşte exact sursele de la faţa locului. 

 Nu lipsesc nici scriitorii din cartea dedicată Unirii, 
Cotuţiu scriind mai ales despre cărţile editate de colegi de 
breaslă din diaspora. Personalităţi precum Corneliu Coposu, 
Iuliu Hossu, din trecut, sau Ioan Aurel Pop din prezent, nu 
sunt omise din cartea lui Cornel Cotuţiu, în care golgota 
poporului român a fost creionată într-o carte al cărei atelier 
de creaţie (casa autorului) se află în oraşul cu cel mai mare 
tricolor din ţară observat zi şi noapte, pe fereastră, de autor. 
De aici de la Beclean, Cornel Cotuţiu ne invită să ne punem 
un „nechezol” (câte titluri aparte are în carte) şi să ne întrebăm 
dacă mai suntem capabili de românism în momentul în care 
„sărbătorim, dar nu luăm în seamă”.
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Traduceri și prezentare 

Olimpia IACOB

Voci pe mapamond Lucian PERŢA

    Pa-
         ro-
             dii

IOAN F. POP

între aceste ziduri de cărămidă ale casei memoriale
(după poemul între aceste ziduri de pergament)

între aceste ziduri de cărămidă ale casei memoriale
iosif  vulcan am invocat de multe ori

muza să-și găsească, până nu-i prea târziu, o cale
să ajungă și la mine, în pauza de vizitatori,

în absența ei fiind totul în pustiu,
realitatea seducându-mă cu mantia ei de proză

și eu fiind obligat, oftând, să scriu
poemele absenței ei, ceva de groază.

și acum, cu valoare de ultimatum, cu toată ființa o invoc
să vină la mine că sunt multe poeme încă nescrise în joc!

HUGUETTE BERTRAND

     Canadianca Huguette Bertrand este editor 
de carte şi autoarea unui număr de 35 de cărţi 
de poezie. Este membră a Uniunii Scriitorilor 
din Québec, şi reprezentantă a Canadei în cadrul 
Mişcării Immagine & Poesia,Torino, Italia.

Mozaic 

Cum se clădesc relaţiile 
 într-un mozaic
al frumuseţii nesfârşite
când motorul se gripează
la fiecare teamă

 şi ce urmează să se spună
când întrebările iau cu asalt
 războiul de ţesut vise 
vise smerite
 coborând dealul
odată cu mulţimile 
încrezătoare unele în altele 
dornice să vadă marele spectacol

aceasta e probabil o mare iluzie
răspândită în subteranele urbane
sau o poveste depănată 
într-o seară plăcută de vară

Totuşi 

Pe drumul de fier al destinului
trenul a fost anulat
odată cu pasagerii
lăsând un vis să se spulbere

Un vis ascuns în ochii
 care l-au văzut
şi a crezut în el

totuşi acolo s-a aflat 
tot timpul
în peisajele nenumărate
arătându-se
prin imagini, vorbe şi sunete
apoi dispărând deodată
la trecerea peste drumul de fier
din greşeală

Protectoarea 

Această femeie singură
 merge
prin oraşul cenuşiu
duce cu ea
o ciudată fericire
merge

merge printre zvonuri
scutură cenuşa minţilor adormite
 vopseşte cuvinte pe fiecare fereastră
 e protectoarea

protectoarea amintirilor publicate
îngropate noaptea
plimbându-se printre stânci
 suflă

 suflă peste tăciuni
eliberând tăcerile zilelor de odinioară
reînviind memoria
acestui oraş părăsit

Model nou  

Când a fost din nou lumină 
umbrele au evadat
lăsând în urmă
o parte a poveştii neterminate

A trimis câteva raze de soare
pentru recâştigarea viselor
suspendate pe limba orelor

lăsând ciocnirile şi fricile
în albumul zilelor de odinioară

această renaştere a viselor
din zori la asfinţit
a înflorit
arătând un model nou
de frumuseţe şi dragoste 

  Pacea de aur

Pacea de aur se zbate neîncetat
în minţile de aur
când dintre ele unele se târăsc  
în întunericul minelor de aur

speranţa şi pacea sunt gemenele
 celor care sapă în minele din adâncul minţilor
cu farul speranţei lor
oblojind pacea năruită 
aceştia nu se vor opri  
o clipă măcar
urmărind seminţele 
ajungând floare
în grădina noastră de zi cu zi
pe partea însorită
a păcii de aur

LIDIA CHIARELLI

     Este unul din membrii fondatori ai Mişcării 
literare şi a artelor, Immagine & Poesia, iniţiată 
în Torino, Italia, în 2007. Este artist, realizând 
Instalaţii de Artă, poetă, deţinătoare a multor 
distincţii şi premii [( Certificate of Appreciation 
from the First International Poetry Festival of 
Swansea (UK); Pushcart Prize (nomination 
in 2014, 2015, 2016)]. Opera literară a Lidiei 
a fost tradusă în multe limbi şi publicată în 
reviste din Italia şi din străinătate( Franţa, Marea 
Britanie, India, Albania, Coreea de Sud, Polonia, 
Slovacia, Cehia, etc.)  

 Roşu ca macul 

           Îmi las mâinile printre flăcări
                          Sylvia Plath 

Despre vara de atunci
 îţi aminteşti 
doar de macii însângeraţi 
de micile flăcări
care ţi-au ars sufletul
o mie de maci
răni deschise
sângerând
în tine.
Călătoria ta în căutarea uitării
a pornit în orele tăcute ale zilei 
acum rătăcite
pe cărările sterpe ale minţii.
Atunci fâşii lungi de apus de soare
semne triste
au colorat cerul
fără grabă
înconjurându-te
cu liniştea stinsă, adâncă.

Lumea lui Katherine Mansfield 

Violete de Parma, lalele şi crăiţe
doamne elegante dornice să ţină
canari cântători şi tăvi smălţuite
 trezesc târgul acesta al deşertăciunilor

 Dâre de scrum în după-amiaza de iarnă
 greieri cântând la unison toată vara 
 anotimpurile vin şi pleacă
E lumea ta, o lume ştiută de noi 

 cu ironice cinice dar blânde anoste
sterile convenţii neacceptate de tine 

cu uşoară şi vie atingere
 ţinuta burgheză trezindu-ţi dispreţ nemărginit 

 grădini frumoase şi strălucitoare nunţi închipuite 
sunt decorurile tale fermecate fragile
 ia-ne de mână în micul tău univers 
fii ghidul nostru în ţara asta de basm orbitoare  

NIAGARA 

    Nimic mai mătăsos ori mai flexibil decât apa
    şi, totuşi, nimic nu-i poate rezista.
            Lao Tzu (născut în 604 î.H.)

Înaintăm pe râu
barca se leagănă pe ape-nvolburate
şi se aude parcă 
suflarea valurilor.

O ploaie blândă ne mângâie
mugetul – puternic şi mai puternic –
e muzică venită din vremuri străvechi. 

Învăluiţi de o ceaţă uşoară
tremurăm în faţa abisului

( privirea noastră
îmbrăţişează
vâltoarea frenetică)

şi uşor ne pierdem
în albul nesfârşit 
al Niagarei 

 TIHNA BĂRCILOR  

Traversăm marea
cu ochi
orbiţi de lumină
şi buze
uscate de sare.
Destinaţii neatinse încă de noi 
ni se arată
când
puternici şi teferi
 plecăm, provocând vântul. 

Clipe risipite
din vremuri apuse
efemere, fragile,
 acum
 se destramă
precum urmele paşilor pe nisip.

TIFFANY

       Eterne sunt diamantele 
                 Ian Fleming 

Uşa glisantă 
se deschide larg fără zgomot atrăgătoare 
Bine aţi venit la Tiffany
Peştera lui Aladin
din secolul douăzeci şi unu.
Zăpuşeala acestei amiezi de vară
 deja a rămas în urma mea.

Un covor moale, roz, 
îmi aşteaptă paşii
– mereu nebănuiţi – 
când bâzâitul aerului condiţionat
devine dulce melodie.  

Zăbovesc cu băgare de seamă 
printre casetele ivindu-se strălucitor

bijuteriile cu modele rafinate
privesc pe furiş.

 Urcând
liftierul 
mă invită amabil.

La etajul doi
diamante solitare
– cu tăietură marquise– 
spun poveşti de departe
despre maharajahi şi regine

Urc
la raionul de cadouri. 
O vânzătoare pricepută
pune cadourile
într-o pungă albastră Tiffany
– în Italia eu trebuie să fac asta – 
şi zâmbeşte. 

Acum şi eu zâmbesc :
ca o nouă Audrey Hepburn
 am devenit azi
 parte din legenda Tiffany
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*
 E bine cînd nu-ți simți trupul, e bine cînd nu-ți simți 
sufletul. Catharsisul nonrecepției de sine. 

* 
 „Frica obraznică” (Herta Müller). 

* 
 A. E.: „Poți fi cu adevărat liber doar atunci cînd îți 
satisfaci o dorință”.

*
 Cezar i-a dedicat lui Cicero scrierea sa Despre 
analogie, în următorii termeni „Ai descoperit toate bogățiile 
elocinței și te-ai folosit cel dintîi de ele. Pentru aceasta ai 
binemeritat numele de roman și cinstești patria. Ai obținut 
cea mai frumoasă dintre glorii și un triumf mai vrednic decît 
al tuturor generalilor, căci mai bun lucru este să lărgești 
cuprinderea minții decît să extinzi limitele imperiului”.

*
 Dintr-un film: „Ce înseamnă a fi bun? Neapărat să 
suferi”. 

*
 Metanoia mișcîndu-se între o simplă scuză mondenă 
și sinucidere.

*
 
 A. E.: „Lucrurile care nu s-au întîmplat, în anumite 
momente ale vieții, cînd le-ai dorit cu ardoare, dar care vin, 
vai, prea tîrziu. La fel să fie și cu Viața de Apoi?”.

*
 Oportunismul unui cățel. Trecînd zilnic, la Cărbunești, 
cu propriul meu patruped, prin fața grilajului de după care mă 
latră furios sub inscripția „Cîine rău”, acesta a ajuns să se 
bucure la revederea mea, lăsîndu-mă chiar să-l mîngîi. Dar 
într-o zi a apărut în curte stăpînul „cîinelui rău”. Ce să vezi? 
Animalul s-a îndepărtat de mine și chiar m-a lătrat din nou de 
cîteva ori, e drept, fără convingere. Un cîine care a evoluat 
vasăzică în consens cu comportamentul nostru…

*
 Martie 2013. Delirul birocrației autohtone. O bancă 
din Craiova a cerut unui client achitarea unei datorii de… un 
cent. Numai corespondența cu acesta a costat de patru ori mai 
mult.

* 
 Uiți cu predilecție atît ceea ce prisosește cît și 
ceea ce lipsește existenței tale. Adică extremele cu a lor 
majoră semnificație. Memoria se fixează solid pe media 
(mediocritatea) acesteia, pesemne spre a o salva…

*
   „În ce-l privește pe Kafka, nu aș îndrăzni să spun 
altceva decît aceasta: viața erotică (deloc comodă) a vremii 
sale avea prea puține asemănări cu cea a vremii noastre; fetele 
din acele timpuri nu făceau dragoste înaintea căsătoriei; pentru 
un celibatar, aceasta nu lăsa deschise decît două posibilități: 
femeile căsătorite din familiile bune sau femeile ușoare din 
clasele inferioare – vînzătoarele din prăvălii, servitoarele, 
și, firește, prostituatele… Imaginația erotică a romanelor lui 
Kafka își scoate materia exclusiv din cea de-a doua categorie” 
(și aici se citează însemnarea de Jurnal, nepublicată de Brod). 
„Oricît de magistrale erau în analizarea tuturor strategiilor 
dragostei, romanele secolului al XIX-lea lăsau sexul și actul 
sexual ascunse. În primele decenii ale secolului nostru, sexul a 
apărut din cețurile pasiunii romantice. Kafka a fost unul dintre 
primii (sigur, alături de Joyce) care să-l descopere în scrisul 
său. El a dezvăluit sexul nu ca un cîmp de acțiune pentru un 
mic cerc de libertini (în înțelesul acordat de scriitorii secolului 
al XVIII-lea), ci ca o  realitate fundamentală, obișnuită, în viața 
obișnuită, Kafka a dezvăluit aspectele esențiale ale sexului: 
sexul în conflict cu dragostea, stranietatea celeilalte ființe, ca 
o condiție umană, o cerință a sexului, caracterul ambiguu al 
sexului, aspectele care sunt și excitante și respingătoare în 
același timp, teribila sa trivialitate, care nu-i scade în nici un 
caz puterea, și așa mai departe. Brod a fost un romantic. Prin 
contrast cu el, la rădăcina romanelor lui Kafka (și asta se vede 
în Jurnal), cred că pot identifica un profund antiromantism” 
(Milan Kundera). 

*
 
 Cînd ai o dispoziție rea, privești în abisul morții. 
Cînd necazurile îți lasă un aparent răgaz, cînd ești sănătos, 
„optimist”, privești în abisul vieții. Neputînd a le sesiza 
limitele, ambele ți se par fără fund.  

*
 Nevoia unei egalizări morale între autorul unor 
confidențe și cititorul (eventual interlocutorul) său, în spiritul 
unui regim interactiv. Ca și cum s-ar desfășura un joc în care 
emițătorul prezintă un desen conținînd o sumă de spații albe 
pe care receptorul trebuie să le acopere cu culoare. Nu orice 
cititor poate face așa ceva. Dacă valențele sensibilității acestuia 
nu corespund cu cele ale scriitorului, spațiile rămîn albe. 

*
 De la durere la durere e un drum cît se poate de 
natural. De la bucurie la bucurie, unul neverosimil. Căci 

„Recalcitranța clipelor 
împotriva timpului”

 „Foștii” obișnuiesc acum a se ascunde după… 
Dumnezeu. Artur Silvestri a făcut caz de credință lăsîndu-și o 
barbă monahală spre a-și feri de ochii lumii oribila publicistică 
de odinioară, ca și mai recentele afaceri. „Tata Iancu”, 
maimarele Fondului literar în perioada comunistă, dar și sub 
Dinescu, ofițer de Securitate pe care l-am văzut în uniformă, 
mi-a mărturisit cu impredictibilă evlavie, la ultima noastră 
întîlnire: „Îi citesc pe Sfinții Părinți”. Sabina Măduța, angajată 
Secu de-o viață, a scos o antologie de poezie religioasă. Și 
oare Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cea care a excelat în elogii 
cu dichis la adresa conducătorului iubit și a consoartei sale, 
n-a îmbrăcat rasa călugăriei? 

*
 Aflu că școlarii japonezi, începînd cu vîrsta de șase 
ani, poartă obligatoriu un ghiozdan-tip complicat și costisitor 
(prețul: 400 dolari).  

*
 Recalcitranța clipelor împotriva timpului care nu le 
ia în seamă, le lasă de izbeliște. 

*
 „Poezia înfrîngerii, respectul pentru moarte și cei 
ce mor transfigurați prin resemnare și simțămîntul datoriei 
împlinite. Japonezii, samuraii. Miorița. (Care e și retragere în 
natură: poate că păstorul nu ia nici o măsură de apărare fiindcă, 
scîrbit de invidia și josnicia celorlalți, preferă recontopirea 
în natură vieții alături de doi netrebnici.) Cazul Codreanu: 
înfrîngerea și moartea tragică îl trec în măreție, îl scot din lume 
și din vremelnic. Biruitor, desigur că ar fi ieșit maculat din 
contactul cu politica și angajarea în realitate” (N. Steinhardt). 

*
 Forma demonică a sfîșierii ființei: păcatul. Forma 
divină a sfîșierii ființei: iubirea. 

*
 Un simbol poate să nu fie doar plurivoc, ci și 
antitetic, o arenă a sensurilor ce se  luptă între ele, într-un 
cod al sportivității spiritului. „Fragilitatea și totodată forța 
conținute ale simbolului care cuprinde în germen interpretări 
necondiționate, posibilitatea de a puncta și de a zămisli 
interpretări adverse și coerente în sine” (Paul Ricoeur). 

*
 „De ce te prăbușești?” Nu mă prăbușesc, doar sufăr. 
„Dar a suferi nu înseamnă a te prăbuși?” Nu, a suferi realmente 
înseamnă a ocroti la limită o speranță.

*
 Chipul lui Eminescu, întrupat de viziunea lui Gorduz, 
la Montreal, îl asociez cu o vorbă a lui Balzac: „Cînd toată 
lumea e cocoșată, talia frumoasă e o monstruozitate”.

* 
  Un vecin mă oprește deunăzi pentru a mă întreba 
dacă e corectă expresia „foarte benefic”. După ce îi răspund, 
mi se confesează asupra vieții sale de creator literar, deplîngînd 
amarnic împrejurările ce l-au împiedicat pînă acum a da în 
domeniu ceea ce ar fi putut. „Talentul meu în care am încredere 
n-a murit. Așteaptă el, aștept eu”. Și ce faceți pentru a vă 
realiza? „Deocamdată citesc cît se poate de critic ceea ce apare 
în revistele noastre pentru a deveni cît mai cult posibil”. Așa 
va să zică… Și în final: „Sunt convins că pot fi mai superior 
multora”. 

*
 „Cristophe Gaborit, de 61 de ani, a dresat păsările 
care au curățat lună un parc. A angajat ciorile ca gunoieri. 
Inteligente și foarte harnice! Așa sunt ciorile angajate de 
un parc istoric din Vestul Franței ca să adune gunoaiele. De 
dimineața pînă seara, păsările dresate robotesc în schimbul 
mîncării, drept salariu. Faptul se petrece în parcul Puy du Fou 
din regiunea Vendée. (…) Nici un alt angajat om nu s-a dovedit 
atît de eficient pe cît se dovedesc ciorile. Gaborit le-a învățat 
să depună gunoaiele în niște pubele speciale confecționate din 
lemn. Pentru fiecare mizerie adusă, fiecare pasăre primește o 
delicioasă crochetă drept recompensă” (Click, 2018). 

*
 Durerea: o inocență. 

*
 Incapacitatea de a face tot ce visezi și de a visa tot 
ce faci.

*
 „Mi-am pierdut credința gîndindu-mă la dogme, la 
mistere ca dogme; o redobîndesc meditînd la mistere, la dogme 
ca mistere” (Miguel de Unamuno). 

* 
 A. E.: „Azi îți propun  o parabolă. Mă gîndesc 
la o cunoștință pe care o primești în locuința ta modestă, 
cinstind-o după cuviință. Trece o vreme și cunoștința cu pricina 
prosperă, construindu-și o casă luxoasă, un veritabil palat. Nu 
te îndeamnă niciodată să-i calci pragul, ceea ce n-ar fi nici o 
supărare, dar de cîte ori te întîlnește îți dă de înțeles că ar pofti 
s-o mai inviți la tine”.

* 
 Răsăritul: un punct cardinal ingenuu. 

* 
 Cînd la picioarele unui autor se aștern foarte 
numeroase elogii, el devine într-un fel prizonier al excesului 
lor. Nu se mai poate mișca liber în conștiința cititorului, care-l 
percepe într-o celulă aurită. Se întîmplă totodată să nu mai aibă 
aceleași resurse ale ingenuității ca la început (orice creație e 
o formă de ingenuitate), pentru a se întîlni cu ingenuitatea 
recepției (orice recepție de ordin estetic e și ea ingenuă). Plimbă 
prin lume o imagine standard, aidoma unui panou publicitar 
ori electoral. 

bucuria stagnează, nu vede mai departe de sine. 
*

 „Koku Istanbulova din Cecenia e cea mai bătrînă 
de pe planetă. Ea împlinește luna viitoare 129 de ani. Cu 
prilejul apropierii aniversării, jurnaliștii i-au luat un interviu. 
Femeia a spus că viața ei îndelungată e o pedeapsă. Ea a ținut 
să sublinieze că nu a avut nici măcar o zi fericită de cînd s-a 
născut. Singura ei fiică a murit în urmă cu 5 ani, la 104 ani” 
(Click, 2018). 

*
 Emoții aduse la melodie precum răsuflarea ce 
însuflețește un flaut.

*
 Textul literar: într-un fel, o adaptare la inadaptare.

*
 „Staliniștilor le este străină știința condițiilor de care 
are nevoie planta umană pentru a exista. Nu vor să audă de așa 
ceva și – condamnînd cercetările oamenilor de știință și ale 
scriitorilor în această direcție, căci asemenea investigații intră 
în contradicție cu ortodoxia – închid posibilitatea oamenilor 
de a căpăta cunoștințe despre ei înșiși. Elementul emoțional 
și didactic al doctrinei este atît de puternic, încît schimbă 
orice proporție. Metoda – în principiu științifică – aplicată 
disciplinelor umaniste constă cu precădere în transformarea lor 
arbitrară în povești care construiesc ceva în funcție de nevoile 
de moment” (Czeslaw Milosz). 

* 
 Cînd așterni un text, te privești în oglindă. Cînd, 
după un timp, îl recitești pentru a-l evalua și ameliora, textul 
se privește el însuși în oglindă. Tu rămîi un simplu martor al 
confruntării textului cu sine.

* 
 Un autor impecabil sub toate unghiurile, în toate 
circumstanțele (autoritate mondenă, surîs protocolar nuanțat, 
o fluență discursivă anviabilă, nici o cută a unei ezitări etc.). 
Aidoma unui ins cu o ținută la patru ace, care îmi produce însă 
o incertitudine. Cum s-o explic? Nu e „genul meu”, după cum 
ar spune o femeie ce refuză politicos un bărbat, sau un bărbat 
ce refuză politicos o femeie. 

*
 A. E.: „Dacă socotim copilăria un Paradis al 
prezentului, să ne rugăm lui Dumnezeu ca bătrînețea să fie un 
Purgatoriu și nu un Infern al acestuia”.

*
 
  „Totdeauna luăm hotărîri definitive numai datorită 
unei stări de spirit care nu e destinată să dureze” (Proust).

*
 Curios, amintirile mele din adolescență și prima 
tinerețe nu sunt corelate, în partea lor decisivă, atît cu persoane 
(prieteni, colegi) cît cu spațiile unei singurătăți deambulatorii, 
visătoare. Nu discuțiile entuziaste, prelungite ale acelor 
perioade contează acum cu precădere, ci răgazurile, golurile 
în care mă găseam, ca într-o identitate dibuitoare, fantastă. 
Locurile cu puțini trecători sau fără, descleștări de umanitatea 
deja resimțită ca fiind prea strînsă, prea apăsător concretă. 
Imposibilul se ivea la orizont. 

*
    Din istoria cruzimii față de animale. „În 1958, Mao 
a declanșat în China o mare campanie de omorîre a vrăbiilor. 
Asta după ce se stabilise că o vrabie poate consuma 4,5 kg. de 
cereale pe an. Însemna, deci, că un milion de vrăbii mîncau 
echivalentul hranei a 60.000 oameni pe an. «Goana după 
recompense și entuziasmul cu care se executau poruncile 
șefului suprem au produs atunci un dezastru printre vrăbii. 
Un ziar din  Beijing informa cititorii că într-o singură zi, 13 
decembrie 1958, entuziasmul popular a ucis nu mai puțin de 
194.432 de vrăbii, ale căror gheare au fost predate organelor 
în drept»”. O imagine cît istoria mare” (Dilema veche, 2018). 

* 
 În 2010 cel mai popular nume feminin din lume ar 
fi fost Sofia.

* 
 Îmi atrage atenția o propoziție a lui Anatole France: 
„Numai egoiștii iubesc femeile”. Așa să fie? Dacă da, ar fi 
vorba de senzualitate, adică de contactul caracteristic cu 
lumea  al egoistului hedonist,iar nu de eros într-un sens mai 
larg. Individul în chestiune nu dăruiește (actul dăruirii conține 
un sîmbure de sacrificiu), ci se revarsă. Debordează aidoma 
lichidului dintr-un pahar, juisînd de plinătatea sa excesivă, 
aruncînd cîteva picături în gol. A. E.: „Dar n-ai afirmat că erosul 
nu se transmută în transcendență?” Într-adevăr, dar erosul 
plenar caută a fi, pe cît posibil, un simulacru al misticismului.

*
 „Dumnezeu știe tot despre totul. Noi nu știm totul 
despre nici un lucru, oricît de neînsemnat ar fi acesta” 
(Monseniorul Ghika).

*
  Meritul, totuși, al neîmplinirilor, acela de a nutri 
copios eternitatea. 

*
 Scriptor. Cauți postumitatea doar atunci cînd nu 
ai ceva mai bun de făcut. A o adulmeca, a o stîrni cu tot 
dinadinsul, a încerca s-o transformi într-o încredințare nu 
constituie altceva decît o relație mahalagescă cu viitorul.
 

Gheorghe GRIGURCU


