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Ghici cine va fi popit, vorba lui Lăpuşneanu
Trei uriașe victorii în două zile. Victorii ce 

reprezintă nu o gură de aer, ci un nou început pentru acest 
popor. Odată cu pierderea alegerilor europarlamentare de 
către PSD-ALDE, cu victoria covârșitoare înregistrată 
la referendum și încarcerarea lui Liviu Dragnea, poate 
să se schimbe cursul istoriei în România.

Poate, dar nu e obligatoriu să se întâmple imediat. 
Pentru că, deși partidul fosilă al lui Ion Iliescu e rănit 
de moarte, acest strigoi al fostului partid comunist mai 
trăiește, se zvârcolește și e capabil să muște, ca șarpele 

călcat în picioare. Plin de ură și de venin. 
Victor Ponta acum, că l-a văzut la pușcărie pe vechiul său rival, revendică deja 

pentru Pro România fotoliul de la Camera Deputaților al lui Dragnea și, cel puțin 
declarativ, nu vrea să se întoarcă în PSD, invocând fidelitatea față de alegători. Dar cu 
siguranță ar face-o cu condiția să i se pună vechiul partid la picioare. Pe de altă parte 
actualul premier Veorica, precum i se spune, respinge cu hotărâre ideea de a prezenta 
demisia guvernului, înconjurată și sprijinită de floarea de mucegai a partidului. 

Ce poate face în aceste condiții opoziția? Singura modalitate de a da jos guvernul 
până la noi alegeri este moțiunea de cenzură deja anunțată de PNL, sarcină posibilă 
doar cu un eventual sprijin de la UDMR care a declarat că ar participa, condiționat, la 
o nouă majoritate, și cu acela al grupului celorlalte minorități, deși fără mari șanse de-a 
reuși în condițiile în care Pro România se solidarizează cu PSD, în caz că acesta îi va 
satisface ambițiile încă nedeclarate ale lui Ponta. Și atunci s-ar putea crede că degeaba 
s-au câștigat alegerile europarlamentare, căci în România noțiunile de onoare, civism 
și fair play nu sunt deloc cunoscute, iar guvernul vechii majorități cripto-comuniste 
refuză să demisioneze, ajustându-și, cel puțin de ochii lumii, politicile de până acum 
și sfidând, ca de obicei, bunul simț. Chiar dacă lipsa acestui gest de onoare va avea 
drept consecință pentru ei un dezastru și mai mare la următoarele alegeri, se agață cu 

disperare de actualul guvern, singurul care îi mai ține în viață, așa catastrofal cum este. 
Primul test al noii majorități a fost alegerea noului președinte al Camerei 

Deputaților, vacantat în urma condamnării lui Dragnea. Dacă Raluca Turcan, 
candidatul comun al opoziției PNL, USR-Plus și PMP ar fi reușit să ocupe acest scaun, 
am fi putut spera și la un problematic succes în doborârea Dăncilei.

Președintele Iohannis nu are nicio pârghie constituțională pentru demiterea 
guvernului și dizolvarea actualului Parlament. Nu ne rămâne, în eventualitatea 
coalizării lui Ponta cu PSD, nicio alternativă la așteptarea erodării totale a încrederii 
propriului electorat în partidul pe care l-a susținut cu îndărătnicie și obtuzitate timp 
de 30 de ani. Ar mai fi totuși posibilă o schimbare radicală din partea ALDE, partid 
care s-a văzut cu totul scos din joc la europarlamentare, din cauza alianței păguboase 
cu PSD? Și după șantajul cu pierderea de către Tăriceanu a imunității, care se joacă 
în Senat? Greu de crezut! Cum fuseseră greu de crezut și sondajele triumfătoare ale 
instituției lui Pieleanu și ale altor instituții de profil – de același calibru de onestitate – 
care creditaseră PSD cu 35% și partidul tăricenist cu peste 10%, pentru ca până la urmă 
cele două formațiuni să iasă din confruntarea electorală clătinându-se pe picioare ca 
găinile bete, cel din urmă sufocându-se în propriul penaj aurit cu sordidul său găinaț.

Oricum, bătălia rămâne deschisă. Pierderea uriașă de prestigiu a PSD poate 
să ducă și la o reorientare rapidă, măcar în unele privințe, a oportuniștilor judecători 
ai CCR, ca și a întregii justiții. Dispariția lui Dragnea din peisaj, cu teroarea pe care 
o exercitase asupra factorilor de decizie din multe domenii, ar putea avea un efect 
hotărâtor. Pentru că toți sunt conștienți că mai e doar puțină vreme până la alegerile 
legislative când, cu maximă certitudine, lucrurile se vor inversa. Iar atunci nu doar 
Dragnea, ci mulți alții vor fi popiți, precum în arhicunoscuta poveste a lui Negruzzi.

Radu ULMEANU
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Țelul unor atari ocoluri îl constituie strădania unei convertiri. 
Cu sprijinul lor, Eugène Ionesco încearcă a se convinge pe 
sine de caracterul organic al credinței în natura umană, în 
pofida pletorei de dubii, sincope, glisări spre negarea ei care-l 
încearcă. E o impresionantă rugăciune cu jumătate de gură: 

„Eu nu sunt la înălțimea celor care știu că 
cred, nici a celor care cred fără să știe. Dar 
poate că și eu cred fără să cred că cred, fără 
să prea știu dacă cred sau nu cred: «Doamne, 
fă să cred în Tine!»”. Și încă o subiacentă 
implorare logică a imortalității: „Dumnezeu 
nu poate muri. Singurul lucru pe care nu-l 
poate face. Dacă (sau: întrucît) este creat după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul nu 
va muri (Dumnezeu nu va lăsa să i se stingă 
imaginea)”. Teama de sfîrșitul obștesc nu-l 

slăbește însă pe scriitor. Drept care o conjură fie și prin fente 
literare („Ce profund adevăr este acela care se spune despre 
La Palice: «Un sfert de oră înainte de a muri, era încă în 
viață». Suntem cu toții, cu un sfert de oră sau nu, cu un sfert 
de oră sau mai mult, înaintea morții”), revenind la reculegerea 
gravă, cu doctă glazură: „Dar ce drum ca să ajungi la El; cîte 
bariere de frînt; ca să ajungi la acel soare pe care-l presimt 
al celeilalte Vieți, adevărata Viață. Adevărata Lumină de la 
capătul tunelului: așa cum visasem în acea noapte de demult. 
(Înainte de a ști că era un vis clasic, arhetipal.)”     
 Tactica obișnuită e cea a unui program de viață menit 
a amortiza angoasa. Efect al impactului cu necunoscutul, 
sporită odată cu înaintarea în vîrstă, aceasta poate fi redusă 
printr-un accent pus pe cunoscutul habitual, palpabil, printr-un  
cult al familiarului. În consecință, Eugène Ionesco se atîrnă 
de secvențele treburilor cotidiene, de tabieturi, cu un plus de 

prospețime în orizontul apropiatei despărțiri. O 
luminozitate ingenuu tendențioasă, un calm 
mimat se ivesc spre a disimula deznădejdea: 

„E ora șase după-amiază. Frumoasă zi însorită. 
N-ar trebui să mă dezlipesc de fereastră… Minunată 
vedere… În curînd vine cina, al treilea mare eveniment al 
zilei. Să mergem să ne plimbăm”. Relațiile cu cunoștințele, 
ambianța domestică, micile plimbări sunt măști naiv-
salutare: „Renée Delmas îmi telefonează din nou: sosește 
aici vineri cu Bierry și Danièle, ca să decidem replicile de 
reintrodus. Închid caietul, o iau pe Rodi de mînă (ea-mi 
vorbește de cartea lui Tolstoi, pe care o citește: Socialism și 
creștinism). Să mergem în parc”. Altfel spus, sub imperiul 
proximității finalului, Eugène Ionesco redescoperă magia 
normalității, uriașele potențialități pacificatoare ale banalității. 
El, autorul absurdului triumfal, al extravaganțelor scenice 
(cum s-a spus, spectacol în spectacol), închină acesteia un 
panegiric într-o cheie obsedantă: „Adevărurile banalității. 
Resursele banalității. Evidențele banalității. Reușitele 
banalității. Capcanele banalității. Fulgerările banalității. 
Iluminările banalității. Inspirațiile banalității. Absențele 
banalității. Erorile banalității. Satisfacțiile banalității. Perlele 
banalității. «De ce?»-urile banalității. Suficiențele banalității. 
Preocupările banalității. Tristețile banalității. Insuficiențele 
banalității. Banalitățile banalității. Primejdiile banalității”. 
Conclusiv, cu o suspectă, atît de dolorică seninătate: „Să 
trăim fără teamă, să trăim aceste momente în contemplație, 
fără teamă și în reculegere!”. 
 Explicabil apare și un interes susținut al lui Eugène 
Ionesco pentru scrisul propriu. E o dispoziție ambiguă, 
de satisfacție desigur, dar și înfrigurată, alarmată. Oare 
totul va merge ca înainte? Își fac loc prudența, o tactică 
minimalizatoare, o ușoară retragere în marginea angoasei: 
„Voluptatea de a scrie. Regăsită. Plăcere, voluptate e prea 
mult. De ce o pierdusem? Cum  am putut s-o regăsesc? 
Totuși, cu mîna dreaptă… Atenție la trăncăneală, pericol! 
Scriem pentru muritori, desigur, dar între timp, ca să «treacă»    
timpul… care trece totuși prea repede. Să spunem, să scriem 
ca să nu ne plictisim, ca să diminuăm angoasa, așa cum mergi 
la cinema”. Un proiect depășește scrisul diaristic: „A face 
alte opere decît un jurnal intim. O piesă? Să adaptezi, poate, 
de pildă, Două loturi (sic!) de Caragiale”. Dar intervine și o 
sensibilitate care-l face pe dramaturg să se îngrijoreze de o 
posibilă fanare a creației proprii ajunse la celebritate mondială. 
În pragul unui spectacol cu piesa Amedeu sau Scapi de el cu 
greu, are îndoieli: „Mi-e teamă însă (vorbește eul autor de 
teatru) de criticile mizerabile care au să urmeze. Văd asta de 
pe-acum: stil depășit, piesă îmbătrînită – ca și cum operele 
ar putea îmbătrîni, (…) actori buni, regie bună, păcat că 
piesa nu mai face două parale… O să vedem, începînd de la 

Eugène Ionesco la senectute
 „Dacă atîtea bătrîneți sunt goale, afirma Malraux, 
este că pentru atîția oameni sunt bătrîni și nu recunosc”. În ce-l 
privește pe Eugène Ionesco, acesta face excepție aplicîndu-se 
frecvent pe tema senectuții, oferindu-ne o cazuistică morală 
a vîrstei. Și-o asumă detaliat, insistent. E un „bătrîn” ce se 
recunoaște ca atare, cu o anume superbie în 
care e de citit o dorință a scriitorului de-a nu 
ceda, de-a rămîne el însuși în confruntare cu 
motive ale procesului creator pe care acum le 
împrumută din zona existențialului  personal 
amenințat de dispariție. În perspectiva morții, 
conceptele dobîndesc tonul unor accepții 
ultime: „O luă către grădina lui, dar continua 
să murmure; să recuperezi irecuperabilul. Să 
definești de nedefinitul. Să spui indicibilul. Să 
auzi neauzitul. Căci era incorigibil. De ce să 
pui probleme fără dezlegare? Fără dezlegare! Să te resemnezi, 
zicea el, să te resemnezi. Da, să stai liniștit, dar știa că totul 
va reîncepe, că o să-l apuce din nou”. Dramaturgul descoperă 
relativitatea stărilor sale critice cu caracter progresiv: „Am 
trăit în angoasă sau în uitarea angoasei, dar cu angoasa zăcînd 
sub uitare”. Imaginarul său nu dă înapoi, îndîrjindu-se în 
fața unei problematici practic insolubile, inspirat chiar de 
natura aporetică a problematicii asumate: „Eu sunt Domnul 
care încearcă să înțeleagă Infinitul. Domnul care ar vrea 
grozav să i se explice Infinitul. Domnul care se așază față în 
față cu Infinitul. Care se ia la trîntă cu Infinitul. Fără arme. 
Să imaginezi inimaginabilul. Să epuizezi inepuizabilul. Să 
închipui de neînchipuitul”. Imaginația e socotită un punct 
de reper, o modalitate de recuperare a realului, inclusiv sub 
aspectul  unei producții de rang secund, căreia i se atribuie 
măgulitoare latențe: „Autorii de romane SF nu sunt stupizi: 
au imaginație. În imaginație se poate găsi 
(zace) adevărul. S-au recuperat într-adevăr 
puncte foarte îndepărtate în Spațiu”. De ce-
am subestima iluzia prin disjuncția real-iluzie, 
de vreme ce disjuncția însăși ar putea fi iluzorie? „Reală 
realitate. Iluzia, un aspect al Realului; o farsă a Realului. O 
creație a Realului. Unul dintre aspectele unui Real. Printre 
aspecte ale Realului, ceea ce se numește realitatea sau iluzia”. 
Pe un asemenea areal al tuturor posibilităților (pesemne o 
contracarare a spaimei thanatice), Eugène Ionesco revine nu o 
dată, pe ton patetic, la ideea unității absconse a existențialului 
unic, cu șansele unei perpetuări în infinit. Exist în esență, 
spune el, prin însăși capacitatea de-a asimila iluzia realului: 
„Sentimentul acesta straniu și dramatic sau tragic că totul este 
iluzie, că nu există realitate, m-a torturat toată viața. Există 
totuși o realitate a irealului, o realitate a iluziei, care nu e 
iluzorie. În tot cazul (dacă expresia «în tot cazul» poate fi 
spusă aici), iluzia (iluzia iluziei iluziei) este reală. Conștiința 
iluziei confirmă realitatea mea”. 
 Un alt subiect febril al lui Eugène Ionesco îl 
reprezintă conflictul dintre credință și rațiune. O religiozitate 
difuză, greu convertibilă într-o conștiință fermă, într-o 
aderență la tiparul unui cult religios, l-a stăpînit toată viața. 
Dorința sa, exprimată intermitent: „Ar fi trebuit să trăiesc 
numai în căutarea Sacrului”. Obstacol curent al pietății, 
rațiunea i-a dat indirect îndemnul de-a se smulge din 
„cătușele” ei: „Rațiunea mediocră te împiedică să ai credință. 
Să găsim atunci în suprairaționalitatea noastră puterea de a 
avea Credință. S-o lăsăm să sfărîme barierele Raționalității, 
să le smulgă!”. Întru consolare, scriitorul prefiră numele 
unor celebrități ale științei care s-au apropiat de credință: „de 
Broglie, marele fizician, e catolic și practicant; marele medic 
Jean Bernard e credincios; Jung era și el, dacă era într-un fel 
special (…), se pare că Einstein nu era necredincios, nici 
Planck, nici Eisenstein, nici, mai aproape de noi, colegul 
academician-fizician Leprince-Ringuet; credincios e, la 
fel, Jean Delay marele medic, Maurice de Gandillac, Alain 
Decaux, în ciuda înclinației lui către marxism”. Nefăcînd 
paradoxală excepție nici Marx: „cu tot materialismul său, e 
atît de limpede că mitologia lui, fără ca el să fi avut habar, 
este de inspirație religioasă: ideea unui Dincolo de Istorie; 
mitul Paradisului Pierdut, pe care l-a falsificat fără să-și dea 
seama; mitul ascensional: Progresul”. Despre același, în alt 
loc: „Foarte rău: Marx, Lenin – citindu-i, aveam impresia că 
mestec pastă de hîrtie”. Oricum, materia n-ar putea fi credibilă, 
întrucît o afirmă însăși fizica modernă care are vedere exclusiv 
energia, incertă la rîndu-i: „Și ce e Energia? Știința n-a găsit, 
din infinit mic în infinit mic, fundamentul universal, baza 
materiei; nici, desigur, din infinit mare în infinit și mai mare, 
limitele materiei; ea nu are fundament pentru că nu există”. 

Comedia 
numelor (104)

Cartea de vizită a unui literat actual: sub numele 
său, termenul „director”, fără nici o altă precizare. Să fie 
„director” de profesie ori de-a dreptul pe cale nativă? 

x
Cătălin Țap. 

x
Bogdan Gâzdac, cum ar veni o gîză și un gîndac la 

paritate.
x

Sebastian Coțofîrlan.
x

Nume ultraprețios: Diamanta Bulai.
x

Ion Curcui. 
x

Gheorghiu Jeg (într-un cîntec al lui Jean Moscopol, 
referitor la Gheorghiu Dej).

x
Eduard Mihail Obială. 

x
În timpul micului dejun, la radio, cîntăreața Feli 

Donose. Așadar ne aflăm cu Feli pe-o felie!
x

„Prezentul nostru sub semnul unor Apro-zaruri” 
(à propos de un proiect al lui Dragnea, la un post tv.). 

   Ștefan LAVU

15 octombrie (dacă vom mai fi pe lume și eu, și soția mea, 
și lumea la locul ei!)”. „Îmbătrînirea” valorică a scriitorilor 
nu e un fenomen inevitabil? „Proust, Valéry, Gide, Joyce, 
Valéry Larbaud, Kafka, Faulkner: autori deja foarte vechi. Am 
impresia că au intrat în Antichitate”. Nu cumva e la Eugène 
Ionesco o stare de spirit similară cu cea a unei persoane care 
a ajuns la o avere considerabilă, încercată de inchietudine, de 
grija permanentă de-a nu pierde ceva dintr-însa? În același 
timp, semn de vivacitate, dramaturgul recurge la polemică. 
Pe Adamov îl îmbrățișează fratern ( dar nu ca dramaturg!), 
pe cînd față de Beckett nu-și poate reprima o reacție caustică: 
„Adamov, mult mai copil,  mai dezarmat, mai sfîșietor decît 
Beckett, pe care toți vor în chip absolut să-l facă cel mai mare 
scriitor de astăzi. Mărturisirea lui Artur Adamov, ce carte 
frumoasă, patetică, onestă, emoționantă totodată! Adamov 
s-a sinucis din cauza lui B.? Și din cauza mea? Din cauza 
nereușitelor sale, a căilor greșite, rele, pe care pornise? Beckett 
e prea lucid, prea rece, prea calculat, foarte (prea) conștient 
de ce trebuie și de ce nu trebuie să spună. N-a lăsat nici un 
loc în opera lui, în el, nici mirării, nici contemplației, nici 
lucidității secunde a iraționalității, profunzimii (sale) mai 
negre decît umorul lui negru. Face «stil»   din mizeria lumii 
și a sa, și a noastră. De-aia e limitat. Poate chiar mediocru – în 
ciuda (sau din cauza) științei sale”. Contestarea lui Beckett se 
accentuează, sfîrșind cu o prognoză: „Mestecă într-una gînduri 
negre, e limpede, prea limpede. De-aia place. Nici o greșeală, 
nici o delăsare, nimic întîmplător la el. De-aia nu va mai 
plăcea”. E aceasta o secvență a implicării lui Eugène Ionesco 
într-o existență încă „fără vîrstă”? O probă de vitalitate? 
Predomină însă confesiunea unei vulnerabilități abia reținute, 
o umoare de supraviețuitor: „Frumoasă activitate totuși pentru 
un «diminuat». Vreau tot timpul să aduc dovada, mie însumi, 
altora, soției mele, fiicei mele, că sunt mai departe în viață”. 
Cu toate că, „din fericire, nimic nu e încă definitiv, absolut 
definitiv”. Și mai cu seamă plusînd demonstrativ: „Să trăiești 
cu cea mai mare intensitate posibilă! Cu ardoare, cu febră. Aș 
spune, hazardînd acest cuvînt: cu «ardență»”. Ultimele scrieri, 
de factura jurnalului, ale lui Eugène Ionesco, cel care a ajuns 
la senectute să aibă chipul unui actor comic obosit de tristețe, 
ne reamintesc o afirmație a lui Gide, potrivit căreia bătrînețea 
unui creator poate fi ea însăși o operă… 
 

Eugène Ionesco: Căutarea intermitentă, traducere din franceză 
de Barbu Cioculescu, ediția a II-a, revăzută, Ed. Humanitas, 
2017, 168 p.      

Gheorghe GRIGURCU
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       Stăpân pe formula cu care se 
aventurase în lumea prozei încă 
din ultimele decenii ale trecutului 
secol – vezi „A sta în picioa-
re” – 1986, Constantin Abăluţă 
regrupase încă din anul 2004, în 
romanul „Groapa roşie”, proze 
anterioare, structurându-le ro-
manesc o „Prefaţă” la roman, 
datorată dlui Ion Bogdan Lefter 
satisfăcând pe deplin pofta lecto-

rului – mai vechi sau proaspăt cititor al prozelor lui Constantin 
Abăluţă –, cu toate datele unei lesnicioase începeri a lecturii, 
şi încă altele de natură a face din lector un bun cunoscător al 
meşteşugului unui autor mai cunoscut pentru vasta sa operă 
poetică. În ultimul paragraf al prefeţei se rezumă esenţa 
naraţiunii: ar fi o parabolă, rechizitoriu „al sistemelor abuz-
ive”. Pe scurt: „Literatură de înaltă calitate contra politicii 
de joasă speţă”. 
       Ceea ce este perfect adevărat, dar nu e totul – din fericire. 
Pentru că, în opinia noastră, spectrul este mai larg, atingând 
condiţia omului, legat de locul naşterii sale şi supus drasti-
cei condiţii a duratei, aceea care aduce la acelaşi punct al 
finalului existenţei de o zi a efemeridei de miliarde de ani ai 
unei constelaţii.
       Desigur, este o distanţă între modul în care explodează o 
galaxie şi chipul în care moare un ins oarecare, dintr-un cartier 
mărginaş – şi acesta situat într-o metropolă în care, după nişte 
demolări stradale, o groapă dăinuie – autorului i-a plăcut s-o 
vadă roşie. Dacă ieşind la plimbare prin Capitală, bastonul 
l-ar conduce pe o uliţă nu tocmai la margine, s-ar mira tare, 
având de ocolit o groapă, din care se schimbă ţevărie?
       Lumea în care evoluează personajele „Gropii” este una 
a vinovăţiei. A acelei stări pe care, cu obstinaţie, trecutul 
regim comunist s-a sforţat să o strecoare în sufletul fiecărui 
ins. Eroilor naraţiunii sale – ca să le zicem astfel – „Vinovăţia 
generalizată nu le dădea răgaz să mai cumpănească lucrurile 
şi mulţi umblau hai hui pe străzi cu gândul aiurea şi cu leha-
mite în suflet”.
       Ceea ce, totuşi, nu-l împiedeca pe fiecare să-şi ducă viața 
așa cum îi plăcea.
       De pildă, temător sau nu că mâine va fi denunţat ca 
duşman al poporului – sabia lui Damocles peste întreaga 
comunitate – numitul Istudor Fotiade este un consumator de 
neoprit al sării – ţicneală ce-i era trecută cu vederea, seamă 
ţinând că întreaga lui familie suferea de respectiva reputaţie. 
       Şi iată-l pe Istudor înotând în zăpadă, în căutarea unui 
număr de stradă. Una cu căsuţe alandala, într-o învălmăşeală 
de nedescris. Când are întâlniri neplăcute o ia la fugă, fericit 
a ajunge mai repede acasă. Şi – cum vremea este de iarnă, o 
primă, izbutită fotografie ne arată o creangă copios acoperită 
cu chiciură. Mai multe asemenea fotografii – de expoziţie – 
sunt în volum. Îmi amintesc cum, cu mulţi ani în urmă, la 
o lansare de carte în Satu Mare, aflat cu aparatul fotografic 
între mai multe case, Dinu mi l-a cerut, a ochit un loc în care 
se îmbinau două ziduri şi a făcut, astfel, singura fotografie 
artistică ce i-a fost sortită micuţului aparat. Case, ce nu i-ar fi 
displăcut lui Chirico, apar în mai multe locuri ale amplei cărţi.
       Dacă Istudor  Fotiade consumă de trei ori sare, Simion 
Deal colecţionează de trei ani de zile fleacuri – „mici nim-
icuri ori mari farafastâcuri”, pe un plan adică ce nu stă la 
îndemâna oricui. Portretul său ne apare urmuzian: „...e un 
bărbat deşirat şi uscăţiv, de vreo patruzeci şi cinci de ani, şi 
cum de la această vârstă este exclusă creşterea în înălţime, 
el se răzbună uscându-se tot mai mult pe măsură ce trece 
timpul”. Are o colecţie de afişe şi creează el însuşi altele. La 
acest punct din text, fotografia întovărăşitoare ne înfăţişează 
un ins cu sacoşe în mâini, trecând pe lângă gardul din beţe 
de diferite mărimi, apărând un dos masiv de casă. 
       Mulţumiţi de viaţa pe care o duc în poiata lor, locuitorii 
străzii sunt totuşi muşcaţi de curiozitatea vieţii la bloc care 
îi aşteaptă în cazul în care demolarea se va extinde şi la 
jumătatea de stradă cruţată. Ei trăiesc asemenea păsărilor 
cerului, apăraţi de hazard, mai precis de inerţia primăriei de 
a soluţiona problema gropii. Despre care ştim că este roşie, 
deci situată în vremea comunismului, când nu o singură 
groapă rămânea neacoperită. Şi când oamenii – nu numai 
din cartierele mărginaşe, se aşezau la cozi nesfârşite chiar 

pentru alimentele de bază.
       Vocea autorului operează: „Casa Getei era o casă oarbă, 
cu ferestrele zidite. Dacă nu ar fi fost vopsită în alb şi negru 
ar fi semănat cu picturile lui Mirea, pe care le văzusem acasă 
la Ioniţă Jianu, colegul meu de facultate, fiul criticului Ionel 
Jianu”. Note prin care naraţiunea dobândeşte şi un anume 
caracter autobiografic.
       Când şi când câte o echipă de muncitori apare în jurul 
gropii, par pe punctul de a interveni. Dar n-au întârziat ni-
ciodată mai mult de trei zile, înainte să dispară fără urmă. 
       Fel de fel de întâmplări survin în viaţa locuitorilor străzii; 
numai groapa străjuieşte, într-o suverană imobilitate. Ea este, 
desigur, opusul piramidelor care ţintesc zenitul şi pe această 
schemă devin şi un simbol. Oameni vor descinde în stradă, 
lumea se împestriţează, vechii localnici se simt izgoniţi, 
scuturaţi de rele presimţiri. Însă cu toate că, într-adevăr, în 
jurul gropii sosec muncitori, care o împrejmuiesc cu sfori, 
în fapt nimic nu se schimbă. Un personaj, pe nume Vaslui, 
iar de meserie tâmplar, trage concluzia: „Iluzie şi fum e viaţa 
oamenilor. Şi adormi împăcat pe marginea gropii”.

În 1991 am fost pentru prima (și pentru 
ultima) oară în viață la Paris, cu un autobuz de 
ocazie. Autobuzul (care era chiar autobuz, nu 
autocar), ponosit și deșălat, transporta elevi 
români, însoțiți de profesorii lor, la un concurs 
de ortografie franceză organizat de primăria 
din Paris. Pe autostrada Strasbourg – Paris 
autobuzului i-a sărit o roată (din spate-stânga) 
și, pentru că delegația română nu dispunea de 
bani pentru reparații, șoferul a tăiat, din pădurea alăturată, o 
creangă groasă cu care a înlocuit roata (așa cum făceau pe 
vremuri țăranii cu roțile de la căruțe). Frunzișul bogat care 
mătura asfaltul îi stupefia pe șoferii angajați în depășirea 
noastră și mai-mai să-i facă să se tamponeze între ei.

Dar altceva vreau să povestesc. La Paris m-am 
plimbat mult pe jos, atent la viața străzii. Nu aveam decât 
100 de franci în buzunar pentru o săptămână (aproximativ 
10 dolari). Noroc că m-a găzduit Matei Vișniec în garsoniera 
lui din Cité Universitaire și că 
Monica Lovinescu, realizatoarea 
emisiunii Teze și antiteze la Paris 
pentru postul de radio Europa 
liberă, m-a plătit cu 500 de franci, 
pe loc, după ce a înregistrat un 
interviu cu mine. 

Mă plimbam prin Paris, 
singur și melancolic, și vizitam tot 
ce se putea vizita. La un moment 
dat, dus de un șuvoi de oameni 
și încurajat de un afiș pe care se 
menționa că intrarea este liberă, 
am ajuns pe un stadion mic (dar 
surprinzător de mare, pentru zona 
centrală a metropolei în care se afla). Se sărbătorea acolo 
împlinirea a nu știu câți ani de la înființarea jandarmeriei 
franceze. Am luat loc în tribună, alături de câteva mii de alți 
oameni, foarte diferiți între ei, femei și bărbați, bătrâni și copii, 
albi, negri și asiatici. Predominau numeric bărbații îmbrăcați 
în uniforme militare pompoase, cu fireturi și decorații.

În arenă, jandarmii făceau demonstrații de virtuozitate 
polițienească: călare pe cai atent țesălați, cu cozi împletite, sau 
pe motociclete sofisticate executau acrobații spectaculoase, 
urmărite cu un murmur de admirație de toți cei prezenți. O 
tânără așezată în stânga mea rămânea însă tăcută și avea un 
zâmbet trist. Bărbatul aflat pe scaunul următor, corpolent, cu 
un început de chelie, încerca mereu s-o antreneze și pe ea 
în frenezia generală, dar nu reușea. În zadar îi dădea câtea o 
palmă de încurajare în spate, în zadar îi cuprindea un genunchi 
în mâinile lui butucănoase și îl zgâlția. Ea zâmbea din politețe 
și rămânea cu gândurile ei. 

Din acel moment n-am mai fost atent decât la ea. 
Le cer scuze acum, cu întârziere, jandarmilor francezi care 
se întreceau pe ei înșiși în demonstrarea aptitudinilor de 
jandarmi și pe care i-am ignorat timp de două ore, dar ceea 
ce se întâmpla în sufletul tinerei femei de lângă mine mi s-a 
părut mai demn de atenție. Din gesturi și frânturi de discuție, 

din expresii ale fețelor și intonația cu care erau 
pronunțate cuvintele am reconstituit o dramă. 

Tânăra, pe nume Juliette, era însoțită 
nu numai de bărbatul impetuos și grosolan, 
Paul, care îi era unchi, ci și de tatăl și mama 
ei. Tatăl era așezat imediat după Paul, iar 
mama, cea mai îndepărtată de mine, dincolo 
de cei doi bărbați. O întreagă familie venise, 
din curiozitate și din dorință de amuzament, 

pe stadion. 
Juliette, în vârstă de 27-28 de ani, era nemăritată și 

ajunsese, nu-mi dau seama în ce împrejurări, amanta lui Paul 
(fratele tatălui ei), cu peste douăzeci de ani mai în vârstă decât 
ea. Acesta nu avea o familie și locuia, presupun, cu familia 
fratelui lui.  Poate că la început Juliette îl acceptase din nevoia 
firească de viață sexuală, dar după un timp ajunsese să îl deteste 
și nu știa cum să mai scape de el. Avea un prieten tânăr, Denis, 
frecvent invocat și persiflat de Paul. Juliette voise să-l invite 

și pe el la parada jandarmeriei, 
dar Paul, aliat cu părinții ei, o 
determinaseră să renunțe.

Era o luptă inegală, trei 
contra unu.  Tatăl tinerei știa 
că fratele lui, pentru care avea 
slăbiciunea unui om serios față 
de unul libertin, făcea amor cu 
Juliette, dar tolera această situație. 
Îi convenea probabil faptul că 
totul rămânea în familie. Când se 
referea la Denis, se simțea... gelos 
și vorbea la rândul lui batjocoritor 
despre el. Mama tinerei  nu știa 

nimic despre această încurcată 
situație. Părea naivă și se bucura  cu discreție, după normele 
politeței franțuzești, că ieșise în oraș cu toată familia. Se 
purta cu Juliette ca și cum ar fi avut un ascendent asupra ei: 
ea era femeie măritată, cu un copil, în timp ce Juliette putea fi 
considerată o fată bătrână.

Demonstrațiile continuau în arenă, spectatorii îi 
aplaudau și ovaționau pe jandarmii de elită care alergau după 
răufăcători imaginari. Numai Juliette avea o privire absentă, 
prinsă în capcana pe care viața i-o întinsese. Tresăream 
dezgustat ori de câte ori Paul o îndemna, prin câte un ghiont 
și prin râsul lui zgomos, să participe la animația generală. Am 
acumulat multă aversiune față de el.

M-am ridicat brusc, înainte de încheierea 
spectacolului, și am ieșit grăbit din rând, ca și cum mi s-ar 
fi făcut rău. N-am ieșit prin dreapta, unde n-aș fi deranjat pe 
nimeni, ci prin stânga, forțându-i pe cei așezați să-mi facă 
loc. După ce am depășit-o cu delicatețe pe Juliette, ajuns în 
dreptul lui Paul, l-am călcat intenționat pe picioarele încălțate 
în pantofi fini, cu toată greutatea corpului meu. A urlat de 
durere, atrăgând până și atenția unor jandarmi din arenă. Iar 
eu am simțit o plăcere sadică să-mi apropii fața de fața lui și 
să-i spun „Excusez-moi!” 

Barbu CIOCULESCU

 Alex. ȘTEFĂNESCU

S-a întâmplat la Paris
Amintiri

       „... şi înainte să adoarmă prin lumina difuză cernită din 
boltă, îşi văzu aievea fiii, pe cele două continente, în casele 
lor, lângă familiile lor, plini de încredere, blânzi, liniştiţi”.
         În loc de Postfaţă, Constantin Abăluţă ne propune, la 
ultimele foi ale cărţii, o trecere în revistă, cu titlul „Groapa 
după treizeci de ani sau cum n-am vrut să devin disident”. 
Este vorba de drumul parcurs de carte, de la elaborare la 
apariţie, şi deci conţinând şi episodul întâlnirii cu cenzura 
vremii. Care nu i-a pretins autorului schimbări majore în 
text. Cum necazuri nu i-a adus vreo cronică literară la carte 
făcută la radio Europa liberă. De fapt, autorul a refuzat orice 
înregimentare. Dar că „Groapa” conţine şi un mesaj antico-
munist, cum nu pierde ocazia Prefaţatorul s-o spună, este un 
adevăr. Unul din firele ţesăturii unei naraţiuni de o mai mare 
complexitate decât am izbutit noi să scoatem în evidenţă, 
într-un roman cu o mie de personaje. Cu toatele având ceva 
din prima scriere a lui Constantin Abăluţă, unde eroul era un 
scaun pus în mijlocul străzii.

Mărunta lume de 
altădată

Jandarmi francezi pe motociclete
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Traian ȘTEF

Un pic de tăcere 

Un pic de tăcere şi se născu un poem
Care creşte pe măsură 
Ce se amestecă vocile 
Şi secunda se rupe din căldura lor

Aici este fastul
Sau ar trebui să fie
Enigmatic rănit aproape orb 
Trecut prin toate rămăşiţele 
bucuriei
Aici sîntem plini de vînătăi 
Şi cu fălcile rupte
Cu lumina aprinsă în miez de zi
Cu lănţişoare de aur la mîini 
Şi la glezne
Lăudîndu-ne fraţilor dezinteresaţi

Unul vine şi spune 
Celălalt vine şi spune
Toţi vor să rămînă nu costă nimic
Decît un pumn de mărgăritare 
Aruncate la porci

Astăzi

Am făcut atît de multe lucruri astăzi
Mulţi ar obosi  ascultînd 
Enumerarea locurilor
Prin care am trecut presat de timp
Chemat mai departe tot mai departe
Ca o pasăre cu inel 
Zburînd pe deasupra lumii

Şi pasărea 
Un vultur pleşuv se lasă pradă 
Gravitaţiei
Pentru un şoarece de cîmp
Şi lumea indiferentă la insistenţele mele
Şi aerul refăcîndu-şi repede volumul
După trecerea mea ondulată

Poate mă aude cineva 
Dacă nimeni nu mă vede
Poate îşi va schimba vîntul direcţia
Să nu bată tot din spate
Da fericit sînt 
Cînd îmi bate vîntul aprig în piept
Şi înaintez greu prin toată vraiştea asta
Şi bat la o poartă şi mă bucur
Că nu e nimeni acasă 
Că nu-mi răspunde nimeni
Pentru că oricum parcă 
Nu acolo voiam să ajung

Coridoare înguste

Stai la masă în grădina de vară 
A teatrului
O ploaie falsă 
În această primăvară întoarsă
Pe dos
Şi te gândeşti la prietenul care tocmai
A făcut un infarct
Adevărul este că pe unde trec 
Gândurile
Se despică puţin spaima
Cum ai scăpa din mâna ta 
Mîna unui copil

Mai încolo o femeie
Nu am mai văzut-o vreodată
Mintea ei parcă trece prin 
Coridoare înguste
Aşa îi arată privirea
Şi când se uită spre mine
Face ochii foarte rotunzi
Şi eu mă simt obligat
Să mă uit drept în ochii ei
Cu ochii mei mari şi goi
Să oficiez această privire iernoasă
Pe scena teatrului din grădina de vară

Prietenul meu bun s-a ridicat 
Pe deasupra cuvintelor
S-a sprijinit puţin
Pe o creangă de gutui înflorită alb
În decembre
În timp ce stelele trimiteau un pic 
De îngheţ
Peste câmpul altui abator
Multe înţelesuri au întâmplările
Dacă stai să te gândeşti bine
Doamna aceea va scrie precis 
În jurnalul ei
Despre întâlnirea din grădina de vară
Tu mergi acasă şi baţi covoarele
Şi praful se depune peste tot
Ca de obicei

Cină de taină

Vai tristă cină într-un tablou
În care n-a mai trimis Rembrandt 
O umbră o epifanie 

Doar cîţiva bărbaţi care au insomnii 
Şi citesc dintr-o carte în manuscris
Pe care dacă o duci pînă la capăt urmărind 
Cu degetul înmuiat în salivă fiecare cuvînt 
Ajungi nemuritor
Pentru că niciodată nu vei da 
Peste ultimul cuvînt

Aşa că mă gîndesc să plec 
Mă aşteaptă
Prietenul meu din copilărie 
La cîrciuma din colţ
Să-mi povestească 
Despre aventurile lui cu femei uşurele 
În gări în ateliere de tîmplărie în depozite
De mucava
În timp ce la televizorul de serviciu 
Se vorbeşte
Numai despre oameni nenorociţi

La mesele din jur sînt pescari 
Martori plătiţi
Meseriaşi care nu se grăbesc
Şi de ce s-ar grăbi 
Dacă tot nu-i iubeşte nimeni
Mai mult
Numai eu mă grăbesc 
Poate dau peste o zi frumoasă
Cu perdelele trase să-mi intre prin pori
Parfumuri nechibzuite rugătoare ca iedera 
Peste palatele vechi  

Cum intră ceaţa în noi

Ai pielea zbîrcită şi acesta e un semn
Că locuitorul ei ar vrea să se retragă
Şi cine i-ar putea lua locul
Un suflet mai vesel un corp mai rozaliu
Un şobolan rătăcit şi înfricoşat 
Prin galeriile inundate

Ceaţa ca într-o depresiune
Ca  balerina într-o lebădă
Intră în noi şi sîntem aşa de fericiţi
Ca o albeaţă care înfloreşte 
Şi vede tot ce nu se poate vedea
Şi ştie tot ce s-a ştiut pînă atunci
Şi luminează tot ce nu mai are nevoie 
De vedere

Aşa se întinde pielea zbîrcită
Ca firul pe care umblă saltimbancul 
Care tocmai s-a lipsit de forţa
Pe care o dă gravitaţia ca să-şi ia zborul
Şi tu citeşti mai departe despre vameşii
Corupţi şi contrabandă 
Cartea o ţii în mîini pentru
Cînd vor veni să ne tragă sacul de cînepă
Peste ochii albiţi
Cuminţiţi

Îngerul din măduvă

Scurtă fericire terminată 
Într-un mers a lene
Cînd plînge cel din faţa ta  
E imposibil să nu ţi se umezească
Şi ţie ochii poate doar unul 
Poate cu un ochi vezi 
Şi cu celălalt eşti văzut
Şi asta se întîmplă mai ales iarna pe ger

Trec pe lîngă ziduri şi case porţi şi ferestre 
Zăpezi contemporane
Poate e dincolo de ele o parte din mine 
Şi mă urmăreşte
Cum stau uneori în loc 
Să-mi aduc aminte ceva
Deh şi respiraţia se mai opreşte 
Şi auriul faţadei
Se desface în multe nuanţe 
Şi spicul ierbii dintre crăpături
Îşi lasă seminţe necomestibile 
Dar ele germinează 
Şi  înmulţesc ierburile  poate chiar acum 
Poate la primăvară 
Cînd se zice că dă colţul ierbii

Cînd  umbli aşa alene îţi mai aduci aminte 
Cum îi scriai fetei aceleia
Din liceu 
Un poem de dragoste 
Şi ai vrea să-l găseşti
Printre hîrtiile din podul casei 
În lada prăfuită
Care a rezistat la toate schimbările 
De acoperiş
Poate e un poem mai proaspăt 
Mai însufleţit decît acesta 
Care suprapune luminile şi umbrele
Care mai desface muşchiul de pe oase 
Şi le lasă în bătaia vîntului 
Îngrijorat că toate stau încremenite
După un calendar 
Pe care îngerul din măduva lor 
Poate îl cunoaşte poate nu-l cunoaşte

Lăsaţi-mă să privesc

Mi se pare că nu pot începe
Anul cu letargia aceasta a sălbăticiunii
Închisă între oasele pieptului
Lăsaţi-mă să privesc
Cum creşte prin mirişti firul zvelt
De secară grăbită să nască din nou
Lujerul de gutui înflorit
De teama de a nu se încheia anotimpurile
Măceşele neculese printre arbuştii
Cu spinii aurii
Vârful de munte golaş
Cerul cu prea multe stele
Cum tac

Ferăstrăul cu care a fostdespicatăfiinţarotundă
A devenit instrumentul muzical
Preferat al lui Eros

Lăsaţi-mă să privesc puţin în gol
Lăsaţi-mă
Să ascult arcuşul îndemnat cu sacâz
Să pipăi corpul viorii cu gâtul lung
Nu ştiu să cânt nu ştiu să cânt
Nu pot săstrig nu pot săstrig
Înfricoşătorul se apropie
În alt chip
Cu ferăstrăul tăindu-mi răsuflarea
Mugetul lui regesc scoală din morţi
Tot neamul
Pomenit de preotul satului
Cu numele rare mai ales de femei
Nume ca un genunchi dezvelit
Duminica

Lăsaţi-mă să strivesc între dinţi
O sămânţă de cânepă
În amintirea poetului născut în ianuarie
După ce sfinţii se odihnesc
Lăsaţi-mă să privesc
Şi să nu vă spun
Ce visez ce simt în creştet
Viaţa asta e o combinaţie trăznet

Ca soldatul care aşteaptă 

Mi se pare că nu mi se potriveşte acest rol
Deşi nu ştiudacăeu l-am ales ori
Directorul de scenă
Oricumpreauşor m-am lăsatatras de laudele
Însoţitorilor de încredinţarea că va fi bine
Până la urmă
Şi că aplauzele nu vor conteni

Acumdacă am intratîndistribuţie
Fie
Dar eu sunt învăţat 
Să povestesc despre călătoriile mele
Pe când aici trebuie să mă supun didascaliilor
Caietului de scenă şi replicii repetate
În oglindă până nu-ţi mai iese din minte

Şi mă înspăimântă ideea că de aici înainte
Voi trăi pentru replica aceea şi copiii mei
Se vor naşte cu replica aceea în codul genetic
Şi claunii adună bani de la trecători
Într-o pălărie veche să mă plătească
Pentru replica aceea şi cei care vor plăti
O vor cumpăra  pentru a o spune în oglindă
Şi ei
Când de fapt sunt nişte cuvinte banale
Pentru care toţi plătim începând cu viaţa

M-au învăţat aceste cuvinte şi mi-au cerut
Ca de aici înainte
Să mă simt ca o femeie tânără
Gătindu-se pentru bal 
Ca o femeie bătrână gătindu-se pentru biserică
Şi eu mă simt ca soldatul din pustiu
Care urinează cu teamă lângă o ruină
Şi aşteaptă să treacă pe acolo o turmă de miei

Eu sunt

Scoate-ţi veşmintele şi lasă vederii
Leşul unui câine nisipurile vorbitoare
Jucăria norocului carnea de cacao

Eu sunt acela
Pe leagăn pe scrânciob pe punte
Pe scară pe roată

Vrei să pleci şi eu să rămân aici
Iniţiindu-mă în unitatea mişcării
Să caut metafore pentru verticalitatea care
Se naşte dintr-o linie căzută
Şi un cerc
Fericire pusă în mişcare cu piciorul
De tatăl meu orb la roata norocului
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       Nu ştiu dacă în negurile 
enigmatice ale sufletului, 
acolo unde impresiile se 
amestecă şi îşi pierd deter-
minarea, iubesc mai mult 
floarea sau numele ei, nu ştiu 
dacă iubesc floarea prin nu-
mele ce-l poartă, ori iubesc 
numele graţie florii. Privirea 
unui lucru din diferite puncte 
de vedere rămâne mai mult 

treaba minţii decât a sufletului. Floarea e lăsată s-o întâmpini 
cu sufletul, nu cu mintea. De la Pliniu cel Bătrân până la Carl 
von Linné, florile se îngrămădesc unele peste altele în cununi 
uscate. Trebuie negreşit să reiau dialogul Cratylos al lui Platon, 
ca să văd dacă înclin spre Hermogenes, care vedea în nume 
semne ale convenţiei, ori spre Cratylos, cel pătruns de ideea 
că numele se ivesc din natura lucrurilor. Pe acesta din urmă 
îl va contrazice, după două mii de ani, Shakespeare, când se 
întreabă, în „Romeo şi Julieta”: What’s in a name? That which 
we call a rose,/ by any other name would smell as sweet (Ce-i 
un nume? Ceea ce noi numim trandafir ar mirosi tot atât de 
plăcut, oricum i-am da numele)... Mă îndeamnă la această 
scumpă lectură elină, actuală şi astăzi, nu plantele ce s-ar 
găsi în exemplele avansate de către cei doi convorbitori ai lui 
Socrate, ci altele, şi anume cele ce şi-au căpătat numele prin 
atracţie paronimică, adică şi l-au împrumutat prin asemănare 
auditivă. Acestea exclud din start deopotrivă absolutismul lui 
Cratylos şi al lui Hermogenes. Oricum, ele exprimă o căutare.
       Pe la mijlocul lunii mai, înaintea crinilor şi odată cu sal-
câmul, înfloreşte arbustul despre care vreau să vorbesc, numit 
boule-de-neige, bulgăre-de-zăpadă în franţuzeşte. Într-adevăr, 
florile lui seamănă cu nişte ghemotoace mari cât ouăle de 
găină, verzui câtă vreme cresc şi albe când ajung la vârsta 
înfloririi. Sunt de fapt nişte îngrămădiri sferice de frunzuliţe 
care, convertindu-şi verdele în alb, devin petale. Fără miros, 
bulele lor de omăt sunt aşa de frumoase, că nu mai au nevoie de 
corectivul ispitelor olfactive. Atârnă în smocuri de mingi colilii, 
moi, clătinându-se mătăsoase la adieri şi trezind o senzualitate 
particulară în mâna ce le mângâie, tentată să le cântărească. La 
vremea scuturării, florile mărunte ale albilor bulgări se aştern 
pe umerii plantelor de sub ele, zăpadă a mieilor... Numele 
latinesc e viburnum opulus, iar cel din moşi-strămoşi, călin, 
denominaţie urcată la noi din Bulgaria, trecând furtunos şi 
frivol în onomastica românească profană, mai ales după ce l-a 
ales Eminescu pentru poemul cu acelaşi nume. Călinul, aşadar, 
are două variante: una naturală, cu flori albe şi fructe roşii ce 
conţin un principiu sedativ, viburnina, şi o variantă sterilă, deci 
fără fructe, aristocratică; acesteia i se spune boule-de-neige.
       Fără viaţă lexicală românească, acest nume se potriveşte 
perfect variantei aristocratice, care nu se înmulţeşte prin vi-
goarea naturală a seminţelor, ci prin butăşire. Poate tocmai 
de aceea, în Moldova mai ales, a fost botezat prin atracţie 
paronimică, boule-de-neige trecând în admirabilul substantiv 
plural, bogdănei. Într-o astfel de adopţie a unui cuvânt străin 
se arată spiritul limbii, liber şi plin de farmec, neînrâurit de 
considerente culte, ci genuin, în pornirea creatoare de frater-
nizare a limbilor, căci de milenii graiul ni s-a tot urzit singur, 
din jalea, cântată sau nu, a săteanului când îşi îndemna boii să 
răstoarne brazda, paralel cu aula academiei hatului...
       Tot prin atracţie paronimică, Valea Muşei (Frumoasei) a 
devenit Balamuci, ori Locuri Rele – Locurele, formă dimin-
utivă etc.
       Bogdăneii există numai la plural şi numai în formulare 
diminutivă. Conversia din franţuzeşte cade peste un plural 
ce automat e hipocoristic, alintător. Dar iată că prin părţile 
Argeşului aud că oamenii îi dezmiardă zicându-le bulgăraşi, 
de data asta fără vreo obligaţie a adoptării terminologice, de-
oarece cuvântul vine din bulgăr, nu din boule-de neige, ceea 
ce trădează irepresibila înclinare de a-i alinta. Recunoaşterea 
intuitivă a unor bulgări albi în florile bogdăneilor suspendaţi 
de crengi, opuşi prin definiţie bulgărilor negri, legaţi de cădere 
şi de pământ, exprimă o antinomie alb/negru mai adâncă decât 
antinomia noţională, şi anume, antinomia categorială îngeresc/ 
diavolesc, celest/ teluric. De aici şi pornirea de a le atribui celor 
albi nume de alintare, ceea ce – straniu! – nu se prea întâmplă 
la flori. Mai rar aud petunioară, trandafiraş etc. Excepţie fac 
stânjenel ori lăcrămioară, de pildă, în care diminutivul a fost 
necesar mai ales pentru a deosebi floarea de tema din care se 
trage, în cazul de mai sus stânjen (veche unitate de măsură) şi 
lacrimă (fluid transparent). Pluralul floricele arată mai curând 
dimensiunea mică decât alintarea.
       O legendă bucovineană spune că arbustul asupra căruia 
dizertăm s-a ivit din sângele lui Noe, tăiat la un deget pe când 
îşi cioplea corabia. Legenda priveşte însă varianta naturală a 
arbustului, cea aristocratică fiind sterilă, lipsită de mustul roşu 
al fructului. Aristocraţi, bogdăneii rămân simbol al frumuseţii 
uitate de sfinţenie...

C.D. ZELETIN

Am redescoperit recent printre 
cărțile pregătite pentru a fi 
recenzate, una neverosimil de 

veche. O întâmplare nefericită a făcut ca imediat 
după ce am primit-o să fi fost nevoit să lipsesc 
de acasă vreme de mai bine de două săptămâni. 
În acest interval de timp peste ea s-au adăugat 
multe alte volume și, în plus, nenumăratele 
probleme cotidiene, astfel încât mi-a ieșit cu 
totul din vederi. Am regăsit-o zilele trecute și 
am citit-o cu emoție, bucurie și folos. 

Se numește G.I. Tohăneanu. Optimus magister și este 
semnată de cunoscutul lingvist timișorean I(onel). Funeriu. Așa 
cum o sugerează titlul, cartea este un omagiu adus unei legende 
a învățământului universitar timișorean de către, probabil, cel 
mai important discipol 
al acesteia, în domeniul 
lingvisticii. Dar, prin 
substanța ei, cartea își 
depășește cu mult menirea 
inițială. Titlul  poate 
părea puțin nepotrivit în 
condițiile în care două 
treimi din volum sunt 
ocupate de o serie de  
dialoguri purtate între I. 
Funeriu și G.I. Tohăneanu 
între anii 1996 și 1998, în 
care, dincolo de respectul 
evident al discipolului 
pentru magistrul său, se 
poate spune, totuși, că 
părțile sunt oarecum la 
paritate, într-un prezent 
al amândurora, ambele se 
concentrează pe problemele ridicate în 
discuție și mai puțin pe măsurarea staturii didactice și științifice 
a magistrului, care transpare totuși, indirect, printre rânduri. 
G.I. Tohăneanu face precizări legate de familia sa, dar mai 
ales de climatul universitar din anii 1950, despre coabitarea 
marilor profesori veniți din perioada interbelică, cu noii 
dascăli recomandați nu atât de stagiile lor în biblioteci, cât de 
originea lor sănătoasă. Fragil în privința susținerii politice, G. 
I. Tohăneanu a avut șansa să fie apreciat, încă de foarte tânăr, 
de marii savanți ai vremii, Tudor Vianu și Iorgu Iordan. Iată 
cum își amintește profesorul rolul jucat de aceștia în cariera 
sa universitară de la Timișoara, după ce fusese dat afară din 
Universitatea București: „În anul următor, 1957, doi dintre 
iluștrii mei dascăli din București, care puseseră zdravăn umărul 
ca să fiu încadrat la Facultatea de Filologie din Banat, profesorii 
Tudor Vianu și Iorgu Iordan au vizitat, la date nițel diferite, 
noua facultate. Nu-mi amintesc cine a «provocat» invitația, nici 
dacă nu cumva a fost o inițiativă personală a lor. Oricum, din 
atenția fățișă pe care mi-au acordat-o, din atitudinea extrem 
de binevoitoare cu care m-au onorat, am intuit că, măcar în 
parte, venirea lor, atât de curândă, la Timișoara, avea ca scop 
nemărturisit, între atâtea altele evidente, și consolidarea fragilei 
mele poziții în învățământ. Și unul, și altul au dorit să se știe 
că mă aflu sub «aripa» lor ocrotitoare.”(p. 87)

Amintirile lui G.I. Tohăneanu despre învățământul 
superior românesc al anilor 1950, în care se amestecau pașii 
lui G. Călinescu, Tudor Vianu, Iorgu Iordan, Al. Rosetti, 
Roller și Novicov sunt senzaționale și te fac, prin relatarea 
experiențelor trăite, să înțelegi o realitate care, pe măsura 
îndepărtării în timp, devine tot mai abstractă și mai greu de 
imaginat. Farmecul acestui dialog purtat între lingviști este dat 
de faptul că, pornind de la o întrebare sau de la un răspuns care 
vizează biografia lui G.I. Tohăneanu, interlocutorii remarcă un 
cuvânt sau o expresie și se lansează în digresiuni lingvistice 
pline de miez și farmec, de tipul celor care i-au făcut foarte 
populari printre studenți și au făcut ca volumele lor să fie citite 
de filologi dar și de oameni cu alte preocupări. De pildă, la 
un moment dat, auzind într-un răspuns al interlocutorului său 
expresia „a întors-o ca la Ploiești”, I. Funeriu se întreabă cu 
voce tare care i-o fi logica? Explicația profesorului Tohăneanu 
este una destul de terestră, dar perfect plauzibilă din punctul de 
vedere al logicii ei. Pe vremuri toate trenurile care plecau din 
București spre Ardeal treceau prin Ploiești. În prima jumătate 
a secolului nu exista „scurtătura” Ploiești Vest, care face 

deschiderea rapidă spre Valea Prahovei și toate 
trebuiau să oprească în gara centrală, Ploiești 
Sud, unde locomotiva trebuia să fie mutată în 
celălalt sens de mers al trenului. Explică, în 
continuare, profesorul Tohăneanu: „Operația 
aceasta inevitabilă, secondată de prelungita 
ședere a trenului în stație, făcea ca «schimbarea 
de direcție» să devină pentru călători extrem 
de pregnantă. Dacă ne mai amintim că această 
«schimbare de direcție» era în cel mai înalt grad 

caracteristică gării Ploiești Sud, pentru că trenurile dinspre 
București spre Brașov erau și sunt extrem de numeroase, 
atunci înțelegem de ce orașul Ploiești, cu gara sa mare cu tot, 
au devenit repere pentru orice fel de «schimbări», văzute ca 
tot atâtea aspecte ale inconsecvenței.” (pp. 190-191)

Cartea este doldora 
de asemenea exemple 
în care, pornind de la 
o expresie sau de la un 
simplu cuvânt, cei doi 
autori se întrec în erudiție, 
sondează adâncimile 
etimologice, își ilustrează 
demersul cu fragmente 
literare din marii clasici, 
mai mult sau mai puțin 
cunoscute marelui public. 

Pentru cineva ca 
mine, care a fost studentul 
profesorului Tohăneanu, 
ca r tea  con ț ine  ș i  o 
dimensiune emoțională. 
Întorsăturile stilistice 
ale frazei, felul de a 
argumenta, micile ironii 

și glume abia întrezărite la nivelul 
textului fac să renască pentru o clipă sub ochi personalitatea 
profesorului, la dimensiunile ei reale, cu vocea, gesturile, 
vorbele, reacțiile sale în cele mai diferite contexte. 

Partea a doua a cărții este alcătuită din „amintiri, reflecții, 
completări” făcute de I. Funeriu după două decenii de la 
dialogurile inițiale. Între timp profesorul Tohăneanu a părăsit 
această lume, cu rezervele și „secretele” sale, iar profesorul 
Funeriu a simțit nevoia să lămurească pentru posteritate 
anumite aspecte despre care s-a discutat mult în surdină, în 
mediul universitar timișorean de la vremea respectivă. Două 
momente foarte controversate din istoria Universității din 
Timișoara (astăzi, Universitatea de Vest) intră în atenția sa. 
Plecarea din Timișoara a marelui lingvist Gheorghe Ivănescu, 
pusă la vremea respectivă pe seama unui conflict al acestuia cu 
G.I. Tohăneanu (în care I. Funeriu aduce argumentul unei lungi 
discuții explicative, purtate la mulți ani după acea întâmplare, 
cu profesorul Ivănescu, plecat la rândul său dintre noi, în 
care acesta îl disculpă explicit pe profesorul Tohăneanu) și 
presupusa rivalitate și tensiune latentă existentă între profesorul 
Tohăneanu și un alt cunoscut lingvist timișorean, austerul 
profesor Ștefan Munteanu. 

Volumul se încheie cu o secțiune în care personalitatea 
lui G.I. Tohăneanu este evocată de foștii săi studenți, colegi 
de catedră, scriitori, oameni din lumea academică. 

Pentru absolvenții Facultății de Filologie ai Universității 
din Timișoara care au avut șansa să studieze cu profesorul 
G.I. Tohăneanu (cazul meu), cartea lui Ionel Funeriu, G.I. 
Tohăneanu. Optimus magister, este șansa regăsirii unui timp 
tot mai îndepărtat și întâlnirea miraculoasă cu un spirit care, la 
un moment dat, făcea parte din prezentul fiecărei zile. Pentru 
ceilalți, este o carte de învățătură, erudită și plină de farmec, 
în care lingvistica, istoria, memorialistica și polemica își dau 
mâna pentru a ține cu sufletul la gură orice categorie de cititori. 

Mulțumesc pentru acest dar, I. Funeriu și G.I. Tohăneanu.

Tudorel URIAN

I. Funeriu, G.I. Tohăneanu. Optimus magister, Editura 
Universității de Vest, Timișoara, 300 pag.

Mai mult decât admiraţieBogdăneii

Dorin Coltofeanu
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        În anii imediat după război, când re-
gele fusese alungat peste hotare şi noua 
rânduială se instalase temeinic la cârma 
treburilor ţării iar strada începuse să se 
adapteze de nevoie la tristele realităţi 
ale momentului, o poftă nebună de dis-
tracţie şi divertisment pusese stăpânire 
pe tinerii care veniseră să studieze în 
Capitală. Oraşul, cu toate rănile produ-
se de bombardamente, îmi plăcea. Era 
ispititor. Era cu totul altfel, în compa-
raţie cu orăşelul de provincie unde îmi 
petrecusem copilăria şi prima tinereţe, 

era surprinzător, plin de capcane. Să mergi la Operă şi să-l asculţi 
pe Ştefănescu-Goangă în Rigoletto sau pe Niculescu-Basu în 
Boris Godunov mi se părea un privilegiu nesperat. Teatrul liric 
funcţiona atunci într-o clădire veche din piaţa Naţiunilor Unite 
( pe atunci Senatului), pe cheiul gârlei. Cum n-aveam bani de 
buzunar, mă alăturam altor studenţi la fel de lefteri ca şi mine şi 
pătrundeam in corpore în sală în clipa când se stingeau luminile, 
îngăduiţi de generosul domn Stănică, uşierul.
       Îmi amintesc din acea vreme, mai degrabă visată decât trăită 
aievea, de micuţul teatru Colorado din preajma bisericii ruseşti, 
condus de popularul actor Birlic, unde am avut prilejul să-l văd 
pentru întâia oară pe Radu Beligan, pe atunci un tânăr de nici 
treizeci de ani, slab, tras la faţă, deşirat, cu mină de copil obraz-
nic şi emisie fonică nazală, jucând cu un succes nebun în rolul 
unui elev ghiduş, impertinent, în piesa „4 pe trimestrul doi”. 
       A fost o vreme în care teatrele bucureştene au traversat 
momente de cumpănă şi transformări impuse de statul popular. 
O parte din teatre au fost închise. Teatrul Național, în lipsa mo-
numentalei săli distruse de bombardamente, şi-a găsit refugiul 
în sala de spectacole a Colegiului Naţional Sf. Sava de pe strada 
Berthelot precum şi o sală mai modestă, în piaţa Amzei. La Sf. 
Sava l-am văzut la un spectacol teatral pe Sadoveanu, sobru, 
marţial, ocupând o lojă tixită de oficiali din staful Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale al cărui vicepreşedinte era. Mulţimea 
de prin staluri îl privea cu curiozitate şi emoţie şi chiar avea de 
ce. Era el însuşi un spectacol.
       Descoperirea cea mai importantă făcută după sosirea mea 
în Capitală au fost concertele de sâmbătă din sala Ateneului 
Român. Contra infimei sume de doi lei pe care i-o furişam în 
buzunar lui nea Grigore care păzea intarea de pe strada Franklin, 
primeam permisiunea să intrăm în sală şi dacă nu găseam un loc 
pe scaun sau pe strapontină mă aşezam pe treptele ce coborau 
uşor spre scenă de unde, fără să râvnesc la locurile din staluri sau 
din loji, m-am bucurat de-a lungul anilor de întâlnirea cu marea 
muzică şi cu muzicieni din rasa nobilă a lui George Georgescu 
şi Constantin Silvestri sau Yehudi Menuhin, Sviatoslav Richter, 
David Oistrah, Enrico Mainardi, Monique de la Brucholerie şi 
atâţia alţii.
       Să vezi un meci de fotbal, în anii aceia când competiţia 
naţională abia se reluase după vacanţa impusă de război, era un 
lux extravagant pentru chiverniselile pecuniare ale unui student 
ca mine. Singurul stadion în funcţie era arena Venus situată în 
spaţiul dintre piaţa Sf. Elefterie şi Calea Ştirbei Vodă, arenă 
dispărută în primii ani postbelici. Tribunele, construite din 
lemn, pe jumătate putrede, puteau să găzduiască până la zece 
mii de oameni. Pe locul unde se afla arena odinioară, uitat sau 
neglijat cu bună ştiinţă de edili, s-a ridicat cu vremea un crâng 
de oarecare graţie rustică, ce împodobeşte zona din preajma 
Dâmboviţei şi a Cotrocenilor. Acolo am asistat la derbiul Venus-
Rapid, de notorietate în epocă, unul din ultimele  meciuri înainte 
de desființarea profesionalismului în fotbal și apariția cluburilor 
subvenționate de instituții și întreprinderi ale statului.
       În vremea când arena Venus urma să fie demolată, a dis-
părut din peisajul Capitalei şi Hipodromul, un soi de templu al 
hipismului, unul din cele mai selecte spaţii de divertisment din 
lumea sportului. Bucureştenii îi spuneau „Băneasa-trap”. Îmi 
amintesc şi astăzi de atmosfera marilor întreceri hipice la care 
se aduna întreaga protipendadă a Bucureştiului, îmi amintesc 
de animaţia, înfrigurarea şi emoţiile din tribune – bărbaţi înveş-
mântaţi în stofe scumpe, femei oxigenate, îmbrăcate în rochii 
comandate la casele de modă din Paris şi înarmate cu evantaie, 
cu ochelari de soare şi binocluri –, apoi ieşirea din boxele de 
start a armăsarilor, jocheii supli, arătoşi, demenţiala goană de 
pe pistă, era în nebunia aceea semnul premonitoriu al prăbuşirii 
unei ordini, unei civilizaţii, unei epoci. 

x

       Unul din cele mai cunoscute repere ale studenţimii din 
generaţia postbelică a fost fără îndoială ceasul plantat în faţa 
Universităţii, la intersecţia bulevardului Elisabeta cu bulevardul 
N. Bălcescu, reper şi loc de întâlnire în acelaşi timp, deşi, uitat 
fiind de Primărie, devenise mai mult decorativ. Bătrânul ceas, 
prezent şi azi în ambientul din centrul Capitalei, a fost de faţă 
în cursul anilor la remarcabile evenimente ale istoriei recente, 
de la întristătorul marş al trupelor ruseşti în august ‘44 sau 
demolarea statuii lui Ion C. Brătianu din piaţa Universităţii, 

până la sângeroasa revoluţie din decembrie ‘89 sau amplele 
mişcări ale „golanilor”, primite cu ciomege de oamenii lui Ilici.
       La câţiva paşi de Universitate, de partea cealaltă a bulevar-
dului Bălcescu, se mai putea vedea în primii ani după război 
mignona şi cocheta Fundaţie Dalles, construită de inginerul Emil 
Prager şi arhitectul Horia Teodorescu. Donată Academiei de 
filantropul Ioan C. Dalles, a fost ascunsă vederii dinspre stradă 
prin construirea unui bloc anost în faţa ei, nefericită (şi inutilă) 
idee a edililor din vremea aceea. Mulți ani la rând Fundația a fost 
tribuna a numeroase manifestări artistice, a găzduit prelegeri, 
conferinţe, expoziţii de pictură şi sculptură, colocvii literare, 
lansări de carte sau recitaluri muzicale, devenise practic unul 
din principalele momente de cultură ale oraşului. Îmi amintesc 
şi azi enormul succes al expoziţiei de carte organizată de am-
basada Franţei, expoziţie cu adevărat magnifică, la care cititorii 
puteau să vadă şi să mângâie mii şi mii de cărţi, majoritatea ediţii 
fastuoase, bijuterii de artă, ce apăreau cu atât mai atractive cu 
cât modesta noastră piaţă a cărţii nu oferea decât ediţii ieftine, 
sărăcăcioase. Dar principala atracţie a expoziţiei venea din 
faptul că românii nu mai văzuseră în librării de o bună vreme 
cărţi considerate de autoritatea populară nocive, decadente. 
Bucureştenilor, rodaţi la cozile imense pentru aprovizionarea 
cu cele ale gurii, li s-au părut un fleac acele nesfârşite ore cât 
le trebuiau ca să acceadă în sălile de expoziţie. La închiderea 
încântătoarei sărbători a cărţii s-a constatat de către organizatori 
un deficit record de exemplare, trecut discret în contul franco-
fonilor bucureşteni.

x

       Ieşind odată de la cursuri şi nimerindu-mă prin centru cu 
gândul să intru la un film, m-am pomenit în dreptul bisericii ita-
liene, nu departe de cinematograful Scala (pe atunci Republica), Constantin MATEESCU

Lucia NEGOIȚĂ

Capitala sub ocupație (II)
Desene în peniţă      

cu un noian de oameni ce se înghesuiau în faţa gardului de fier 
forjat al sfântului lăcaş. Când am ajuns, în urma unei coregrafii 
savante, la gardul asaltat de curioşi m-am dumirit  ce anume le 
atrăgea atenţia acestora: pe un panou uriaş se expunea un nu-
măr de fotografii alb-negru înfăţişând actriţe de cinematograf, 
de teatru sau rockeri de succes, maeştri de balet sau balerine, 
oameni politici, vedete din industria modei sau scriitori celebri, 
prinşi în momentul când coborau pe treptele unei aeronave 
aparţinând concernului belgian Sabena, zâmbind cu graţie şi 
trimiţând bezele persoanelor care-i întâmpinau pe pistă. Era o 
lume exotică în felul ei de care luasem cunoștință până atunci 
doar prin emisiunile pe unde scurte clandestine, o lume interzisă, 
şocantă ce iradia climatul unei alte vieţi decât aceea a restricţiilor 
la carne, zahăr, pâine şi hârtie igienică, a presei cenzurate, a 
arestărilor de noapte şi interdicţiilor de a călători peste hotare. 
Panoul, ce se schimba cu noutăţi în fiecare săptămână, acoperea 
în mod original penuria de informaţii despre realităţile de din-
colo de graniţele ţării, o acoperea modest, rudimentar şi totuşi 
suficient ca să realizăm că dincolo există o viaţă altfel, diferită 
de cotidianul tern al planurilor cincinale.
       Îmi amintesc, printre atâtea surprize oferite de Sabena, 
că acolo i-am văzut întâia oară pe Saint-John Perse şi Aldous 
Huxley, pe Giorgio de Chirico şi Salvador Dali, pe Pablo Casals 
şi Alfred Cortot sau pe Albert Camus, surprins de fotografi când 
cobora din avion pe pista aeroportului din Stokholm unde urma 
să-şi ţină speachul de recepţie a premiului Nobel (în timp ce 
presa noastră ocolea discret evenimentul) şi tot acolo am avut 
ocazia să văd imagini de la căsătoria actriţei americane Grace 
Kelly cu prinţul Rainier III de Monaco.  

O carte aşteptată: Ioana Diaconescu – „Rugul 
aprins”. Studii şi documente despre exterminare 
şi supravieţuire
 În deceniile ultime, poeta Ioana Diaconescu şi-a pus 
întreaga ei energie şi devoţiune, în cercetarea şi interpretarea 
unor documente de arhivă legate de istoria noastră modernă. 
Ore multe, foarte multe, de studiu stau în spatele unor 
asemenea tipuri de investigare a surselor. În asemenea 
moduri de abordare a secvenţelor de viaţă, starea emoţională 
a cercetătorului este mai mereu încercată, apăsătoare, nu de 
puţine ori descurajantă. Sunt necesare nu doar priceperea, 
orizontul cunoaşterii documentare, ci şi buna stăpânire de sine. 
Ioana Diaconescu a dobândit în timp o asemenea bună ştiinţă, 
aceea de a organiza materialul documentar în cărţi de largă 
respiraţie. Titlurile ei de referinţă o dovedesc cu prisosinţă. În 
2012, Fundaţia Academia Civică a editat volumul “Scriitori în 
arhivele C. N. S. A. S.” Un număr important de personalităţi 
ale culturii noastre interbelice (dintre care îi amintesc aici pe 
Ernest Bernea, Ion Petrovici, N. Carandino, Petre Pandrea, 
Vasile Voiculescu, Vladimir Streinu, Ştefan Baciu, Constant 
Tonegaru) se confruntă în paginile cărţii cu cele mai dure 
experienţe trăite de aceşti scriitori şi provocate de agresiunea 
supremului organ represiv al regimului totalitar. Vor urma 
în 2015, la Editura M. N. L. R., “Marin Preda. Un portret în 
arhivele Securităţii”, în 2016, la Junimea, “O conştiinţă literară. 
Mihai Ursachi în documentele Securităţii”, iar la aceeaşi 
editură, în 2017, “Poezia ca act de insurgeţă. Cezar Ivănescu 
în arhivele Securităţii”.
 De curând, Fundaţia Academia Civică a editat o 
restituire de viu interes pentru generaţiile de azi. „Rugul Aprins. 
Studii şi documente despre exterminare şi supravieţuire” este 
rodul unei munci care se întinde de-a lungul multor ani. Încă 
din perioada liceului, generaţia mea aflase de Rugăciunea 
Inimii practicată de grupul de la Mânăstirea Antim, încă din 
pragul anilor ’50. Citisem cu emoţie Imnul Rugului Aprins – 
acatist înălţat Sfintei Fecioare, care fusese compus de scriitorul 
Sandu Tudor (ieroschimonahul Daniel Tudor). M-am revoltat 
şi eu amarnic aflând că marele scriitor V. Voiculescu, celebrul 
“medic fără arginţi”,fusese arestat la 74 de ani, având o stare 
de sănătate absolut dramatică. Citite astăzi, capetele de acuzare 
menţionate la proces ţin de uneltirile cele mai întunecate. 
Să ne amintim că în anii ’50, inspiraţia mistică prezentă în 
poezie era o culpă gravă. Nu voi putea uita, mai aproape de 
noi, puterea unor duhovnici de la Antim,în transmiterea unor 
valori teologice de rezistenţă asupra tinerelor generaţii. Mă 
gândesc adesea cu recunoştinţă la Sofian Boghiu şi Adrian 
Făgeţeanu. Sunt doar câteva ecouri care au venit către noi, în 
anii neguroşi, plini de interdicţii, ai dictaturii.
 Ioana Diaconescu a parcurs, cu stoicism, numeroasele 
dosare dedicate grupării Rugul Aprins al Maicii Domnului, 
din arhiva C. N. S. A. S. Citind cartea aceasta, intrăm în 
lumea absurdă, mistificată, a unor triste poncife. Conform 

documentelor din dosarul penal 
202, spre pildă, cei 16 membri 
ai lotului “Rugul Aprins” sunt 
acuzaţi, printre altele, de “crimă de 
uneltire contra clasei muncitoare 
şi mişcării revoluţionare”. Lotul 
acesta îi cuprinde pe preoţii 
Teodorescu Alexandru (poetul şi 
monahul Sandu Tudor), Făgeţeanu 
Adrian, Ghiuş Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghie 
Sofian, Dubneac Felix, Papacioc Anghel Arsenie, pe studenţii 
Văsîi Gheorghe, Mironescu Şerban, Rădulescu Nicolae, Pistol 
Grigore Dan şi Mihăilescu Emanoil. Au mai fost incriminaţi 
medicul Dabija Gheorghe, preotul Stăniloae Dumitru, 
prof. Mironescu Alexandru şi poetul Vasile Voiculescu. 
Documentele vremii nu uită să sublinieze tipul acesta de acuze 
care nu dădeau greş: “îi vom acuza de legionarism, pentru a 
adăuga o etichetă politică”. Gravitatea unor asemenea învinuiri 
a dus, cum se ştie, la ani grei de închisoare pentru inculpaţi, la 
torturarea şi eliminarea elitelor noastre spirituale.
 În perioada 1945 – 1948, membrii grupării au 
organizat o serie de întruniri în care se dezbăteau probleme de 
ordin mistico-religios. În 1948, mişcarea a fost interzisă prin 
lege. Sub conducerea lui Teodorescu Alexandru, se trece în 
1955, la reorganizarea clandestină a acesteia. Au loc întruniri, 
şedinţe secrete, se difuzează unele fiţuici cu caracter reacţionar. 
Au loc o serie de întâlniri secrete, între 1955 – 1958, pe strada 
Vasile Lascăr, la mânăstirile Plumbuita şi Govora, precum şi 
meditaţii religioase la Schitul Rarău. Luăm cunoştiinţă de 
sentinţa de condamnare cu nr. 125 din 8 Noiembrie 1958. 
Replica de peste patru decenii, conţinută de publicarea în 
integralitate a Recursului în anulare declanşat de procurorul 
general al României la 8 Aprilie 1996, devine astfel o revanşă 
a istoriei.
 Trecând în revistă documentele “Rugului Aprins”, 
vom recunoaşte atâtea tipuri ale delaţiunii şi abuzurilor din 
perioada întregului obsedant deceniu ’50 – ’60. Pe lângă 
dosarele de urmărire, procesele verbale, certificatele medicale, 
scrisorile personale semnate de cei acuzaţi, apar şi pagini 
literare veritabile, care au devenit triste argumente pentru 
trimiterea în judecată a membrilor amintiţi. Efectul emoţional 
este surprinzător prin simpla putere a documentului transcris.
 Cartea aceasta despre “Rugul Aprins” atinge coardele 
sensibile ale sufletului. Lumea de care ne-am despărţit după 
terminarea lecturii ne aşterne, prin asemenea mărturii, urme 
de neşters ale memoriei noastre colective, în care se oglindesc 
atâtea vieţi trăite şi pătimite de ultimele generaţii de cărturari.
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 Scrisul lui Al Paleologu 

c u c e r e ş t e  p r i n  f r a n c h e ţ e , 
dezinvoltură, eleganţă dusă până 
la graniţa mondenităţii, inteligenţă 
colocvială, expresivitate, uneori 
a for is t ic - jovia lă .  Paradoxal , 
inteligenţa acestui scriitor cu foarte 
multă carte se află în ciudată relaţie 
cu sentimentul sau e determinat 
de acesta: „Cât sentiment, atâta 
inteligenţă”. Nu mai puţin, se 
manifestă polemistul de curată 
esenţă intelectuală, de „bun simţ”, 
cu ironică argumentaţie şi vervă 

cavalerească. Ca observator sprinten, moralistul se arată cel 
mai mult interesat de raporturile dintre ansamblul valorilor 
spirituale şi viaţa socială. Complexitatea acestora nu-l împinge 
în discurs negativist, ci doar îi stimulează un scepticism 
zâmbitor; eseistul ştie să-şi dozeze aporiile şi să privească lumea 
cu un fel de seninătate inteligentă, fără a fi scutit, totuşi, de 
uşoare nelinişti moderne. În special observările sale cu privire 
la legătura dintre cultură şi civilizaţie dă la iveală o conştiinţă 
pasionată de valorile umane, de unde şi convingerea trebuinţei 
de implicare în viaţa cetăţii: „Între viaţă şi cultură, respectiv 
între aspectul practic al existenţei şi exemplaritatea absolută, 
nu poate fi decât o permanentă osmoză. Producţia de bunuri 
materiale  trebuie să fie comandată de o finalitate umană, 
care se traduce efectiv prin calitate şi adecvare la necesităţile 
şi gusturile omeneşti; cultura, la rândul ei, nu are decât de 
câştigat din praxis, pentru a se confrunta cu finalitatea umană” 
(Umanism şi literatură). Potrivit cu 
această credinţă, Al. Paleologu („om 
de viţă veche”, cum mai crede  multă 
lume) se simte „solidar cu întrebările, 
confruntările şi somaţiile pe care ni le 
impune lumea în care trăim”, ca un 
om al polisului convins că numai prin 
„rezonanţă” e posibilă „verificarea 
curajului moral”. De bună seamă, 
moralistul face apel direct la raţiune: 
„Atenţia la actual, la ceea ce voinţa, 
talentul şi ştiinţa trebuie să decidă, 
este o virtute ce nu suferă nici o 
amânare, nici invocarea unor izbânzi revolute. 
Acum şi aici trebuie să salvăm ce e de salvat. Acum şi aici 
trebuie să dăm ce putem da. Hic Rodos, hic salta!” (Sentimentul 
agonal)

  În cărţile sale, strălucesc textele despre teatrul lui Lucian 
Blaga, opera lui Camil Petrescu, cele despre I. L. Caragiale,  
G. Călinescu, Eugen Ionescu. Nu mai e defel curios că Al. 
Paleologu reconsideră simţul practic, adică simţul realităţii opus 
prostiei, iar bunul simţ reprezintă vocaţia de  a înfăptui ceea ce 
e de  înfăptuit. În definitiv, acest „rentier al spiritului” nu face 
decât să afirme relaţia osmotică dintre idealitate şi realitate. 
Se înţelege că nu e vorba de simţul practic în accepţia de mult 
compromisă.. Iată, de altfel, precizarea: „Simţul practic e darul, 
de pildă, de a-şi reprezenta  toate efectele conexe şi probabile 
ale unei acţiuni, toate variantele previzibile şi eventual 
imprevizibile ale acestor efecte şi a decide în consecinţă; 
el face posibilă decizia rapidă şi fermă după o sumară dar 
suficientă deliberare. El e însuşirea de a discerne ce e esenţial 
şi determinant într-o acţiune, ce e esenţial şi definitoriu într-o 
situaţie sau profund caracteristic la o persoană; e de asemeni 
însuşirea de a-şi reprezenta mutaţiile pe care acesta le implică 
virtual. Deci simţul practic înseamnă esenţialmente imaginaţie” 
(Simţul practic).
          În altă ordine de idei, Al. Paleologu a putut să intrige 
destul cu afirmaţia sa că nu trebuie socotit critic. Lăsând la o 
parte o mică încercare de „diversiune”, e cazul să-i dăm oarece 
crezare, atâta vreme cât eseistul se declară alergic la dogmatism 
şi în dezacord cu „teoria”, „metoda” şi „erudiţia” (el eruditul, 
nici vorbă!). Este un cugetător flexibil în marginile unui univers 
al valorilor de ordin moral, univers receptat şi interpretat mai 
ales prin mijlocirea artei. E aceasta o critică „ideologică” 
sub forma comentariului estetic. Bunăoară, scriind despre 
Ileana Mălăncioiu şi Dan Verona, „criticul” nu procedează ca 
un cronicar de obşte, ci consemnează, de fapt, fenomene ale 
Cetăţii, considerate a fi dintre cele mai relevante („Lumea şi 
viaţa nu sunt nimic fără cărţi”). De aceea recurge la procedeul 
afirmaţiilor oarecum tranşante, care îl angajează, în primul 
rând, pe observatorul reflexiv: „Poemele Ilenei Mălăncioiu 
sunt absolut uimitoare”; „Avem un Hölderlin!”, apropo de 
Dan Verona. La fel, ca tonalitate, despre Iorga (scrierile lui 
sunt „pline la tot pasul de aproape insuportabile splendori”), 
Alecsandri („foarte talentat”), Bacovia („genial” în tot ce a 
scris),  despre Eugen Jebeleanu, Emil Botta, Geo Bogza. Dar 
câteva intuiţii  denunţă, totuşi, un critic  de forţă asociativă şi 
disociativă. Comicul  lui Molière este „absolut,” Satul lui Marin 
Preda reprezintă prototipal o structură de cetate, în care  toate 
relaţiile de natura cea mai civilă şi mai civică cu putinţă. Marin 
Preda o şi declară expres într-un pasaj din Marele singuratic  
în care aseamănă poiana lui Iocan cu «o agora de pe vremea 
Greciei antice» (...) Satul lui Moromete are ca model, desigur, 
nu New-York-ul, dar fără îndoială Atena”.

Imboldul de a scrie despre Al. Paleologu nu-i străin de 
sentimentul care îl stăpâneşte pe el însuşi când se „desparte”, 
apropiindu-se mai mult, de Noica, şi pe care, la rându-i, îl are 
filosoful nostru când se „desparte” de Goethe. Spune Noica: 
„Nici un fel de a-l lăuda pe Goethe nu-i face dreptate”. Aprobă  
Al. Paleologu: „Mi-e cu neputinţă să nu remarc acelaşi lucru 
şi în ceea ce-l priveşte pe Noica însuşi; nici un fel de a-l lăuda 
nu-i face dreptate”. Dar cu toată firea lor euristică, ispitind la 
replică, e posibilă întru totul o discuţie de pe poziţii paşnice, 
ba chiar se pot face şi complimente mai directe decât cele 
apagogice. Astfel că răsar inevitabil sub condei calificative 
mari... Pe undeva, oricâtă cochetărie şi-ar face loc, autorul 

Bunului simţ ca paradox are dreptate 
să repudieze etichetele „înalte”: 
„Trebuie să mărturisesc (...) că mie 
îmi displace mult rafinamentul. Am 
groază de rafinament şi de aşa-zisa 
fineţe sau «subtilitate»”. Asta nu 
înseamnă că poate fi excomunicat 
din ordinul numit l`ésprit de finesse, 
deoarece această eleganţă se referă la 
ţinuta intelectuală în fundamentul ei, 
o nobleţe ce stă totdeauna sub zodia 
simplităţii. Rafinamentul, natural 
fiind, nu poate fi „ascuns”, mai ales 

în scris, oricâtă destindere  stilistică s-ar răsfăţa. 
Şi când surâde şăgalnic, de data aceasta un ésprit follet cu 
maximă decenţă, şi când priveşte cu politeţe prin ochelarii 
cu rame negre, înfăţişarea sa rămâne tot de rară distincţie. 
Opreliştile vieţii n-au reuşit să-i planteze nici o grimasă. Omul 
lasă impresia că e mulţumit, dar nu acel optimism iresponsabil, 
arborat la ocazii, nu simularea unei tinereţi invincibile, ci 
însăşi tinereţea, „o formă de adoraţie şi gratitudine” faţă de 
„frumuseţile Creaţiunii”, cum explică Al. Paleologu puterea de 
exultaţie a lui Sergiu Al-George, cultul prieteniei, al rectitudinii 
şi al inteligenţei, ceea ce în credinţa sa coincide cu posibilitatea 
libertăţii.

Se pare exagerată sugestia sau afirmaţia directă cum 
că ar avea manifestări histrionice. În realitate, e vorba de 
efectul inteligenţei, de jocul intelectual al disimulării şi de 
strategiile unui „simţ practic”, în versiunea lui, cu o candoare 
de artist. „Omul de lume” îşi stilizează într-adevăr ţinuta: 
costum dichisit, batistă imaculată la butonieră, cu o scontată şi 
simpatică nonşalanţă, părând că merge la vreo M-me de Sablé, 
să converseze sclipitor în selectul salon, când de fapt merge 
la un vernisaj democratic ori la N. Steinhardt acasă. Cochet şi 
elastic, monden şi elevat a fost asemănat cu diverşi gentilomi 
de rasă. Dar Al. Paleologu, reprezentant al unei specii pe cale 
de dispariţie, dacă nu cumva a şi dispărut, se simte sau caută să 
se simtă bine printre oameni, încercând să-şi păstreze nealterate 
obrazul şi sufletul, din convingerea că aceasta nu are ca urmare 
„prosteasca  mulţumire de sine, ci libertatea”, cum năzuise şi 
regretatul său prieten Sergiu Al.- George, despre care scrie 
pagini excelente în Alchimia existenţei. Gheorghe Grigurcu  
observă (pe urmele lui Adrian Marino) că, deşi Paleologu face 
caz de „substratul de castă”, de „suficienţa poleită” a eseistului, 
superbia lui este aparentă, orgoliul - un truc, egolatria - în 
cifrul bontonului. O omenească încredere  în sine există, fără 
îndoială; nu-i de condamnat şi nici nu dezice modestia de fond, 
modestie care nu-l împiedică să fie când pempant, când mult 
îngăduitor cu cele lumeşti. L-am văzut de câteva ori, în zile 
călduroase (când am fost la Editura Cartea Românească să 
discutăm despre Zarifopol, şi, apoi, pe Calea Victoriei, eu, un 
biet provincial nevârstnic) mergând sprinten, cu blugi, poate 
pantaloni de doc, sandale sumare, cămaşă cu mâneca scurtă, în 
carouri. Tot aşa, l-am zărit altădată mergând sprinten, nepăsător, 
fluierând în surdină vreo arie veselă sau, mai ştii, vreun şlagăr. 
Se vedea însă repede că purtătorul acelei costumaţii plebeiene 
peripatetiza cu Alain, se „certa” în gând cu corifeii din Megara 
şi, victorios, se îndrepta acasă, în apartamentul cu trei camere 
(pardon, saloane) din Drumul Taberei, unde îl aşteptau ticsite, 
conlocutoare de toate neamurile.
       Despre Al. Paleologu, nu se poate scrie decât la timpul 
prezent.

Constantin TRANDAFIR

 Scriitori şi teme 
Al. Paleologu, 100 În ultimul timp cărțile de memorialistică 

au sporit în chip impresionant. Ele alcătuiesc 
un fel de istorie vie, documentată și riguroasă, 
a suferințelor din închisori, temnițe și lagăre de 
muncă, a elitelor poporului român trimise să moară 
pentru că aparțineau altei lumi și reprezentau clasa 
de „dușmani ai poporului”, tocmai pentru că era o 
clasă educată și avea sentimentul datoriei față de 
țară și de cei care o locuiau. Grăitoare sunt în acest 
sens paginile memorialistice lăsate de oameni ai 
exilului românesc, între care se numără Vintilă 
Horia, Virgil Ierunca, Gr. Ciorănescu, Ștefan Baciu 
și alții mai mulți. Multe dintre acestea sunt simple 
mărturii autobiografice și au drept obiectiv doar evenimente trăite, 
cu referiri speciale la „înstrăinarea” de care au suferit cu toții. 
Sunt însă și câțiva dintre ei care și-au păstrat memoria proaspătă 
și care au dus cu ei prin „cenușile imperiului” terestru amintirea 

Stefan Baciu – Memorialistul (I)
unor fapte, oameni și evenimente fără de care 
reconstituirea vieții literare interbelice din România 
nu ar avea consistența și farmecul particular pe care 
martorii acestor întâmplări l-au păstrat și l-au dus cu 
ei prin lumea largă și, în ciuda suferințelor la care 
au fost expuși, imaginea țării, cultura și spiritul ei 
este păstrat viu și nealterat. Unul dintre cei care au 
reconstituit ca nimeni altul lumea literară interbelică 
a scrisului românesc a fost Ștefan Baciu. 

Cartea pe care Ștefan Baciu ne-a lăsat-o sub 
titlul Praful de pe tobă este una dintre cele mai 
grăitoare mărturii despre efervescența lumii literare 
din România în perioada interbelică. Ea ni-l restituie 

pe tânărul poet brașovean în lupta lui pentru afirmare literară, 
dezvăluindu-ne raporturile lui cu epoca pe care o traversează și 
reliefând cu mijoacele memorialisticii locul acestui scriitor în 
cadrul generației sale, pe de o parte, și în cadrul literaturii române, 
pe de alta, ca apoi să contureze, în stilul său inconfundabil, dorul 
său de acasă, de pământul țării natale și de oamenii pe care i-a 
cunoscut și pe care i-a purtat în suflet. Amintirea locurilor din țară, 
a familiei și a prietenilor rămași aici îl copleșește și-l urmărește 
cu tirania ei neconsolată până când s-a eliberat de ea, scriind 
acele surprinzătoare memorii, de o importanță cu totul specială 
pentru modul în care arăta viața literară din România interbelică. 
Operație pe cât de dificilă, pe atât de palpitantă, având în vedere 
faptul că scriitorul trăiește și scrie într-o perioadă deosebit de 
convulsionată și bogată în evenimente de tot felul, cum este aceea 
din preajma și de la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, 
soldată cu părăsirea țării și crearea unui nou destin în spațiul atât 
de diferit de al nostru, al Americii Latine și al Americii de Nord. 
Și din acest punct de vedere, lectura paginilor sale vibrând de 
nostalgie devine extrem de seducătoare, deoarece, prin destinul 
„pribeagului” Ștefan Baciu, se schițează drumul și devenirea 
unuia dintre cele mai importante segmente din istoria exilului 
românesc, exilul sud și nord-american, moment de ecloziune și 
de afirmare mondială, în cadrul căruia rolul lui Ștefan Baciu este 
unul eminamente major. Ea se hrănește din observația și 
cunoașterea directă, din care cauză doza de autenticitate e 
mai ridicată, făcând-o greu de egalat în concertul spiritual al 
„desțăraților” și al acțiunilor lor pentru păstrarea legăturilor cu 
țara de origine. Extrem de multe pagini ale acestor evocări vizează 
etapa de tinerețe petrecută de el la Brașov și București și, într-o 
anumită măsură, mitologia vieții literare românești, la a cărei 
aură legendară și notațiile sale contribuie din plin. Cu precădere 
sunt surprinse episoade neștiute din viața literar-gazetărească a 
Bucureștilor din anii tinereții sale, când viața literară și culturală 
avea toate atributele unei capitale cu viață activă și palpitantă, un 
fel de ipostază a unui Paris al Orientului care atrăgea vizitatori din 
întreaga lume și unde tinerii absorbiți de idealul scrisului puteau 
visa cu ochii deschiși la împlinire, succes și glorie de public. 
Lumea tinereții sale este o lume fascinantă, plină de culoare și 
neprevăzut, cu oameni și colegi de o intelectualitate distinsă și 
novatoare, oameni bântuiți de idei, de planuri, de proiecte de 
realizare dintre cele mai nebunești. O viață a boemei bucureștene, 
dar și a scrisului zilnic, o viață consumată prin redacții, printre 
cafele și fum de țigară, printre carafe de vin sau halbe de bere, 
mici și frigărui, fripturi aburinde, dar și de spectacolele bogate 
și variate sub raport artistic, care aveau loc la grădinile de vară, 
la localurile, cafenelele și restaurantele unui București înfloritor 
sub toate punctele de vedere. Vizitarea expozițiilor, filmelor, 
cinematografelor, participarea la conferințe și spectacole de tot 
felul, îi adunau la un loc, la discuții pasionante care se prelungeau 
până noaptea târziu, în mansardele și locuințele câtorva dintre 
ei, devenite locuri de întâlnire, de dezbateri, de controverse și 
schimburi de idei, niciodată ajunse la consens sau la unanimitate 
de păreri. Cine a citit consemnările lui Mircea Eliade din acești ani, 
cine a deschis, măcar și întâmplător, amintirile Soranei Țopa, Jeni 
Acterian, Alice Voinescu, Arșavir Acterian și ale celorlalți autori 
de jurnale din acest timp a putut afla lucruri interesante și pline de 
semnificații despre Bucureștii acelei vremi. Memoriile lui Ștefan 
Baciu sunt însă dintre cele mai complete și mai amănunțite, venind 
din zonele gazetărești cele mai tinere și mai controversate, de unde 
și marea lor deschidere spre viața trăită nemijlocit, viață care s-a 
impregnat adânc pe retina scriitorului și pe care și-o rememorează 
cu putere de seducție extraordinară în serile sale de singurătate 
și de dor retrăite la Honolulu, în Hawaii îndepărtați și policromii 
piloni de susținere ai exilului său îndepărtat. Fluxul amintirii este 
proaspăt, viu și relaxant, aspectul de déjà vu însoțește fiecare 
pagină pe care o scrie, impresia de autenticitate domină peste tot.

Praful de pe tobă este cartea pe care el o datora lumii 
românești de acasă, colegilor și prietenilor rămași în țară, acolo 
unde el și-a lăsat opera risipită prin publicațiile vremii, și-a 
îngropat ceasurile de încântare, aspirație, dorință de împlinire, ce 
pot fi socotite acum tot atâția vectori de referință și transfigurare 
a unui timp aureolat de lumina boreală, a unui „timp de neuitat”, 
așa cum îl definește și Petre Neagoe, un timp cu adevărat ieșit 
din comun, în care precocitatea sa lirică își făcea drum printre 
marii regi ai boemei momentului, printre regii stimați și iubiți ai 

(Continuare în pg. 18)

Alexandru Paleologu
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„Era Wilson”. La începutul primăverii lui 1917, drama marelui 
război nu-şi conturase sfîrşitul. Ultimul act va fi decis de inter-
venţia Statelor Unite. Anterior, mai bine de un secol, politica 
acestora fusese de neintervenţie în certurile de pe vechiul conti-
nent. Acum însă, americanii erau frustraţi şi revoltaţi că, deşi încă 
în stare de neutralitate, submarinele germane le-au provocat 
pierderi materiale şi de oameni. Ultima „sfidare”: scufundarea 
vasului „Astiec”. Imediat, presa (New York World, ziarul demo-
craţilor şi New York Tribune, cel al republicanilor) a publicat 
„articole foarte războinice”. Luni 20 martie (2 aprilie stil nou), 
întrunit la Washington, Congresul a recunoscut „starea de război” 
care există cu Germania şi a hotărît să colaboreze cu Antanta. Pe 
tot cuprinsul Americii s-a declanşat „un avînt patriotic” fără 
precedent. „În toate străzile din New-York, Boston etc. – se rela-
ta de la centrul telegrafic din Lyon –, trec automobile în care sînt 
placarde, pe care sînt scrise cuvinte de îmbărbătare [pentru arma-
tă]”. „După o întrunire patriotică, 4000 de locuitori din Baltimo-
re, în fruntea cărora se găseau numeroşi profesori universitari, au 
manifestat contra pacifiştilor, pe care poliţia n-a putut să-i apere” 
(v. „Entuziasmul din America”, în România, 1, nr. 50, 23 martie 
1917, p. 2). La noi, ştirea a fost tipărită pe şapte coloane: „Ame-
rica a declarat război Germaniei” (v. ib., p. 1). Dovadă a reacti-
vităţii sale, primul care a comentat-o a fost Octavian Goga. El 
relevă că alăturarea Americii la Quadruplă înseamnă „un început 
de luptă nouă”; „coaliţiei antigermane i se dă un caracter univer-
sal”. Într-adevăr, exemplul american va fi urmat de Brazilia, 
Argentina, Guatemala, Cuba şi alte state din America de Sud. 
Speră, de asemenea (lucru care nu s-a întîmplat), că, reaprinzîn-
du-se spiritul de ofensivă, lozincile pacifiste ale unei cunoscute 
„fracţiuni” dintre socialiştii ruşi (cea bolşevică) vor fi înlăturate. 
Care trebuia să fie atitudinea noastră? „Noi nu putem rămîne – 
sublinia poetul – străini de bucuria ce-o inspiră conştiinţa supe-
rioară a naţiunii americane”. „Însemnăm ca o zi de mare sărbă-
toare – îşi motiva el tonul solemn – intrarea ei în război, deplin 
convinşi că tragedia României prin noul său aliat cîştigă în no-
bleţe şi cîştigă [anticipare exactă] în făgăduinţele de a i se realiza 
ţinta cu o oră mai curînd” (v. „O zi mare – America declară război 
Germaniei”, în România, 1, nr. 51, 24 martie 1917, p. 1). „Eve-
niment formidabil”, declaraţia a reverberat pretutindeni, inclusiv 
în tîrgurile depărtate de capitală, de pildă la Dorohoi. Un cores-
pondent local a comunicat ziarului: „Astăzi [30 martie] la ora 2 
p.m. cetăţenii dorohoieni, într-un impozant cortegiu, au manifes-
tat pe străzile oraşului, arătîndu-şi bucuria şi recunoştinţa către 
Statele-Unite care au declarat război Germaniei [...]. Manifestan-
ţii purtau cu ei drapele americane şi ale altor state aliate precum 
şi pancarde pe care era scris «Trăiască Wilson», «Trăiască State-
le-Unite» [!]. La comandamentul etapei ruse din localitate [al 
unităţilor staţionate acolo], manifestanţii au făcut ovaţii la care 
au răspuns domnii ofiţeri ruşi. Apoi convoiul mergînd la statuia 
Căpitanului Valter Mărăcineanu, mai mulţi oratori au ţinut înflă-
cărate discursuri patriotice, aducîndu-şi prinosul de recunoştinţă 
Americii şi cerînd totodată continuarea războiului pînă la victoria 
desăvîrşită. După manifestaţie, s-a expediat telegrafic legaţiunei 
Statelor-Unite de la Iaşi [în fruntea căreia se afla Charles Vopicka] 
o adresă omagială [...]” (v. „Manifestaţii pentru Statele-Unite”, 
în România, 1, nr. 61, 5 aprilie 1917, p. 2). În zilele şi în lunile 
următoare, sînt frecvente ştirile menite să demonstreze că Ame-
rica nu se limitează la declaraţii, ci-i hotărîtă să intre în război 
„pînă la urechi”, vorba unui militar, „cu toate mijloacele de care 
dispune”. Înainte de toate, ea dispunea de o „forţă considerabilă”: 
financiară, industrială, agricolă. O revistă estima că, „nici o altă 
ţară, la nici o epocă din lume, n-a fost mai bine situată ca State-
le-Unite, ca să întreprindă un război” (cf. „Din aportul dat de 
Statele-Unite”, în România, 1, nr. 53, 26 martie 1917, p. 2). 
Momentan, n-aveau pregătit însă un corp expediţionar. Armata 
regulată, garda naţională şi voluntarii de ultimă oră nu depăşeau 
300.000 de oameni, puţini faţă de necesar. „Informaţiunile” zia-
rului relevă în flux continuu ce se întreprinde acolo pentru ca 
această armată să devină operaţională. Măsurile demonstrează o 
exemplară capacitate de mobilizare şi, nu în ultimul rînd, solida-
ritatea politică în vederea înfăptuirii lor: „Preşedintele s-a dus la 
Capitol pentru a face să se primească mai repede proiectul finan-
ciar de 7 miliarde de dolari şi planul de recrutare pentru armată 
[a tinerilor de la 19 la 24 de ani]. Generalul Goethals este delegat 
ca supraveghetor general pentru construirea a «o mie de vase» de 
lemn destinate aprovizionării aliaţilor cu hrană şi muniţiuni. Un 
raport, favorabil creşterei numărului aspiranţilor de la şcoala 
navală de la Annapolis, a fost depus în Cameră. Senatul a adoptat 
diferite proiecte financiare privitoare la armată, în sumă de 
433.340.000 dolari. [...] Roosevelt, venind la New-York, după o 
vizită făcută preşedintelui, în timpul căreia s-a hotărît trimiterea 
imediată a unei diviziuni americane în Europa, a declarat că [deşi 
adversari politici] este corp şi suflet amic cu Wilson şi a făcut un 
apel la toţi americanii să uite orice lupte de partid” (v. „Coopera-
ţia Statelor-Unite”, în România, 1, nr. 60, 2 aprilie 1917, p. 1). 
Înaintea diviziei a fost trimis un grup de Stat Major, format din 
168 de ofiţeri, sub comanda generalului John Pershing. Acesta 
avea ascendenţi alsacieni şi „vorbea curent” franceza, fiind deci 
apt a se înţelege cu omologii francezi. Se făcuse remarcat, în mai 
multe campanii interne (contra indienilor) şi externe, prin capa-
cităţile sale organizatorice, administrative şi diplomatice. Pentru 
început, sarcina sa era de a pregăti debarcarea trupelor şi de a 
rezolva problemele logistice care se impuneau, lucruri deloc 

simple care au durat cîteva luni. Prezenţa lui pe 
pămînt european a fost apreciată un semnal im-
portant că America dă curs angajamentelor. „Ger-
mania va fi strivită – jubila un redactor al ziarului 
– cînd din cele zece milioane de soldaţi ai State-
lor-Unite [cîţi ar fi putut fi recrutaţi], sute de mii 
vor începe să sosească, unele după altele, pe 
frontul de luptă” (v. Foreign, „America intră în 
luptă”, în România, 1, nr. 114, 29 mai 1917, p. 1). 
Maximul efectivelor americane ajunse în Europa 
a fost însă de 1.790.623 combatanţi (https://fr.
wikipedia.org/wiki/John_Pershing), iar Pershing 
(căruia după război i se va decerna titlul de Gene-
ral al Armatei Americane) şi-a dovedit calităţile 
de eminent comandant, anul următor, cîştigînd 
bătăliile de la Saint-Mihiel şi Meuse-Argonne. 
America era preocupată, în special, de soarta 
Franţei, faţă de care avea afinităţi şi datorii morale, însă stabileş-
te contacte şi cu ceilalţi aliaţi. „Venirea americanilor” la noi e 
consemnată de Iorga la 20 iunie 1917: „În scurte cuvinte energi-
ce, de fapte, Hugh Scott, bătrînul general, pare a respinge bogata 
retorică engleză a lui Take Ionescu. În numele Camerei [la pre-
zentare] vorbeşte I. Mitescu, prigonitorul ţăranilor de la 1907” 
(v. Memorii, 1917-1918, vol. 1, Paul Editions, 2018, p. 33). Isto-
ricul sesizează pe loc diferenţa de mentalitate: interesul america-
nilor era pentru „fapte”, prioritare în timp de război, şi nu pentru 
vorbe, oricît de amabile ar fi fost acestea: „D-na Xenopol îmi 
spune că Glasgow, sub-şeful misiunii americane, doreşte să cu-
noască neoficiali şi să lucreze cu ei. Pînă acum, oficialii i-au dat 
banchete, discursuri, specialitatea casei” (op.cit., p. 82). „Misiu-
nea americană” era compusă din mai multe grupuri: ofiţeri însăr-
cinaţi cu strîngerea de informaţii (liste de nevoi pentru un plan 
ferm de acţiune), studenţi („membri ai Societăţii Tinerilor pentru 
ajutorul spitalelor şi soldaţilor”), medici, ingineri şi muncitori la 
căile ferate. Grupurile staţionau puţin: îşi făceau treaba pentru 
care erau delegate, apoi, după cîteva săptămîni sau luni, se întor-
ceau acasă. În deplasările prin ţară, ele descopăr – am zice azi – 
România profundă, a cărei stare jalnică le consternează: „Misiu-
nea americană, condusă de d-rul Bordea de la Vaslui, a vizitat 
satele noastre. Şi-a arătat mirarea că o rasă aşa de nobilă e lăsată 
într-o părăsire aşa de mare; condiţiile de viaţă ale ţărănimii noas-
tre nu sînt mai bune ca ale Pieilor Roşii. L-au întrebat pe Bordea 
[un reputat igenist] de ce clasa dominantă a permis ca lucrurile 
să ajungă aici, şi acesta a răspuns sincer că cei care o compun, în 
afară de cîţiva oameni cinstiţi, sistematic înlăturaţi, n-au decît 
grija faimei şi cîştigului lor. Americanii au declarat că înţeleg să 
ajute, dar ţara, nu pe aceşti oameni. Deocamdată vor trimite me-
dici şi chirurgi pentru armată, lăsîndu-se astfel liberi alţii pentru 
populaţia fără nici o îngrijire” (op.cit., p. 96). Deşi neîndoielnic 
util, nu ajutorul material al Americii a fost cel mai important 
pentru noi, ci ajutorul ei politic; nu cel cu militari ori cu voluntari 
de diverse profesii, ci cel cu principiile. Care erau acestea? Ade-
văr, dreptate, libertate, democraţie, civilizaţie, legate, în conşti-
inţa publică, de un singur nume: Wilson (preşedintele Thomas 
Woodrow Wilson), care, spre bucuria multora, provenea din 
tagma profesorilor. Anticipînd, pot spune că, în mare măsură, 
sîntem Românie Mare datorită acestuia. De la intrarea Statelor 
Unite în război, opiniile nici unui alt om n-au fost urmărite, cu o 
egală încordare ca ale sale, adică nici ale lui Clemenceau, nici ale 
lui Lloyd George, nici ale lui Orlando, nici ale lui Wilhelm II, 
nici ale lui Carol I (împăratul Austriei), nici ale lui Kerenski, 
Lenin sau Troţki. Declaraţiile, răspunsurile la diverse „note”, 
discursurile sale (cît şi reacţiile la ele) erau viu aşteptate, consem-
nate prompt şi interpretate sub toate aspectele. În haosul de rumori 
şi zvonuri care înconjurau atunci planeta, afirmaţiile lui aveau 
pregnanţă şi autoritate, şi serveau ca puncte de sprijin. Cert, noi 
am fost printre cei mai doritori ca ideile sale să fie aplicate integral, 
consecvent şi ne-am folosit de ele ca de pîrghii şi paveze. Ne-am 
bucurat de fiecare dată să constatăm că Wilson nu cedează din 
hotărîri nici duşmanilor şi nici aliaţilor (unii, precum englezii, 
înclinaţi spre oarecari concesii). Dintre români – diferență ce 
merită subliniată – cel mai intens au vibrat la mesajele sale și 
le-au îmbrățișat cei aflați încă sub ocupația austro-ungară și cea 
rusească. Aceștia, în mai mult de o situație, pur și simplu s-au 
agățat de ele. (Românii din țară erau destul de confuzi, plini de 
spaime și incertitudini, atenția lor fiind concentrată asupra celor 
ce se întîmplă în imediata apropiere.) În ianuarie 1918, președin-
tele american a ținut discursul intitulat „The world be safe for 
democracy”, cu privire la ceea ce trebuia făcut pentru ca pacea 
viitoare să fie generală și durabilă. Din cele 14 puncte stabilite, 
două veneau în întîmpinarea așteptărilor noastre: punctul prin 
care se cerea „evacuarea României, Serbiei și Muntenegrului” de 
armata germană și punctul privitor la „autonomia popoarelor 
non-germane din Austro-Ungaria”. Pentru fruntașii ardelenilor, 
bucovinenilor și basarabenilor, discursul a părut rupt din Biblie: 
„punctele” au căpătat gravitatea unor porunci. Acesta (ulterior și 
discursurile care i-au urmat în februarie, iulie și septembrie) le-au 
sporit determinarea de a-și prezenta aspirațiile naționale, le-au 
întărit convingerea că, în sfîrșit, „au răsărit zorile dreptății”. Nimic 
din ceea ce s-a obținut – credeau, bazați și pe victoriile de pe 
frontul de Vest – nu mai putea fi reversibil. De pildă, vorbind în 
Parlamentul Ungariei, Alexandru Vaida-Voevod și-a pornit dis-
cursul de la „punctele” lui Wilson, spunînd în acest sens: „Un 

punct cîștigat al lui Wilson se poate fixa acum 
[între „urmările bune” ale războiului], și anume 
că pretutindenea a fost  primit marele principiu că 
în viitor nu va mai exista deosebire între diferitele 
națiuni și că micile și marile națiuni vor fi egal 
îndreptățite. Al lui Wilson este marele merit că în 
punctele sale a exprimat clar și ușor de înțeles 
pentru oricine această situație, ceea ce azi nu se 
mai poate eclipsa. Dacă va succede realizarea 
acestor idei, atunci putem spune că omenirea n-a 
săvîrșit faptă mai măreață decît aceasta de la în-
temeierea creștinismului încoace” (v. „Discursul 
deputatului Dr. Alexandru Vaida-Voievod” – Ul-
timul cuvînt românesc în Parlamentul Ungariei –, 
în România nouă, 2, nr. 186, 11 octombrie 1918, 
p. 1). Semnificativ, în cuvîntul său, deputatul 
român se referă de șapte ori la „punctele” („prin-

cipiile”) lui Wilson. Cine parcurge presa românească din 1918 
(cea din Iași și Chișinău) nu poate să nu remarce desele invocări 
ale numelui lui și epitetele de care e însoțit: „sprijinitor”, „ocroti-
tor”, „generos”, „înțelept” etc. Încercînd să-i definească rolul – rol 
de luptător și arbitru – un editorialist (probabil chiar Onisifor 
Ghibu) îl caracteriza în termeni apoteotici, ca fiind „dictatorul 
lumii”, luminat și profund uman: „Niciodată universul n-a avut 
un dictator de o astfel de înălțime de idei; prin nimeni geniul 
omenirii n-a vorbit atît de categoric și de hotărîtor ca prin el […] 
el nu vine în numele Puterii, ci [ca un „mîntuitor”] în numele 
Dreptății […] vorbește de respectul și iubirea între popoare ceea 
ce e ceva cu totul neobișnuit în diplomație”. Numai un asemenea 
„dictator” (cuvîntul – sînt obligat să precizez – are aci un sens 
pozitiv) era în stare să arunce lumii, din cel mai înalt for al țării 
sale, întrebări ca acestea: „Este cu putință ca forța oricărei națiuni 
să decidă soarta popoarelor asupra cărora ei n-au alte drepturi 
decît cele care rezultă din forța brutală? Este permis ca națiunile 
puternice să subjuge pe cele mici și să le exploateze? Sînt datoare 
popoarele să se supună voinței altor popoare și nu voinței lor 
proprii? Oare lipsește idealul libertății tuturor popoarelor așa ca 
cei puternici să facă ce vor și să aducă celor slabi pagube fără 
compensații [cum voiau germanii]? Cererile de drepturi fi-vor ele 
lăsate la voia întîmplării, ori se va forma un acord comun [Soci-
etatea Națiunilor Unite], care va garanta executarea dreptului 
obștesc?” (v. „Wilson”, în România nouă, 2, nr. 189, 14 octombrie 
1918, p. 1). Sentimentul românilor care scriu despre președintele 
american (și, desigur, nu numai al lor) e că, odată cu el, s-a intrat 
într-o altă eră: „era Wilson”. Wilson însemna o schimbare radicală 
de mentalitate în politică, sfîrșitul (se credea atunci) a ceea ce s-a 
numit Katastrophenpolitik, politica de catastrofe, care ignoră 
suveranitatea popoarelor. Însemna, de asemenea, sfîrșitul atitudinii 
bățoase, arogante, comportament în care excelau unii dintre 
miniștrii și parlamentarii maghiari. Dintr-odată, acestea au deve-
nit „anacronisme”, locul lor fiind „camera de vechituri a istoriei”. 
Wilson reprezenta noul atît ca ideologie, cît și ca manieră. Dem-
ocrat autentic, avea profesiune de credință că „din pămînt vine 
viața”. Tradus și la noi, textul său cu acest titlu e un frumos elogiu 
al „omului mijlociu” și al conducătorului pornit „de jos”: „Năde-
jdea Statelor-Unite rămîne pentru prezent și viitor aceeași ca în-
totdeauna: e nădejdea și încrederea că din case și colibe necu-
noscute vor veni bărbații care se vor înălța la conducerea industriei 
și a vieții noastre publice” (v. România nouă, 2, nr. 206, 3 
noiembrie 1918, p. 1). Inseparabil de umanism, democratismul 
său se verifică și în „punctele” pe care le-a lansat: instaurarea 
păcii, eliminarea rivalităților dintre popoare, a egoismelor națio-
nale, generalizarea dreptului la autodeterminare etc. În ceea ce 
privește diferența de manieră, ea se distinge în modul persuasiv, 
logic și senin, de a argumenta. Wilson i-a frapat pe contempora-
ni (politicieni și diplomați) cerîndu-le sinceritate („transparență”, 
am zice acum), cinste, seriozitate, responsabilitate sau vorbindu-le 
de „iubirea dintre popoare”. Discursurile sale i-au creat Americii 
o față ideală de țară nobilă, amică a libertății. Prin tot ce a con-
ceput, el a fost – cum spunea Iorga – „un binefăcător al omenirii” 
(v. „Wilson”, în Oameni care au fost, 2, Ed. Minerva, 1967, p. 
216). Contemporanii au simțit plenar influența sa asupra destinu-
lui lor. În ziua Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia, transil-
vănenii refugiați au trimis, din Chișinău, mai multe telegrame de 
recunoștință. Prima – Regelui, a doua Președintelui Statelor Unite, 
„marele luptător pentru dreptate, prin ajutorul căruia ei își văd 
realizat visul de veacuri”. „D-voastră, D-le Președinte, ați enunțat 
în chip categoric – subliniau ei – că «Românii din Transilvania, 
avîndu-și patria lor, se vor uni cu ea». Pentru această declarațiune 
v-ați făcut vrednic de recunoștința tuturor generațiilor române” 
(v. România nouă, 2, nr. 220, 30 noiembrie 1918, p. 2). Chestiunea 
recunoștinței la români o las însă pe altă dată. Să fim corecți: nici 
americanii nu mai sînt și nu se recunosc, cred, în ceea ce se spunea 
despre ei la sfîrșitul Primului Război Mondial. Cronologic, „era 
Wilson”, care a generat speranța într-o „lume nouă”, „luminată”, 
într-o etică a relațiilor internaționale, a supraviețuit cîțiva ani celui 
ce i-a dat numele, apoi a fost contestată. Amintirea ei mai pîlpîie 
totuși în cîteva instituții internaționale, din păcate, nu îndeajuns 
de eficiente.
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– Ați rămas legat în mod 
statornic, stimate Constantin 
Călin, de Moldova, prin întreg 
itinerariul de viață și literatură. 
Primul popas va fi, în discuția 
noastră, chiar spațiul originar: 
satul Udești – Suceava. Care 
sunt ecourile amintirilor din 
primii ani, apoi, de mai târziu?
– Stau, începând de la liceu, în 
Moldova, dar nu uit nici o clipă 
că sunt bucovinean. De câte ori 

am ocazia – iată și acum – mă agăț de faptul acesta. În mintea 
mea, a fi bucovinean e un „titlu”, pe care încerc să-l exhib prin 
comportament. Cum? Prin seriozitate și loialitate. Mă cenzurez, 
riscând uneori să par rigid, și sunt exigent în relațiile cu ceilalți. 
Adăugați, apoi, că-s reticent din fire și am o educație cazonă: 
nu arăt, dar am absolvit un liceu militar. Din toate astea rezultă 
o figură nu prea simpatică, la care însă, în pofida anumitor 
consecințe rele, nu renunț. Bucovina mea nu-i Bucovina din 
reclame, turistică, cea din versul cu „plai cu flori”; e aspră, dârză, 
laborioasă, reactivă. Personal, nu agreez imaginile bucolice, 
decorative, și nu simpatizez cu mittel-europenismul superficial 
al unora de azi care ignoră durerile trecutului, „captivitatea 
austriacă”, opresivă, pentru a-l cita pe vicoveanul Ion Nistor, 
„cel mai important istoric al provinciei”, cum îl considera N. 
Iorga. Când vine vorba de Bucovina, tresar în memoria mea zeci 
de scene de un tragism greu de descris. Vrând să stăpânească 
prin teroare, legiuitorii imperiali au imaginat pedepse de o 
cruzime enormă (citez dintr-un act redactat în 1790, adică 15 
ani după ocupație): „cu sabia sau spânzurătoarea”, cu „rumperea 
cu cleștele”, cu „frângerea și împletitul trupului pe roată”, cu 
„tăierea în patru bucăți” și „târâtul pe uliță”, cu arderea pe rug 
(„o grămadă de leamne”), plus confiscările de averi. Înaintea 
Primului Război Mondial funcționau din plin spânzurătorile 
colonelului Fischer, supranumit „călăul Bucovinei”. Și totuși 
teama nu ne-a biruit. Printre numeroasele gesturi de nesupunere, 
unul, anterior actului amintit, a fost al popii Andrei din Udești, 
care a luat o parte dintre enoriași și s-a refugiat. Bucovina pe 
care o privilegiez în suflet e – nu în ultimul rând – „țara” (aşa 
se definea înainte de 1918) unor cărturari de seamă, lingvişti şi 
istorici (Sextil Puşcariu, Al. Procopovici, Ion Nistor, Dimitrie 
Onciul ş.a.), o „ţară” cu o coeziune internă mai mare și cu un 
grad superior de alfabetizare, în momentul Unirii, comparativ cu 
provinciile din Regat. Bucovineanul posedă un instinct regional 
puternic și un simț al diferențelor generator de ambiții. Udești, 
satul natal, un loc modelat frumos de Dumnezeu: are dealuri 
înalte, râpi adânci, păduri, imașuri, terenuri grase și terenuri 
sărate, e mărginit într-o latură de apa Sucevei și de luncă. Iar 
din perspectiva ce ne interesează aci, este un punct distinct 
de „geografie literară”. Un sat care a dat mulți – neverosimil 
de mulți – scriitori: G. Rotică, Eusebiu Camilar, Haralambie 
Mihăescu, Valeriu Cimpoeș, Constantin Ștefuriuc, Mircea 
Motrici, Constantin T. Ciubotaru, Liviu Popescu, Bogdan Niculi. 
Pe această listă pot fi trecute soțiile și copiii unora dintre ei: 
Magda Isanos, soția lui Eusebiu Camilar, Elisabeta Isanos, fiica 
lor, Doru, fiul lui H. Mihăescu. Sau udeşteni prin adopţiune: 
Emil Simion. Despre fiecare din cei numiți se pot spune lucruri 
bune. Deschid o paranteză: noi doi știm, nu exclud însă ca un 
tânăr ori cineva de altă meserie să întrebe ce-a făcut, de pildă, 
Haralambie Mihăescu, care, la fel cu Eusebiu Camilar, a fost 
membru corespondent al Academiei? A scris – îi răspund – două 
lucrări fundamentale (Limba latină în provinciile dunărene ale 
Imperiului roman și Influența grecească asupra limbii române 
pînă în secolul al XV-lea) și o Istorie a literaturii latine; a tradus 
pe Aristofan, Democrit, Tacit, Mauricius, Teophilact Simocata, 
Procopius din Caesarea ș.a. Eu am fost mai apropiat de Eusebiu 
Camilar. Când eram student, visam să-i calc pe urme și să ajung 
prozator. I-am arătat câteva „încercări”. M-a încurajat, dar 
m-a și ținut pe loc un timp care mie, din cauza nerăbdării, mi 
s-a părut foarte lung. Într-o zi mi-a promis că-mi va publica o 
schiță despre moartea unui cal, pe care o credea mai reușită, în 
Scrisul bănățean, în redacția căruia avea prieteni. Taman atunci 
însă revista s-a restructurat şi transformat în Orizont. „Bucata” 
mea, la care desigur țineam, n-a mai văzut „lumina tiparului”. 
Curând m-am reprofilat în recenzent, iar Camilar a conchis că 
asta mi se potrivește mai bine. Apropo de Udești și de Camilar: 
el a iubit satul cum eu nu sunt în stare. L-a proiectat în mitologie. 
Aci și-a scris aproape întreaga operă. Aci a tradus Sakuntala, 
Tristele și Ponticele. Primele două distihuri dintr-o poezie de-a 
sa sună astfel: „Mărturisesc, să afle ai mei nepoți măcar:/ Mi-au 
fost blazon opinca și bâta de văcar,// Și mi-a aprins elanul spre-al 
artelor temei,/ Natura udeșteană, în amfiteatrul ei” („Blazonul”). 
Un „blazon” similar avem cam toți cei ce ne-am ridicat de-
acolo. Cam toți provenim din părinți săraci (căci pământul 
era insuficient). Cu o excepție, toți suntem întâia generație de 
intelectuali. Firesc, scrisul ne-a insuflat sentimentul unui progres 
radical. Neatenți când e vorba de sociologia devenirii noastre și 
lipsiți de imaginația răului, „nepoții” nu știu nici ce traumă, nici 
ce resort reprezintă sărăcia; pentru ei, a aborda o atare temă e 

antipatic, chiar odios. Pentru mine, sărăcia (de ale cărei „ecouri” 
nu m-am despărțit încă) a fost și blestem și binecuvântare. M-a 
limitat, m-a și impulsionat, mi-a decis calea!
– Anii studiilor filologice şi-au pus amprenta asupra 
preocupărilor tânărului care îşi construia personalitatea. Care 
au fost profesorii care v-au susţinut? Dar colegii cu care v-aţi 
aflat pe acelaşi drum?
– Sper să nu sune bombastic: sunt ce sunt pentru că „istoria” 
(mai exact o înţelegere, din 1958, între Hruşciov şi Gheorghiu-
Dej, privitoare la reducerea efectivelor militare) a intervenit 
în evoluţia mea. M-am trezit (motivele le-am expus într-o 
pagină din volumul Provinciale) pe lista celor avansaţi peste 
noapte de la gradul de elevi-caporali la cel de sublocotenenţi şi 
trimişi să ne găsim locuri de muncă. Mie mi s-au oferit posturi 
de contabil şi de operator de cinema (sau director de cămin 
cultural, nu-mi amintesc clar). Le-am refuzat. Opţiunea pentru 
filologie a fost spontană şi s-a bazat pe singura vocaţie pe care 
mi-o recunoşteam: cea de a citi. Am mers aşadar la admitere 
după doi ani de Şcoală Militară de Artilerie Antiaeriană şi după 
o pregătire sumară de circa zece zile. Ştiam componentele 
tunului de 120 mm, ştiam logaritmi, ştiam multă literatură rusă 
şi sovietică, nu şi materiile trebuitoare. Am reuşit cu o medie 
mică (7,20), suficientă însă ca să primesc bursă, care era condiţia 
sine qua non, absolut vitală pentru a continua ca student. Listele 
au fost afişate seara. Bucuros, m-am întors acasă cu un tren de 
noapte. Ignorând pericolul, am trecut peste râul Suceava pe o 
punte înaltă şi îngustă, cu uşurinţa unui actor de circ, lucru care 
pe lumină, văzând apa de dedesubt, mă îngrozea. Problema de 
care m-am izbit imediat a fost că nu aveam încă haine civile. Am 
plecat la facultate îmbrăcat cu pantaloni cazoni de vară şi cizme, 
plus o bască, o vestă cu romburi şi o canadiană, pentru zilele 
friguroase, într-o valiză de lemn vopsită azuriu. Situaţia materială 
precară m-a constrâns la o viaţă studenţească circumscrisă în 
triunghiul cămin, universitate, cantină. După cursuri, stam în 
bibliotecă până îmi oboseau ochii sau picoteam. Prima sesiune de 
examene a fost capitală pentru mine: m-a propulsat pe o poziţie 
de fruntaş, pe care, apoi, m-am străduit s-o menţin. Crescut în 
disciplină, mi-am respectat profesorii, dar, decent şi timid, am 
stat la distanţă de ei. Mă dezgustau aceia dintre colegi care-şi 
inventau pretexte pentru a intra „pe sub pielea” lor, care se 
ofereau să le ducă servieta ori călimara. Şi azi am o vie repulsie 
faţă de obedienţi (care în alte împrejurări devin „fiare”). Pe mine 
profesorii m-au cunoscut, cred, exclusiv din carnetul de note, 
nu de la uşa cancelariei. La rândul meu, i-am prizat doar din 
băncile amfiteatrului, iar pe unii şi din paginile Iaşului literar 
sau, uneori, ale Contemporanului şi Gazetei literare. Atent, am 
putut să-i „ierarhizez” şi să remarc calitatea esenţială a fiecăruia: 
multilateralitatea, lărgimea de orizont a „Magistrului” Al. Dima, 
memorabil în câteva lecţii şi conferinţe, fervoarea dublată de 
o gesticulaţie de amvon a profesorului de literatură veche I.D. 
Lăudat, maniera urbană, impecabilă şi eleganţa în enunţuri 
(din care se pot extrage sute de aforisme) a lui Constantin 
Ciopraga, profunzimea discretă a lui Liviu Leonte, paradoxismul 
şi teatralitatea „maestrului” Al. Husar (nu în întregime pe 
gustul meu), calmul descriptiv al Mariei Platon, erudiţia în 
câmpul romanisticii a lui Ştefan Cuciureanu, imensa ştiinţă a 
indoeuropenistului şi moralistului Teofil Simenschy, traducătorul 
Panciatantrei şi autorul unui Dicţionar al înţelepciunii, o siluetă 
detaşată dintr-un roman englez din epoca victoriană. Deşi n-a fost 
unul dintre profesorii de seamă, mă simt dator să-l pomenesc aci 
pe Ion Tiba (ulterior lector de română la Cracovia şi traducător 
din limba polonă), care, după examenul de Teoria literaturii, 
mi-a anticipat un viitor de critic. Spuse după primul trimestru, 
cuvintele lui m-au marcat mai tare decât ale altora de mai târziu. 
Cine din ei m-a susţinut?, mă întrebaţi. În timpul facultăţii, 
în mod special, nici unul. În anul al treilea, de exemplu, am 
avut un moment de cumpănă, când a existat chiar riscul de a fi 
exmatriculat. Cauza? O „ieşire” virulentă în timpul unei şedinţe 
UTM. Astăzi, un atare incident poate părea minor, ba şi ridicol. 
Atunci (aprilie 1960) era să-mi fie fatal. Pentru că şedinţa s-a 
încheiat în huiduieli, a fost declanşată o anchetă cu privire la 
influenţa mea printre studenţi. Una din ameninţări a sunat: „Vei 
păţi ce-au păţit Zub şi Popescu [adică o să ajung la închisoare]!”; 
alta: „O să te trimitem [fiind fiu de ţărani] înapoi în agricultură!” 
Două săptămâni m-am simţit năuc, solitar, vid de speranţă. Ei 
bine, n-am aflat ca vreun profesor (câţiva fuseseră în sală) să-şi 
fi pus obrazul pentru mine, să mă apere. În schimb, majoritatea 
colegilor mi-au ţinut partea, şi astfel „cazul” s-a încheiat fără 
sancţiune. Noi eram Facultate de Filologie, Istorie, Filozofie. 
Din 200, după absolvire, unii, nu toţi de la Română, s-au afirmat 
atât în domeniul didactic, cât şi în ziaristică şi literatură. L-aş 
aminti, întâi, pe N.V. Turcu, prozator, dramaturg, poet, al cărui 
scris – am spus comentându-i debutul – se caracteriza prin 
acuitate, ironie, expresie neologistică sicativă, tăioasă şi prin 
subtilitatea cu care combina visul cu realitatea. A murit prematur, 
la 52 de ani, fără să-şi vadă tipărită întreaga operă. Altul care 
merită citat e amicul Constantin Trandafir, vecinul de pagină 
din Acolada, critic şi prozator, spirit elastic, dinamic, vivace, 
stăpân pe o dicţie şi gesticulaţie critică distincte şi cu o ironie 
aidoma celei zarifopoliene. Zarifopol, Caragiale, Creangă sunt, 

de altminteri, autorii de care s-a „contaminat” de tânăr şi despre 
care a dat interpretări devenite de referinţă. Prompt, fluent, face 
şi o atractivă critică de întâmpinare. Prezenţe sigure, validate 
de premii ale unor filiale şi reviste sunt, apoi, romancierul şi 
nuvelistul Vasile Iancu, fost corespondent al României libere, 
traducătorii Mihai Maxim (din rusă) şi Alexandru Şerban (din 
polonă). În fine, un coleg de grupă, Remus Zăstroiu, cercetător 
la Institutul „A. Philippide”, e cel ce „filtrează” articolele 
Dicţionarului General al Literaturii Române, veghind asupra 
eventualelor inexactităţi. Înşiruirea ar trebui să continuie cu 
menţionarea unor lingvişti (V.D. Ţâra, Constantin Frâncu, Const. 
Cojocaru), bibliografi (Gheorghe Pătrar, Mircea Filip-Leteanu), 
autori de scrieri didactice (Neagu Perianu, Ioan Rusu), folclorişti 
şi antropologi (Mircea Fotea, Grigore Racaru), editori (Gh. 
Sprinţeroiu). Cel mai recent apărut pe lista de autori e Dumitru 
Barău, poet şi romancier, convingător îndeosebi în ultimul gen. 
Dacă o adun, contribuţia noastră înseamnă trei-patru rafturi de 
bibliotecă, din care unul – sigur – cu cărţi valabile.
– Oraşul Bacău şi revista Ateneu au devenit mai târziu repere 
statornice care v-au dat un sens pozitiv împlinirilor dvs. Aţi 
fost şi dvs. un „atenian”, ca să folosesc un cuvânt inspirat al 
poetului Ovidiu Genaru. Cum au fost anii tineri, cum se arată 
a fi fost anii maturităţii depline?
– Până la repartiţie, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge în 
Bacău. Dacă nu intervenea o „răzbunare” a unei d-ne Frunză, 
la examenul de diplomă, ar fi trebuit să rămân la Catedra de 
literatură. De Iaşi eram legat intelectual şi sentimental. Aci 
făcusem liceul şi facultatea, aci aveam o prietenă studentă 
la medicină. Ca un fel de „compensaţie” mi s-a dat un loc la 
Institutul Pedagogic din Bacău. Semnele „provinciei” le-am 
constatat venind (cu aceeaşi valiză cu care plecasem la facultate, 
săracă) pe drumul de la gară spre centru: oameni ieşiţi pe 
trotuar, cu scăunelul după ei, la taifasul de după-amiază. Strada 
mirosea a praf udat cu stropitoarea şi a cafea. Plopii, rariştea 
dintre casele din zona Institutului, care era situat dincolo de 
„barieră”, precum şi alte lucruri observate în zilele următoare 
m-au cam dezolat. Revista Ateneu s-a înfiinţat după un an, 
meritul apariţiei revenindu-i lui Radu Cârneci, singurul dintre 
„scriitorii noi” cu volum, un tip perseverent, animator din specia 
Heliade Rădulescu, febril şi cu instinct de „şef”. O formidabilă 
locomotivă, cum am mai zis undeva. Eu am colaborat de la 
primul număr, cu un articol, necesar la inaugurarea „seriei”, 
despre autorul Plumbului („Bacovia, azi”), alterat de intervenţiile 
unui politruc local, ilegalistul G. Ilie, pe care autorităţile îl 
detaşaseră în chip de cenzor. Anterior, publicasem, la întâmplare, 
mici texte, nesemnificative, în Viaţa studenţească, Zori noi, 
Steagul roşu şi Iaşul literar. Un mensual, Ateneul, mi-a oferit 
şansa colaborărilor ritmice. Într-o vreme în care în Moldova 
nu existau decât două reviste, era un noroc să beneficiez de aşa 
ceva! Un periodic te disciplinează, îţi impune nişte termene, nişte 
măsuri. Nu sunt mândru de ceea ce am publicat în primii ani: 
articole despre „ce se cere”, afectate şi de graba redactării. Nu 
mi le-am recitit, dar e imposibil să nu se simtă în ele „gâfâiala”, 
anumite inadecvări în abordare, „barbarismele”, tonul adesea 
injust. Aveam însă, fapt remarcat din mai multe părţi, şi o calitate: 
pertinenţa, înclinaţia spre „critica pozitivă” şi spre portret. Deşi 
„baza” îmi era în învăţământ, Ateneul mi s-a părut mai atractiv. 
Acolo aveam senzaţia că sunt mai liber şi mai puternic. Până la 
desfiinţarea cumulului, în 1968, am deţinut o jumătate de normă, 
apoi, după o pauză de aproape un an, am părăsit catedra şi am 
venit ca redactor-şef adjunct. Cât timp la cârmă s-a aflat Cârneci 
(până în 1972), climatul redacţional a fost efervescent, stimulator. 
Cu ascendentul vârstei şi cu autoritatea funcţiei, el îşi muştruluia 
„băieţii”, adică pe G. Bălăiţă (finul său de cununie), Sergiu Adam, 
Ovidiu Genaru, Vlad Sorianu, Mihail Sabin, Cicerone Cernegura, 
Ioanid Romanescu, G. Genoiu, Horia Gane, pe care-i adusese 
(erau metodişti la Casa de Creaţie, bibliotecari, profesori, vagi 
ziarişti la foi de propagandă din fabrici şi uzine, câţiva cu studiile 
neterminate), le oferise un rost superior, şanse de afirmare, dar 
îi şi apăra, când se iveau – şi se iveau des – reclamaţii despre 
beţii sau – vorba lui – alte „chestii, socoteli, daraveli”. Lumea 
băcăuană stătea cu ochii pe ei şi nu admitea combinaţia talent 
şi boemă. Oraşul fiind mic, toate bravurile se auzeau repede, 
amplificate, mai ales unde nu trebuia și nu se înţelegea, respectiv 
la Partid. Or, „băieţii” trăgeau câte un chef după apariţia fiecărui 
număr (ba încă de la primirea „bunului de tipar”), după „lansări”, 
şezători, vizite ale unor colaboratori etc. Beau, povesteau, râdeau, 
deveneau, cu fiecare pahar în plus, „alţi oameni” (vedeţi scena 
din crâşma lui Moiselini, din Lumea în două zile). (Mai puţin 
rezistent, eu am ratat unele din „escapade”, dar le aflam a doua 
zi din relatările „combatanţilor”.) Cârneci ne-a indus ideea de 
echipă, de „grupare” (argumentată teoretic de Vlad Sorianu), 
chiar dacă, literar, semnele erau de „individualism” accentuat: 
„fiecare pe cont propriu”, cum obişnuia să peroreze – justificat 
– Bălăiţă.
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Mihai Timaru, jerfă neconcludentă pentru senatorul PSD 
Şerban Nicolae. Şi contestată. De acelaşi senator. Scrie Vasile 
Scutăreanu că, după o răzvrătire contra regimului inuman de 
temniţă, grupul lui Agapi a fost băgat în zarcă; pe toţi i-a ucis 
gerul; s-au strâns unul în altul şi aşa, îngheţaţi, sudaţi de ger, 
i-au dus într-o căruţă la groapa comună din Râpa Robilor.

În Casimca, talpa iadului din Reduitul Jilavei, se aflau, în 
’58, Costache Oprişan, Marcel Petrişor, Părintele Calciu, Iosif 
V. Iosif. Erau închisori speciale şi specializate. Aiud: corec-
ţie-recluzie-muncă silnică; Braşov-recluzie; Caransebeş, Satu 
Mare, Văcăreşti, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea-corecţie; 
Cluj: toate categoriile de pedepse; Suceava: arest, carceră, 
carceră grea; Doftana: recidivişti, pedepse disciplinare; Ocnele 
Mari: muncă silnică; Gherla: institut corecţional; Mislea: fe-
mei, toate categoriile de pedepse; tot pentru femei, Mărgineni, 
Miercurea Ciuc, Dumbrăveni, Arad (exclusiv femei), Lagărul 
„Anghel Saligny” din Dobrogea. Aspazia Oţel Petrescu, una 
dintre studentele preferate de Lucian Blaga, a fost arestată 
în ’48, a stat la Mislea, Dumbrăveni, Miercurea-Ciuc zece 
ani şi încă patru, după executarea pedepsei, tot la Mislea, ca 
„irecuperabilă”.

Cercetătorii IICCEMER (institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) 
au trecut în dicţionar: 3.802 de femei închise, 1.454 mame, 
multe fără apartenenţă politică; de-a valma, soţii, surori, fiice. 
Minore, ca Maria Ioana Cantacuzino, fiica lui Bâzu şi a Ancăi 

Diamandi, nepoată a lui George Enescu; a fost arestată ca 
„subversivă” la 16 ani, în 1952 şi dusă la Rahova. Mama n-a 
ştiut nimic de fiica ei. Trei ani de Văcăreşti, Jilava, Ghencea, 
Pipera, Tîrgşor, Mislea. Ieşită, a lucrat ca ajutor de sudor, ca 
taxatoare IRTA, ca şamponieră la un coafor, până a plecat în 
Franţa, în ’80. Fiica lui Petre Roman, vorbind vrute şi nevrute 
la televizor, povesteşte cum era să-şi piardă viaţa, după ’89, 
şi că tata-premier a trimis-o în Franţa, tocmai la Paris, ca s-o 
salveze. Era ameninţată de cine? De minerii care loveau la cap 
studenţii pe străzile capitalei (pe liderul manifestaţiei din Piaţa 
Universităţii, Marian Munteanu, aproape că l-au ucis) sau se 
luptau cu cele 15 maşini de scris, la sediul PNŢ din Bucureşti? 
Frumosul, chiparosul premier ne-a împobobit fondul principal 
de cuvinte cu vocabula rom, ca să se ivească şi să crească o 
confuzie dorită între rom şi român, între romincă şi româncă, 
între limba cea română şi cea romă. Iar Roman şi fosta-i soţie 
orientalista nu prididesc să laude eroismul tatălui, respectiv 
socrului Valter Roman, luptător în Spania pentru cauză, agent 
NKVD, politruc la Radio Moscova, şef abil peste maşinăria 
propagandistică a Editurii Politice...

Dorina Potârcă a trecut prin lagăre (Ghencea, Popeşti-
Leordeni, Pipera, Dumbrăveni), numai pentru că era soţia 
lui Virgil Potârcă, ministru al Justiţiei, al Agriculturii şi al 
Lucrărilor Publice, din partea PNŢ. După ce lucra la dig, 
adormea mergând. După eliberare, în ’54, n-a putut fi decât 
muncitoare, vânzătoare... Greu, foarte greu, a obţinut un post de 
profesoară suplinitoare, navetistă. Iar Ecaterina Madgearu, deşi 
soţul fusese ucis de legionari în ’40, a stat închisă între ’53-’54, 
ca soţie de fost demnitar. Mihaela Vulcănescu a fost închisă 
doar ca soră a lui Mircea Vulcănescu; Măriuca, doar ca fiică.

Soţia lui Gh. I. Brătianu, Elena Sturza, a fost şi ea ares-
tată în ’51. Cei trei copii, trimişi afară, nu şi-au mai văzut tatăl, 
mort la 55 de ani, în ’53, în celula 73 Sighet. Elena a murit 
în exil, în ’70. O familie distrusă. Mara Lazăr, soţia lui Ilie 
Lazăr, nu şi-a trădat soţul după înscenarea de la Tămădău. Ca 

Un proiect rămas nereali-
zat de Petru Ursache se intitula 
Un pământ numit Aiud. Se putea 
numi Un infern numit Aiud, dar 
şi Un pământ numit Gherla, Un 
pământ numit Sighet, Un pământ 
numit Mislea, Un pământ numit 
Văcăreşti, Un pământ numit 
Tîrgşor... Câte nume nu are pă-
mântul temniţelor, al casimcilor, 

al zarcilor... Cartea lui Petru, Istorie, genocid, etnocid, ediţie 
integrală, sub tipar la Eikon, în 2019, e o scară la cer pentru 
martiri, pentru pătimitori ai închisorilor. Despre Calvarul 
Naţiunii Române Creştine, ca să-l scrie, Petru a citit sute de 
mărturii ale suferinţei de neimaginat, iar făptuitorii ar trebui 
judecaţi nu de vreun „tribunal al poporului”, ci de Biserica 
Poporului. Acolo, la Gherla (construită de Maria Tereza), 
Valeriu Anania a fost bătut predilect la tălpi cu vână de bou 
(bătaie cumplită) de comandantul Enoiu, aşa cum mărturiseşte 
în Memorii, Iaşi, Polirom, 2008.

Martiriul lung şi constant al Bisericii creştine l-a pre-
ocupat intens pe Petru Ursache. Preoţilor întemniţaţi, bătuţi, 
schingiuiţi li s-a oferit moarte martirică prin baterea de cuie-n 
frunte, pe viu, prin îngheţare în apa Canalului Dunăre – Marea 
Neagră, moarte fără mormânt şi fără cruce. Ioan Ianolide scrie, 
în Întoarcerea lui Hristos, Ed. Christiana, Bucureşti, 2006, 
p. 145, că inspectorul puşcăriei de la Tg. Ocna i-a spus lui 
Valeriu Gafencu, „sfântul închisorilor”: „Aici s-a terminat cu 
Hristos”. Terifiantele „metode” din puşcăriile crimei, groazei, 
calvarului sunt receptate cu indiferenţă cel puţin suspectă. 
Domnul Alexandru Florian etichetează negativ altruismul 
până-n moarte al lui Valeriu Gafencu. Reapar agenţii regimului 
ateo-bolşevic, ca să nege ţelul „experimentului Piteşti”, decla-
rat de Mihai Buracu „murdărirea a toţi şi a toate”(Tăbliţele de 
săpun de la Itşep-It). Tartorul Nicolschi afirma, într-un interviu, 
luat în 1992 de Lucia Hossu-Longin pentru Memorialul durerii, 
că „experimentul Piteşti” nici n-a existat, că-i „scorneala” lui 
Ierunca şi Goma. Au păţit ceva Pantiuşa Bodnarenko ori Mişu 
Dulgheru-Dulbergher?

„Cei mai mulţi au fost bravi”, scrie Ioan Ianolide despre 
generalii, ofiţerii, intelectualii închişi la Aiud. Vizat era înde-
osebi tineretul creştin-ortodox. Şi tot Ianolide: „Se adunaseră 
acolo câteva mii de tineri studenţi (...). Din punct de vedere 
politic, toţi erau anticomunişti.”

Blestemul lui Radu Gyr, ştiut pe de rost de Grigore 
Caraza şi pe patul morţii, sună:

„Aiudule, Aiudule,/ temniţă cruntă,/ Fă-te, zăludule, pia-
tră măruntă/ Focul mănânce-te,/ că nu te mai saturi/ mereu vrei 
scâncete/ şi bei oftaturi// Vântul destrame-te, că nu-ţi ajunge! / 
În marea-ţi foamete,/ mereu vrei sânge.// Grindina îndoaie-te/ 
spele-te ploaie/ lanţuri şi vaiete/ să ţi le-nmoaie (...) Aiudule, 
Aiudule/ fiară năucă/ face-te-ai, crudule,/ fum şi nălucă”.

Preoţii creştini au îmbogăţit sinaxarul sau ar trebui să-l 
îmbogăţească. Episcopul Vasile Aftenie, după traseul impus de 
la Dragoslavele la Mănăstirea Căldăruşani (lagăr-închisoare), 
a murit la Văcăreşti, în mai 1950. Episcopul greco-catolic 
Ioan Suciu a murit la Sighet, fără judecată, fără condamnare. 
Mormânt necunoscut. Episcopul de Lugoj, Valeriu Traian 
Frenţiu, a murit la Sighet, în 11 iulie ’52 şi a fost zvârlit la 
groapă comună. Leit-motiv: fără judecată, fără condamnare. 
Episcopul Alexandru Russu a murit fără slujbă, la Gherla,în 
‘63. Episcopul Ioan Bălan a murit în ’59, în DO, fără judecată, 
fără condamnare. Episcopul Tit Liviu Chinezu a murit înghe-
ţat la Sighet, în 15 ianuarie 1955; fără sicriu, l-au aruncat în 
Cimitirul Săracilor. Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla, în 
1969 cardinal in pectore, a spus în ’70, în spitalul Colentina, 
ultimele cuvinte: „Lupta mea s-a sfârşit, a voastră continuă.” 
Iar noi am aşteptat căinţa torţionarilor.

În RPR penitenciară, pe certificatele de deces, securiştii 
scriau, la motivul decesului: tensiune arterială, insuficienţă 
circulatorie, miocardită cronică, TBC. Ce provocase aceste 
boli, pe înţelesul tuturor, tortura, nu intra în discuţie.

În 1951, când veneau deţinuţii, directorul închisorii, 
ceferistul din Tecuci, Gheorghiu, le striga „bandiţilor” că 
ei, torţionarii, au fost prea binevoitori, că ar fi trebuit ucişi 
chiar la arestare (Octavian Voinea, Masacrarea studenţimii 
române, Ed. Majadahonda, Bucureşti, 1996). După CIA, scrie 
Oct. Voinea, în 1956, în Bucureşti, erau 17.000 de agenţi ai 
Securităţii; în restul României, 70.000. Mâna bătăuşă a lui 
Gheorghiu era Niki Marcu. Sugruma, bătea cu capul de perete, 
„aşa cum baţi un măr ca să-l putrezeşti” (Virgil Maxim, Imn 
pentru crucea purtată, Ed. Antim, 2002). Şi tot Maxim scrie 
cum a fost torturat unul dintre capii rezistenţei din Vrancea, 

Un infern numit Aiud, Gherla, Sighet...
membră PNŢ, câştigase alegerile contra lui I.C. Parhon şi a fost 
pedepsită crunt pentru asta. Ilie Lazăr a recunoscut dangătul de 
clopot al bisericii din localitate, dăruit de familia sa în urmă cu 
150 de ani şi doar aşa a ştiut că se afla în închisoarea din Sighet. 
Niculina Mihalache nu şi-a denunţat soţul, pe Ion Mihalache, 
arestat tot la Tămădău. N-a ştiut când a murit, închis la Râmnic. 
Ea a făcut închisoare grea, a avut DO în Bărăgan, casa i-a fost 
luată şi a sfârşit într-un cămin de bătrâni din Bucureşti, în ’73, 
după zece ani de trai mizer. A murit de Înălţare.

Arlette Coposu a dispărut 14 ani; închisă, fără drept de 
vizite, medicamente, pachet de acasă. Condamnată la 20 de 
ani de muncă silnică (spionaj pentru Franţa), în fapt, pentru 
că frecventa Biblioteca Franceză din Bucureşti. Temniţe: 
Malmaison, Jilava, Văcăreşti, Mislea, Miercurea Ciuc, Oradea. 
Ana Pauker, unealta Sovietelor, declarase Institutul Francez 
„oficină de spionaj”, în şedinţa CC din 20 0ct. 1948. Serge-
Henri Parisot a fost expulzat. Corneliu Coposu fusesese şi el 
arestat la Tămădău, în ’50. A revăzut-o pe Arlette după 14 
ani. Bolnavă de cancer, s-a stins repede. Nu şi Ana Pauker, 
subalterna lui Valter Roman, traducătoare la Editura Politică, 
cu domiciliu la vilă.

 Scrie Virgil Maxim: „cu lanţuri la picioare, am fost 
trimişi în închisoarea Tîrgşor. Trupul îmi era legat, duhul 
însă nu.” Asta în vremea când patria trebuia să fie URSS. Dar 
postdecembrist, când patria vrea să fie în constructul UE, de 
ce torţionari ca Pauker, Nicolschi, Drăghici, Pleşiţă sunt ab-
solviţi de păcate? O torţionară ca sârboaica Vidosava Nedici, 
„sadica Vida”, a scăpat nepedepsită. Vidma asta s-a dat, după 
revoluţie, spioană în favoarea lui Broz Tito şi a fost scăpată 
peste graniţă, întâi la Viena, apoi la Belgrad. 

În Săptămâna Mare a lui 1952, 53 de rude ale demnitari-
lor (lotul: „familiile demnitarilor”; motivare: „elemente dubi-
oase”) au fost arestate. Chinurile de care au avut parte copiii în 
temniţa Târgşor sunt inimaginabile. Sistemul concentraţionar 
a băgat în puşcării copii de politicieni, care, apoi, n-au putut 
face şcoală. Iar nouă ni se cere ca nu cumva să discriminăm 
rubedeniile Voss,Tismăneanu, Florian, Mizil... Îl vedeţi venind 
pe domnul Alexandru Florian în 14 mai, în Piaţa Revoluţiei, la 
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste, 
ca să-i onoreze pe Valeriu Gafencu, pe Iustin Pârvu, pe Mircea 
Vulcănescu, pe Petre Ţuţea, pe Radu Gyr, alături de Ion Coja, 
Lucia Hossu Longin, Dan Puric?

În Săptămâna Patimilor, 2019, Octav Bjoza e din ce în ce 
mai singur. Martorii şi pătimitorii gulagului românesc dispar. 
Nici fiul său n-a putut urma facultatea pe care şi-a dorit-o. 
Iar din 2014 până azi, preşedintele a decorat doar 55 (pe ce 
criterii?) din cei 100 propuşi de Asociaţia Deţinuţilor Politici.

Dosariada (care ucide) contra actanţilor politici opozanţi 
continuă. Cercetătorii CNSAS se descalifică atunci când scot, 
pe sărite, dosare, când din dosare dispar anume pagini, anume 
nume, de unde şi tupeul celor devoalaţi. Ca boier Stolnici, 
denunţiant, ca să zic aşa, al Ieruncilor, ca Lucian Boia, „agent 
anti-emigraţie”, tocmit de Pleşiţă şi de Mihai Caraman. 
Cercetătorul Mădălin Hodor a şi aflat că Iancu Marin era 
informatorul „Călin F.”, recrutat la Aiud de Direcţia a IV-a. 
Fiica sa – scrie presa – a murit pe 21 decembrie ’89. Avea 27 
de ani, era încă studentă, pentru că au eliminat-o din facultate 
după ce tatăl fusese arestat şi trimis la Aiud.

 Tehnica dezinformării e adusă la zi, ca şi metoda ştirii 
false, semănând frică. E mai rentabil să n-ai opinie, ca să nu 
intri în grila gândirii incorect politice. Europarlamentarul 
Cristian Preda a închis telefonul Sorinei Matei, care, în emi-
siunea din 12 aprilie 2019, de pe B1, i-a cerut părerea privind 
premierea de către GDS a procurorului Lazăr. Pe cale de con-
secinţă, Augustul şi-a dat tupeul pe faţă, propunându-şi, culant, 
să dea premiul său disidentului Iulian Filip, deşi îi prelungise 
condamnarea la temniţă grea.

Din sumarul creionat pentru Istorie, genocid, etnocid, 
lui Petru Ursache îi rămăsese de scris „Războiul nevăzut”, I şi 
II. „Războiul contra crucii continuă”, notase pe o fişă de lucru, 
trimiţând la o carte apărută la Ed. Carpathica, pe care n-am 
reuşit s-o găsesc în biblioteci şi în librării. Cenzura moare, dar 
nu se predă. Petru n-a mai apucat să afle că micul Macron vrea 
să dea catedralei gotice o alură nouă,de „artă contemporană”. 
Şi proiectele curg. Ce, mai avem nevoie de civilizaţie medi-
evală, de cult creştin, când e în trend cultul ecologist? Ia să-i 
punem, pe acoperiş, catedralei Notre Dame o fermă ecologică 
într-un cub de sticlă!

Ce mai avem de făcut? Să aşteptăm ca prezentul să 
devină trecut? 

Magda URSACHE

Dorin Coltofeanu
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În anul când Noica a fost elibe-
rat din temnița politică (împreună cu 
toate cadavrele vii care supraviețuiseră 
constrângerilor prin tortură, foame și frig 
ale regimului de exterminare de după 
gratii), Virgil Ierunca se întreba retoric 
dacă „spectrul crimei” împotriva istori-
cului Gheorghe Brătianu și a filozofului 
Mircea Vulcănescu nu însoțește, oare, 

pe niciunul dintre „trimișii de stăpânire?” (Virgil Ierunca, 
Românește, 1964, ed.II-a 1991, p.58; vezi și dr. Florin Mătres-
cu, Holocaustul roșu, vol.I-III, Ed. Irecson, București, 2008, 
1430p.). Subiectul temnițelor politice fiind în comunism o 
temă tabu, abia după 1990 s-a mai aflat câte ceva de cele 
două milioane de români (vezi Românii în știința și cultura 
occidentală, SUA, 1992, p.207) schingiuiţi în temniţele cu 
care ocupantul sovietic împânzise ţara, precum și de grozăviile 
suferite de românii bucovineni şi basarabeni deportaţi cu su-
tele de mii în Siberia (Ceaușescu le vorbea rușilor de cca 1,5 
milioane de victime românești din provinciile întâi eliberate 
de români, apoi iar ocupate de Rusia sovietică). În schimb, în 
Europa de vest acestea erau lucruri pe care asistentul de română 
de la Groningen (dacă n-ar fi avut creierul bine spălat) le putea 
afla din memorialistica detențiilor politice ale românilor care 
au reușit să publice astfel de cărți în vest. 

Dresat din țară să-i încondeieze pe „fasciștii fugiți” care 
au criticat „raiul” comunist (vezi articolele anti-comuniste 
publicate în revistele exilului românesc), Culianu a boicotat 
cât a putut colaborarea propusă de Eliade în 1982 la volumul 
Dialoguri întrerupte, care ar fi fost să fie despre literatura 
eliadescă şi nu despre „anii treizeci” (apud. Z. Ornea) cum o 
tot cârmea tânărul. 

Pe 19 octombrie 1978 asistentul de română se văita 
savantului Eliade că poetul Horia Stamatu „a trimis la toată 
lumea” o traducere a articolului său „însoțită de un comentariu 
de 27 p.”. Cenzurată cu mare grijă și după patru decenii, lunga 
scrisoare de 27 de pagini ajunsă la Eliade, la Virgil Ierunca, 
Sanda Stolojan, Leonid M. Arcade, Paul Miron, Alexandru 
Lungu, probabil și la Vintilă Horia încă n-a fost făcută publică, 
să nu „umbrească” statuia de mucava ridicată lui Culianu după 
ce Securitatea l-a asasinat. În 1990 Ion Petru Culianu încă se 
mai războia cu marele poet decedat în anul sărbătoririi lui 
Eminescu la Paris. Jurnalistul politic scrisese că „poetul... eli-
berat din lagărul nazist de la Buchenwald... a murit crezând că 
crede în Dumnezeu și trimițând în dreapta și-n stânga epistole 
de 72 de pagini” (cf. I.P. Culianu, Păcatul împotriva spiritului. 
Scrieri politice, Iași, 2005, ediția a doua, p.147). 

Un anchetator securist i-a spus teologului Teodor M. 
Popescu: „Ești legionar pentru că ești teolog. Și fiind teolog, 
ești anti-comunist. Iar a fi anti-comunist înseamnă a fi legio-
nar”. Supraviețuitor al temniței politice, teologul profesor a 
fost bătut de securiști la 80 de ani și a murit la scurt timp după 
aceea. Martirizat prin torturare de către Securitate la 79 de 
ani a fost și Părintele Arsenie Boca, decedat pe 28 noiembrie 
1989 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Martiriul Sfântului Arsenie 
Boca, un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la Mânăstirea 
Brâncoveanu; URL https://isabelavs2.wordpress.com/parinte-
le-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/21 ).

În opinia indo-europenistului Cicerone Poghirc, Dum-
nezeu i-ar fi trimis lui Horia Stamatu „cel mai mare dar pe 
care îl poate avea omul în clipa din urmă: trecerea fără durere, 
în somn” (vezi vol.: O viață în exil: Horia Stamatu, ediție 
prezentată și îngrijită de Matei Albastru, București, 1998, 
p.73). Doar scriitorului L. Arcade soția poetului i-a povestit 
cum l-a văzut ultima oară ascultându-l pe Bach, „mâncând 
pâine și bând un pahar de vin, ceea ce nu făcuse de ani de zile 
(vinul fiindu-i interzis)... Cum a scris așa a trăit Horia Stamatu 
și așa a murit” (ibidem, p. 79).

 Un securist îi spusese lui Petre Țuțea că ei sunt pricepuți 
la ridicări de statui post-mortem. Dar întâi bătrânul filozof Petre 
Țuțea să le „facă plăcerea să moară” notează fostul deținut 
politic Gabriel Gheorghe (vezi Petre Țuțea între legendă și 
adevăr, București, 2001, p. 99).

În ce-l privește pe academicianul Eliade, care l-a tot 
susținut și încurajat mai bine de zece ani pe tânărul asistent de 
română de la Groningen, credem că acesta nu s-a putut aștepta 
din partea lui Culianu la etichetarea drept „fascist”, etichetă pe 
care Culianu încă i-o mai aplica la un an de la moarte traducăto-
rului lui Juan de la Cruz. Ștampilarea așa-zisului său „maestru” 
Eliade a fost argumentată în 1983-1984 printr-un raționament 
similar cu cel folosit de anchetatori în camerele de tortură ale 
închisorilor comuniste, apoi îndosariate de Securitate, spre a 
fi vehiculate după 1990 de toți semi-docții cu felurite pata-
lamale în locul unui minim discernământ (http://www.clipa.
com/a7934-Isabela-Vasiliu-Scraba-Eliade-si-detractorii-lui-
sau-Rafuiala-oamenilor-de-r226-nd-cu-omul-superior.aspx ). 

Am văzut argumentele formulate de un „specialist”, i.e. 
acel anchetator securist „conversând” cu teologul Teodor M. 
Popescu schingiuit (ca și Părintele Arsenie Boca) pe la 80 
de ani. Lăsând de-o parte anti-comunismul marelui istoric al 
religiilor, argumentarea lui Culianu (după care religia ar fi un 

produs al minții omenești) apare azi destul de asemănătoare 
cu cea uzată de securiștii atei cu ocazia anchetărilor: 

Savantul Mircea Eliade ar fi fost legionar pentru că „în 
1927 își mărturisește intenția de a deveni ortodox” (I.P. Culia-
nu). Atunci a primit (de la Profesorul Nae Ionescu) asigurarea 
că « un român se naște întotdeauna ortodox. Ortodoxia este o 
viziune asupra lumii moștenită din naștere. O putem avea ori 
nu, însă e foarte dificil s-o dobândim (M. Eliade, Memorii, 
vol.I). 

După asocierea ortodoxie-legionarism, Ioan Petru Cu-
lianu invocă „prietenia lui Eliade cu Ernst Jünger, fondarea 
revistei Antaios, faptul că a fost tradus în italiană de Julius 
Evola și apartenența la direcția revistei La Droite”. Concluzia 
o trage dintr-o vagă înșirare de genul: (a) Etica ortodoxă ar fi o 
„fosilă vie care seamănă în aparență cu unele dintre idealurile 
dreptei occidentale a cărei esență o contrazice totuși prin alte 
aspecte” (I.P.Culianu, Mircea Eliade și broasca țestoasă cu 
un singur ochi); (b) „Cred că Eliade se consideră el însuși ca 
aparținând dreptei în aceeași măsură în care Nae Ionescu se 
credea pe sine ortodox” (I.P.Culianu, ibid.)

Articolul Mircea Eliade și broasca țestoasă cu un singur 
ochi, cu desfășuratele fantezii istorice pedagogic etalate în 
1947 de Roller și după trei decenii de Culianu (care se pare că 
înghițea pe nemestecate orice) i-a servit din păcate în 1987 și 
americanului Mac Ricketts să se informeze despre România 
interbelică a cărei istorie îi era complet necunoscută. 

Savantul Mircea Eliade, care trăise în Bucureştiul ocupat 
de nemţi în primul război mondial, trebuie să se fi crucit citind 
în 1979 opinia asistentului de română care era convins că 
realizarea unităţii noastre naţionale (vezi Mircea Vulcănescu, 
Războiul pentru întregirea neamului, București, Ed. Saecu-
lum I.O, 1999, „cea mai clară, mai bine documentată și mai 
sistematic organizată monografie asupra acestui subiect”, cf. 
Mircea Eliade), nu s-a făcut cu jertfele armatei române ci ne-ar 
fi venit pe tavă, «dictată» dinafară, «după ce se încheiase de 
fapt pacea de la Buftea» (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Micșo-
rarea lui Eliade și gonflarea lui Culianu odată cu traducerea 
volumului: Mircea Eliade, Dictionnaire des Religions (Paris, 
1990); https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabe-
lavs-culianugonflat19/ ). 

Se știe că după ocuparea României de către armata lui 
Stalin, istoria ne-a fost contrafăcută la comanda ocupanților 
sovietici, întâi de cel făcut academician după întemnițarea 
politică a adevăraților academicieni, apoi de către Zigu Ornea 
care „îl denunță Securității pe Noica și-l aruncă în pușcărie” 
(vezi Ioan Țicalo, Dimensiunea creștină a operei lui Noica, 
în „Bucovina literară”, nr. 5-6 (303-304), mai, iunie 2016, p. 
59). Un fost deținut politic (rabinul dr. David Șafran) obser-
vase că în România comunistă „evreii dădeau lecții politice 
poporului român comentând și răstălmăcind epoca 1920-1948” 
(vezi „Istorie trucată în loc de filozofie, sau, Prejudecăți în loc 
de judecăți”, în vol.: Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. 
Elemente pentru o topologie a prezentului, Slobozia, 2002, 
pp.117-128). 

Printr-un mecanism greu de explicat, fostul comunist 
Culianu escamotează moartea prin torturare după gratii a per-
sonajului Petre Biriş din romanul eliadesc Noaptea de Sânziene 
la care face referire în textul său din 1978 cuprins de Constantin 
Tâcu în caietul (nr.33) de omagiere a celui distins cu „Legiunea 
de onoare” și premiat de Academia Franceză (L’Erne: Mircea 
Eliade, Paris, 1978, p. 208; vezi și Isabela Vasiliu-Scraba, Mis-
terul totalității la două personaje ale romanului Noaptea de 
Sânziene: Călugărul Anisie (/Arsenie Boca) și filozoful Petre 
Biriș (/Mircea Vulcănescu): https://isabelavs2.wordpress.com/
parintele-arsenie-boca/personajroman/ ). Destul de ciudat în 
textul său mai este și pasajul referitor la dispersarea lui Eliade 
între două lumi, ca exilat român „livré au chantage le plus 
infâme, celui de la mort civile” (p. 208). 

Ideea vulnerabilității lui Eliade care n-a renunțat la 
cetățenia sa română se regăsește oarecum și în dosarul de ur-
mărire securistă a marelui savant. După ce începuse „curtarea” 
renumitului savant Eliade însoțită de o insistentă invitare în 
țara comunistă, într-o notă din 1969 se poate citi că Mircea 
Eliade „evită să vină în țară... în primul rând fiindcă nu are 
certitudinea securității sale personale, el nefiind cetățean al 
altei țări” (Mircea Eliade în Arhiva Securității, 2008, p.83). 

Fiindcă i-a fost în mod intenționat ascuns articolul cu 
țestoasa chioară, Mircea Eliade nu și-a putut probabil imagina 
ținta atacurilor lui Culianu invocând „fosila vie a eticii orto-
doxe” și „fatalitatea amprentei trecutului, nu numai amprenta 
ortodoxiei” (vezi Mircea Eliade und die blinde Schildkroete, 
pp.216-243 din volumul apărut în 1984: Die Mitte der Welt). 
Marele savant nu-și putea închipui nici minimalizarea succe-
sului său în lumea academică occidentală din textul lui Andrei 
Pleșu (ani de zile bursier Humboldt în Germania capitalistă), 
articol difuzat și în Italia prin volumul îngrijit de M. Mincu 
după moartea lui Eliade, unde Culianu figurează cu... Mircea 
Eliade e la longa lotta contro il razzismo. 

Ambii tineri (Culianu și Pleșu) îl periaseră pe Mircea 
Eliade cu vorbe lingușitoare prin scrisori: „Încerc a nu-l trăda 
niciodată pe adevăratul M. Eliade care rămâne pentru mine 

A fost Culianu turnător al savantului Mircea Eliade? (II)
exemplul cel mai frumos al acestor vremuri tulburi… vă mai 
exprim încă o dată recunoștința pentru a 1001-a dovadă de 
bunătate pe care mi-o dați” îi scria asistentul de la Goningen 
pe 4 aprilie 1984. Epistolele expediate de muzeograful de la 
Tescani savantului de renume mondial (menționate în 1983 în 
Jurnalul de la Păltiniș) n-au fost publicate, probabil din pricina 
unui ton la fel de lingușitor (vezi „Mircea Eliade Papers” de 
la Chicago: https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/
view.php?eadid=ICU.SPCL.ELIADEM ). 

În aprilie 1984 ieșise deja volumul Die Mitte der Welt 
(Frankfurt am Main, Syndicat, 1984) cuprinzând contribuțiile 
celor doi foști traducători de Rudolf Steiner la Sinaia, în vila 
homosexualului George Bălan (vezi amintirile lui A. Pleșu 
despre I.P. Culianu publicate în volum de un informator de 
Securitate: Sorin Antohi). Antologia îngrijită de H.P. Duerr 
(ieșită la „Syndicat”) este semnalată pe ocolite de asistentul 
profesorului Noomen care credea că păcălește pe cineva când 
desemna atacurile sale ca „apărări”:

 „De la Paris îmi sosesc zvonuri, legate de Die Mitte der 
Welt, că iarăși am făcut o stângăcie și nepotrivită încercare să 
vă… apăr” (I.P. Culianu către academicianul Mircea Eliade, 
4 aprilie 1984).

Dresat cu aceleași minciuni istorice care-l făcuseră pe 
comunistul George Ivașcu să mintă fără jenă că l-ar fi văzut 
pe Eliade cu pistolul la brâu îmbrăcat în cămaşă verde (Mircea 
Eliade în arhiva Securității, 2008, p. 204), jurnalistul Ioan 
Petru Culianu a inventat și el că la Buchenwald poetul mistic 
Horia Stamatu (1912-1989) ar fi „asistat la dispariția progresivă 
a colegilor de detenție evrei, țigani și homosexuali, pe care din 
principiu îi ura și disprețuia” (art. „O șansă unică”, în Lumea 
liberă românească, New York, nr. 106, 6 oct. 1990). 

Dacă ar fi citit „recenzia” securistă a manuscrisului con-
fiscat scriitorului Nicolae Steinhardt, lui Culianu poate i s-ar 
mai fi clătinat ideile fixe, prejudecățile bine inoculate. Iată ce 
scriau în 1984 securiștii după citirea „Jurnalului fericirii”: „În 
mod cu totul surprinzător, mai ales ținând seama de originea 
evreiască a autorului, cei mai umani și cumsecade oameni 
întâlniți în închisori sunt legionarii, colegi de celulă care l-au 
ajutat în grele ocazii” (vezi revista „Rost” din 2003).

În România cripto-comunistă de după 1990 atât numele 
lui Culianu cât și al lui Pleșu apăreau mediatizate cu insistență 
de Revista „22” a Grupului de Dialog Social format în jurul 
fostului stalinist Silviu Brucan, care în tinerețe ceruse prin 
„Scânteia” moartea istoricului George Brătianu (Isabela Va-
siliu-Scraba, La Centenarul Marii Uniri, o privire filozofică 
asupra istoriei României; https://isabelavs2.wordpress.com/
articole/romania1918-2018/ ). Dar diferența dintre cei doi 
devenise între timp uriașă. Fiindcă Ioan Petru Culianu abia 
ajunsese pe punctul de a-și îndeplini visul de o viață de a 
preda la universitatea unde Eliade predase istoria religiilor 
trei decenii, în timp ce muzeograful de la Tescani deja pri-
mise de la președintele Ion Iliescu portofoliul ministerial 
care-i fusese pregătit încă din 1987, cum apare pe o casetă de 
la „Radio Europa liberă” (cf. Ion Varlam, Pseudo-România, 
București, 2004, p.85). O altă deosebire, deloc neglijabilă, 
a constat în tonul lingușitor de pe stenogramele înregistrînd 
vorbele ministrului Pleșu către președintele Ion Iliescu și 
tonul extrem de ireverențios față de președintele Ion Iliescu 
adoptat în Lumea liberă românească de jurnalistul politic I.P. 
Culianu (1950-mai1991), președinte care ar fi spus (apud. 
Tereza Culianu) după asasinatul de la Chicago că victima a 
fost „un destabilizator”.

Pe 4 iunie 1987 Mac Ricketts îi ceruse profesorului de 
română I.P. Culianu (aflat în an sabatic, adică în anul în care își 
lua salariul fără a fi necesară prezența sa la Catedra de Limbi 
romanice a lui Noomen) o copie xerox a articolului Mircea 
Eliade und die blinde Schildkroete (traducere din engleză 
în germană de Udo Rennert, în vol. Die Mitte der Welt). Cu 
ajutorul textului scris de Culianu (pe care probabil că nu-l 
imaginase „dresat” de spiritul vremii trăite în comunism), 
Ricketts (căruia marele savant îi povestise întreaga sa viață) 
intenționa în 1987 să pregătească un referat pe tema Eliade 
și Legiunea pentru întâlnirea anuală a American Academy of 
Religion din luna decembrie (cf. S. Antohi). 

Încercând derularea inversă a evenimentelor ce au prece-
dat cu vreo doi ani moartea savantului Mircea Eliade, memo-
rabilă ne-a părut deplasarea lui la Groningen în toamna anului 
1984 (când lui Culianu îi apăruseră cele două volume la Paris). 

Ca să poată citi perfidul atac cuprins în articolul Broasca 
țestoasă cu un singur ochi (din volumul Die Mitte der Welt, 
articol inexistent în arhiva de la Chicago inventariată de 
Ricketts după decesul lui Mircea Eliade în 1986) academi-
cianul Eliade s-a hotărât să-l viziteze acasă pe asistentul de 
română de la Groningen, deși deplasările îi erau dificile din 
cauza vârstei și mai ales a reumatismului său de stadiu foarte 
înaintat. 

Isabela VASILIU-SCRABA



Acolada nr.5-6 mai-iunie 2019
13

AUTOCOLONIZAREA, 
UN PSEUDO-CONCEPT? (I)

 Recent, la Facultatea bucureșteană de Litere, 
Christian Moraru a conferențiat despre autocolonizare, 
încercând să-și convingă auditoriul că avem de-a face cu un 
„pseudo-concept”. Vom cântări în acest serial, pro și contra, 
argumentele avansate de profesorul de la Universitatea North 
Carolina, observând că ideologia europenizării (vizând 
reconstrucția Europei de est) conduce la metamorfoze 
identitare, fie îmbrățișate triumfalist-demagogic, fie 
repudiate în numele unui zgomotos populism. Cert e că sub 
zodia globalismului, ca proces implacabil, multidimensional, 
redefinirea și protejarea identităţilor devine obligatorie. 
Cum construcţia noastră identitară a stat, lungă vreme, 
sub obsesia europenismului şi cum acest efort (ca proiect 
elitist, animând aspiraţii culturale şi civilizaţionale) s-a 
cheltuit sub pecetea unei mentalităţi „de schimb” (nota Nae 
Ionescu), e la îndemână constatarea că reuşitele s-au dovedit 
„aproximative”, glorificând importul superficial. Chiar dacă 
bătrânul Kogălniceanu avertiza că „darul imitaţiei e o manie 
primejdioasă”, râvna de a fi pe placul Europei („luminate”) 
nu ne-a părăsit; doar că astfel de impulsuri reformatoare, 
conştientizând întârzierea, implicit „trăirea” complexelor, 
a handicapului au întreţinut o modernizare neorganică, 
încurajând simularea, servilismul, inadecvarea. Adică un 
import masiv, necritic, superficial. Fie că era vorba de 
francofilie (vezi mimetismul galic, parisolatria euforică), 
fie că invocam modelul german ca alternativă, aspiraţia 
periferiei, prin vectorul elitar, viza referenţial un centru 
cultural prestigios, aşteptând recunoaşterea (omologare, 
vizibilitate). Altfel spus, o râvnită colonizare.

Evident, sovietizarea, prin invazia bolşevismului, 
alterând rădăcinile ontologice (deznaţionalizare) se anunţa 
ca o primejdie mortală. Mircea Eliade, în 1953, preocupat de 
soarta culturii româneşti denunţa riscurile asimilării, ivind  
„un popor de hibrizi”. Şi, desigur, sterilizarea spirituală prin 
decapitarea elitelor.

Ce se întâmplă azi, prin impetuoasa colonizare 
planetară? Pericolul uniformizării e real, standardizarea 
stilurilor de viaţă e o evidenţă; febra imitativă, pulsiunile 
consumiste ne transformă în „sclavi fericiţi”, cum spunea 
Ov. Hurduzeu. Iar România, gestionată falimentar, o ţară 
blocată, debusolată, mereu în coadă, pierzând parcă şi „mitul 
tunelului” (speranţa în acea luminiţă care pâlpâia) pare fără 
replică, acuzând şi criza instituţională. Şi puţin preocupată 
de a se proteja culturaliceşte, apărându-şi identitatea, sub 
asaltul procesului globalizator.

Nu e un secret că se vorbeşte insistent despre „cele 
două jumătăţi ale Europei”. Vestul confortabil acceptă 
iritat concubinajul cu Estul tratat ca periferie. „Eliberarea 
Estului” a însemnat pentru statele vestice acapararea pieţei 
(liberalizată), exploatarea unor oportunităţi comerciale 
şi investiţionale. Visând integrarea, convergenţa, statele 
candidate din Estul captiv au dovedit chiar „o atitudine 
anticipativă”, înţelegând – păgubitor – occidentolatria 
ca ideologie. Frământările Eurozonei au acutizat stările 
tensionale. Cu statut periferic, estul european, devenit doar 
piaţă, s-a iluzionat, hrănind utopia unui „transport” în Vest. 
O evidentă imposibilitate, grefa eşuând nu doar geograficeşte 
ci şi mentalitar. Iar societatea mediatică potenţează astfel 
de pericole, volatilizând graniţele şi rezistenţa culturală – 
veritabila carte de identitate a unei naţiuni.

Discursul mondialist creşte la umbra acestor temeri. 
El manevrează un concept vag, proteiform, duşmănit de cei 
care construiesc scenarii apocaliptice, îmbrăţişat apologetic 
de alţii care, dimpotrivă, văd în „noul cosmopolitism” 
soluţia convieţuirii. Convergenţa tehnologică şi presupusa 
naturalizare a modelelor culturale, în numele ofertei  
globale de modernitate, nu pot evita conflictele de interese 
cu teritoriul-gazdă. Şi nici dizarmoniile cu arhitectura 
sistemului internaţional. Iar multiculturalismul, ancorat în 
zona ideologicului şi fluturat ca panaceu se dovedeşte o vorbă 
goală câtă vreme n-are suportul educaţiei multiculturale. 
Abia multiculturalitatea favorizează coexistenţa culturilor, 
cunoaşterea şi interpretarea lor — la nivelul comparatismului 
axiologic — din unghiul antropologiei culturale. Dincolo 

de efectele benefice ale unor programe şi acţiuni politice, 
lansate în societăţile de mare diversitate etnică, confruntate 
cu problematica imigranţilor, multiculturalismul slujeşte, 
de fapt, doctrinei corectitudinii politice, dezavuată acum 
la nivel instituţional chiar în context american. Nu ştim 
dacă „zilele corectitudinii politice sunt numărate”, cum s-a 
afirmat. Prin Political Correctness s-a ajuns, în conflict cu 
valorile tradiţionale americane, la eclectism şi totalitarism 
soft, politici de uniformizare şi consens manipulat; şi, mai 
ales, la supremaţia gălăgioasă a drepturilor de grup (group 
rights), implicit a identităţii de grup, noul tribalism erupând 
prin protecţionismul minorităţilor agresive. 

Cândva cercetările etnologice se centrau pe 
sublinierea diferenţelor culturale în societăţile exotice; azi, 
interesul pare a se fi deplasat spre evidenţierea fondului 
comun al omului global vs omul local, în contextul 
unei confuzii care face carieră, echivalând argumentul 
democratic (mediatic), de tip plebeu, cu cel cultural (elitar). 
Încât, insidioasa presiune totalitară, antrenând ofensiva 
subculturii (pop culture) relativizând valorile încurajează 
chiar „procesul de ştergere” a culturilor locale. Bazându-
se, probabil, pe realitatea decalajelor, Sorin Alexandrescu 
respingea ipoteza „conspiraţiei” statelor puternice şi era 
convins că noi „nu suntem aşa pândiţi de globalizare”. Ea 
bate însă la uşă! Alerta identitară are o solidă motivaţie şi 
îndreptăţit, credem, Jack Goody vorbea despre barbaria 
culturii globale.

În plus, ca „mediu cultural înşelător” (Douglas 
Kellner), cultura media, acoperind câmpul social (devenind 
chiar modul de a exista al societăţii) a provocat, prin 
depreciere, o mutaţie mentală. Ea propune noi valori şi 
mitologii, acaparează un public întins şi divers, supus unei 
deculturalizări freatice şi insidiosului conformism social. 
Într-o societate „condamnată” la divertisment, uitând 
vechiul îndemn ciceronian al „îngrijirii spiritului” (travaliul 
spiritului asupra lui însuşi), producţia de obiecte ne sufocă. 
În absenţa alfabetizării media, a pedagogiei civice, a 
protecţiei educaţionale, riscăm să recădem în „barbarie”. 

Iată, aşadar, că proiectul unei noi civilizaţii, 
depăşind „senilizarea societăţii industriale” se dovedeşte 
traumatizant. Alienarea prin consum, vizând „luarea 
în posesie totală a fiecărui individ” nu e o jonglerie 
ideologică; din păcate, o mitologie simplistă (conducând 
la re-infantilizarea publicurilor) câştigă teren anunţând 
ivirea unui „totalitarism perfid” (Zinoviev). Sau a unui 
super-colonialism în care civilizaţia surclasează cultura, 
având în mass-culture un agent de o agresivitate infailibilă. 
Mai este posibilă decuplarea? Nici vorbă. Omul mediatic 
are o identitate fluidă, cu o agendă mentală confiscată de 
tirul mediatic, excitând – prin „zapare” – imaginaţia. Ca 
maşinărie planetară, mass-media au devenit un fenomen 
autoreferenţial (Jean-Claude Guillebaud) născând o 
realitate proteiformă, multiplicând nevoile şi dorinţele, 
„colonizând” timpul liber, infantilizând publicul. Şi cerând, 
datorită „efectului gravitaţional” al expunerii mediatice, 
o activare a pedagogiei media, cum recomanda stăruitor 
Douglas Kellner. Altminteri, autocolonizarea face ravagii, 
noi acceptând, cu entuziasm iresponsabil, penetranţa 
mediatico-economică: o Românie în criză, schizoidă, 
ponosită, enclavizată, confuză, în pragul disoluţiei, bântuită 
de inerţie civică. Cine vrem să fim? Globalitatea reflexivă 
(pentru care pleda U. Beck în The Cosmopolitan Vision, 
2006) nu înseamnă abandonarea „containerului” naţional ci 
o reîncadrare globală, împăcând – în contextul multiplicării 
reţelelor şi a accentuării interdependeneţelor – globalul cu 
localul. Iar specifismul (ireductibil!) rămâne salvatoarea 
carte de identitate, protejându-ne culturaliceşte.

Reamintindu-ne dezamăgirile şi ponoasele anilor 
postdecembrişti, economistul şi publicistul Ilie Şerbănescu, 
fost ministeriabil, prea bine cunoscut în spaţiul mediatic, 
demonstra (scrupulos) şi denunţa (vehement), într-o recentă 
apariţie editorială (România, o colonie la periferia Europei, 
Editura Roza Vânturilor, 2016), „virajul colonial” al 
capitalismului postcomunist din România. Ţara, jecmănită 
de străini şi de obedienţi vătafi autohtoni, cum zice autorul, 
a devenit „o anexă de consum”; şi, bineînţeles, ocupă „un 
loc codaş consolidat” în noua configuraţie a arhitecturii 
europene, UE fiind „un imperiu prost organizat şi gestionat”. 
Încât, cu „viteză istorică”, am devenit chiriaşi în propria 
ţară, deciziile de fond nefiind în mâinile noastre. Iar capitalul 
străin (intangibil?) este cel mai mare evazionist fiscal. În plus, 
elucubranta îndatorare nu a creat ceva durabil, penalizând, 
de fapt, generaţiile viitoare. În bejenie pornind, românii au 
„viitorul amanetat” şi se îmbată cu iluzia parteneriatului, 
când, de fapt, judecând onest, acceptă vasalizarea; adică 
pierderea controlului naţional în ecuaţia resurse / pârghii, 

în economie şi nu numai. De la dictatura proletariatului de 
altădată am trecut la o voioasă democraţie colonială, afimă 
Ilie Şerbănescu, cu probele la îndemână. Doar românii 
neinformaţi mai pot crede că avem capitalism veritabil în 
ţară; mai mult, România are mai mulţi stăpâni şi acest inedit 
colonialism colectiv joacă şi cartea dezmembrării. Soarta 
teritorialităţii depinde de „noul deal” Moscova / Washington, 
ceea ce diplomaţia noastră, mereu slugarnică, pare a ignora. 
Încât, alături de autor, trebuie să recunoaştem că în epoca 
noastră turbulentă „colonialismul este în ofensivă”.

Considerată, de unii analişti, plauzibilă iar de către 
alţii cel puţin îndoielnică, teza imperialismului cultural 
(v. Herbert Schiller, Mass Comunications and American 
Empire, 1969) a fost reactivată. Evident, e vorba aici 
de americanizare; adică de un nou regim colonial care 
creează, prin „invazia electronică”, un sistem comercial de 
difuzare şi impune, prin vectorul consumismului, odată cu 
internaţionalizarea bazei economice, o nouă dependenţă. 
Procesul se desfăşoară alert pe fundalul globalizării 
comunicării, America încercând o profilaxie la scară 
mondială, profitând copios de colapsul comunismului. 
Dincolo de motivaţiile consumiste, ipoteza „americanizării”, 
secondată de o anemică „disidenţă” europeană (observa 
Derrida) este, totuşi, discutabilă. Se impune, întâi, corectivul 
caracterului transnaţional al marilor corporaţii, subminând 
hegemonia americană. Apoi, nici ideea integrităţii (purităţii) 
culturale nu stă în picioare. Mai degrabă receptarea devine 
azi un „proces hermeneutic de apropiere”, crede John B. 
Thompson, impunând  negocierea conţinutului simbolic 
şi, implicit, hibridarea culturilor, printr-o adaptare 
(conflictuală) şi interdependenţă crescândă. Nu putem nega 
inegalităţile de acces, înţelegere, utilizare şi, îndeosebi, 
faptul că „apropierea” produselor media, chiar purtătoare a 
unor conţinuturi simbolice globalizate, suportă, contextual 
şi hermeneutic, pecetea localului. Ca fenomen localizat, 
activând resursele simbolice, recepţia sfidează, prin 
transconsumerism, frontierele şi alterează sentimentul de 
apartenenţă.

Penetranţa media, interdependenţele în creştere 
etc., înlătură izolarea economică, conservatorismul cultural, 
dogmatismul religios şi zdruncină sentimentul apartenenţei, 
loialitatea faţă de grup, tradiţii şi aspiraţii. O lume 
globalizată, interconectată, încurajând nomadismul pare a 
vesteji etnocentrismul. Totuşi, în pofida magiei tehnologice 
a epocii, instaurând ceea ce s-a numit „societatea mondială”, 
reacţia identitară se manifestă la cote de alarmă. Sau ar 
trebui să fie virulentă. Fiindcă România, devenind, cu „viteză 
istorică”, o biată colonie (fără ocupaţie militară, subliniază 
sarcastic Ilie Şerbănescu), fredonând aria capitulării 
necondiţionate are un proprietar „colectiv”. Şi când stăpânii 
se ceartă (se mai întâmplă, nu?), soarta noastră, ca periferie 
estică europeană, este în mâinile altora.

Adrian Dinu RACHIERU

Radar

Claude Cojocaru
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Ştefan Ion GHILIMESCU

Erou în Războiul pentru 
Independență

În 1871, Al. Candiano 
Popescu pleacǎ la Neapole de 
unde se întoarce, în 1874, cu un 
doctorat în drept şi cu o teribilǎ 
dorinţǎ de a reintra în viaţa 
politicǎ. Va practica o vreme 
avocatura la Craiova, iar în 1875 
(anul creǎrii partidului) devine, 

alǎturi de I.C. Brǎtianu, Mihail Kogǎlniceanu, A. Golescu, Gh. 
Vernescu, Constatin Fusea, Anastase Stolojan, Gheorghe Chiţu, 
N.C. Furculescu şi C.G. Boscov, unul dintre militanţii cei mai 
hotǎrâţi ai coagulǎrii şi fundǎrii Partidului Naţional Liberal. 
Seismograf fin al mersului cursului istoric al vremurilor, în 
aprilie 1877, întorcând dintr-o datǎ spatele politicii, Al. Candiano 
Popescu cere generalului Cernat, ministru de  rǎzboi, înrolarea în 
oaste. La dorinţa sa, în 30 august 1877, i se încredinţeazǎ comanda 
Batalionului II Vânǎtori de munte şi va lua parte alǎturi de ruşi, 
fǎrǎ a fi mǎcar rǎnit într-o acţiune militarǎ de curaj nebun, la 
asaltul redutei Griviţa II pe care o şi cucereşte cu unitatea de sub 
comanda sa „dimpreunǎ cu 3 tunuri (din care se spune nu fără 
temei cǎ a fost turnatǎ coroana de fier a regalitǎţii româneşti!) 
şi un steag de luptǎ turcesc”. Poetul din eroul nostru (Al. 
Candiano Popescu a publicat în 1866 volumul de versuri „Când 
n-aveam ce face”, reeditat în 1875) nu se dezminte, cǎci iatǎ ce 
scria avântat, doar peste câţiva ani, vizavi de acea zi astralǎ în 
Amintiri… „Suindu-mǎ pe redutǎ în mijlocul primejdiei, gândul 
meu zbura cǎtre zâna mea de la Neapole (Cassita Testa!, n.n.). 
Ea mi-a dat curagiu în bǎtǎlie şi ea m-a şi ocrotit. Vai de voi, care 
nu cunoaşteţi şi nu ştiţi sǎ preţuiţi femeia ce vǎ ridicǎ pânǎ la 
înǎlţimea simţǎmintelor sale nobile şi curate! Nu cred cǎ Anteu 
dobândea puteri noi când atingea pǎmântul, dar cred cǎ inima 
dobândeşte puteri noi şi înmiite sub flacǎra amorului. Dacǎ nu ar 
fi fost femeia, nu civilizaţia de astǎzi, dar nici chiar pieptenele sǎ 
ne pieptǎnǎm n-am fi simţit nevoia sǎ-l inventǎm. De aceea femeia 
se aseamǎnǎ cu dumnezeirea, pentru cǎ, din omul sǎlbatic, dintr-
un fel de urangutan, a fǎcut pe omul luminǎ, pe omul glorie , pe 
omul virtute”. În urma raportului înaintat de I.C. Brǎtianu, ministru 
de rǎzboi ad-interim, maiorul de miliţie Candiano este înaintat 
la gradul de locotenet-colonel. Este decorat de regele Carol I, 
cǎruia îi înmâneazǎ steagul de luptǎ turcesc cucerit pe front, cu 
„Steaua României” în grad de ofiţer şi „Virtutea Militarǎ”, iar ruşii 
îi conferǎ, la rându-le, Ordinul „Sfântul Gheorghe”! A rǎmas în 
manuscris şi se pǎstreazǎ în Arhivele Statului, la Bucureşti, un 
document inedit pânǎ astǎzi dedicat de Candiano Popescu acestui 
eveniment istoric extrem de disputat de adversarii politici ai 
PNL-ului , în genere, dar şi a sǎi, intitulat „O paginǎ din Istoria 
Rǎzboiului de la 1877, de un martor ocular”. În 1913, îi apǎrea 
postum lucrarea pe care o numea în Memorii „istoria rǎzboiului”, 
sub titlul: Rǎzboiul neatârnǎrii, istorie criticǎ. Asaltul şi luarea 
redutei Griviţa. Aureolat de strǎlucitoarea victorie de la Griviţa, 
pe fondul independenţei naţionale câştigate pe front cu atâta jertfǎ 
de sânge de armata românǎ, Al. Candiano Popescu este numit în 
1878 de cǎtre I.C. Brǎtianu prefect al poliţiei capitalei. În aceastǎ 
posturǎ de care se achitǎ onorabil o cunoaşte la Bucureşti pe Sofia 
Hagi-Panteli cu care se va cǎsǎtori în 1880. Cu fidela şi echilibrata 
Sofia, Candiano va avea doi copii: pe Eliza, mǎritatǎ prin 1905 cu 
Ion Arion şi apoi recǎsǎtoritǎ cu Ion Lascǎr, fiul fostului ministru 
de interne liberal Vasile Lascǎr, autorul primei legi a poliţiei 
române şi, respectiv, pe Alexandru Ştefan, principalul vinovat 
pentru omorul din Strada Icoanei (vezi Constantin Bacalbaşa, 
Bucureştii de altǎdatǎ, vol III). Pentru mine, scrie Candiano în 
memoriile sale (a cǎror redactare o începe în 1894; volumele unu 
şi doi editate la Eminescu, în 1998 şi, respectiv, 1999, fiind de fapt 
volumul II al manuscrisului orginal adnotat de Eliza Candiano 
şi din care în 1944 s-a publicat doar primul volum), cǎsǎtoria a 
fost leagǎn de fericire şi poezie. Inspirat şi încurajat de soţia mea, 
mi-am lucrat poeziile cele vechi şi am fǎcut altele noi, inspirate 
de dânsa. Am scris istoria rǎzboiului şi mi-am scris memoriile, 
îndemnat tot de dânsa”.

Poetul 

Este interesant de observat cǎ Al. Candiano Popescu s-a 
considerat toatǎ viaţa poet, fǎcând caz nu o datǎ de înzestrarea sa 
literarǎ care era un motiv de nedisimulatǎ mândrie pentru el. Am 
pomenit deja volumul din 1866 (Când n-aveam ce face), reeditat 
în 1875, volum reluat şi „lucrat” intens dupǎ 1880, dar din pǎcate 
nepublicat şi se pare pierdut… Sǎ amintesc şi placheta de versuri 
patriotice „Ţara” dedicatǎ Rǎzboiului de Independenţǎ, publicatǎ 
în 1891 şi pe care unii cercetǎtori (dacǎ nu va fi vorba de un volum 
distinct!) o amintesc şi cu titlul Ţară şi dor. Într-un articol intitulat 
„Un revoluţionar poet”, publicat în Revista Fundaţiilor Regale, 

anul XIII, februarie 1946, analizând culegerea de versuri Cându 
n’aveamu ce face/ poesii/ Bucuresci/ Typographia Naţionale/ 
1866, G. Cǎlinescu scria : „În poezia lui Candiano, oscilând între 
tonul lui Alecsandri şi cel al lui Bolintineanu, e un aer focos, 
amintind de Eminescu tânǎr, însǎ la superficie. Pentru cine s-ar 
aştepta sǎ gǎseascǎ în volum neantul pur, e cazul a spune cǎ poetul 
dovedeşte cultivare şi o facultate intermitentǎ de a face imagini 
noi”. În finalul intervenţiei critice, fǎcând trimitere evidentǎ şi el 
la schiţa lui Caragiale „Boborul”, G. Cǎlinescu concluzioneazǎ: 
„Dar tonul general al volumului este decent, şi versurile revelǎ un 
om plin de delicateţǎ şi  fidelitate, meditativ, idealist, supravegheat 
în stil, instruit. Nimic din Caţavencu, nimic din Ricǎ Venturiano. 
Preşedintele (G.C. face aluzie aici la ironica etichetare caragialescǎ 
a lui Candiano din schiţa „Boborul”, n.n. ) nu pare, dupǎ versuri şi 
de altfel şi dupǎ cariera lui de mai târziu, a fi omul care sǎ se urce 
pe un scaun de tocat cârnaţi spre a « perora » strident şi confuz, 
nici vreun Conu Leonida agramat , deşi « revoluţia » lui fǎrǎ idee 
clarǎ de progres este o eroare juvenilǎ”. 

În slujba lui Carol I

Disputat din interior când de un demon al politicii, când de 
unul al înfruntǎrii rǎzboinice anarhice, sub Mihail Kogǎlniceanu, 
ministru de interne liberal, Candiano Popescu îşi dǎ demisia de 
la Prefectura Poliţiei capitalei, deşi marele om politic a stǎruit 
sǎ rămânǎ. Va fi numit avocat al statului pânǎ în 1880 când 
I.C. Brǎtianu îi sacrificǎ notorietatea şi anvergura politicǎ pe 
altarul intereselor îndelungii guvernǎri liberale ce se pregǎtea şi 
unde, Candiano, ca adjutant mai bine de 12 ani al regelui Carol 
I (demnitate pe care nu o râvnise!), va fi un pion ce va ţine în 
permanenţǎ în şah administraţia şi anturajul casei regale. Sugerând 
sau poate chiar cerând regelui aducerea la palat în aceastǎ funcţie 
a colonelului Candiano Popescu, I.C. Brǎtianu a plasat într-un 
post important un om al liberalilor care sǎ aibă curajul să spunǎ 
ultimul cuvânt regelui… În „Timpul” din 17 decembrie 1880, 
Eminescu nu scapǎ prilejul de a aminti naţiei cum neobişnuit 
de versatul Brǎtianu a reuşit sǎ aducǎ pe aproape toţi foştii 
revoluţionari de la Ploieşti în posturi cheie în statul liberal… 
Înaintea numirii propriu-zise, a avut loc la palat, sub autoritatea 
mareşalului curţii, Theodor Vǎcǎrescu, reconcilierea lui Candiano, 
în calitate de deputat liberal, şi rege. Memoriile lui Candiano pun 
în gura domnitorului cu ocazia întâlnirii de împǎcare de la Palatul 
Cotroceni a celor doi cuvinte extrem de mǎgulitoare la adresa 
preopinentului. Citez: „Trecutul d-tale mǎ onoreazǎ. Şi niciodatǎ 
aceastǎ întâlnire dintre noi nu s-ar fi înfǎptuit dacǎ n-aş fi avut 
adânca pǎtrundere cǎ d-ta eşti un mare patriot şi cǎ numai împins 
de cel mai înflǎcǎrat patriotism, cu toate cǎ foarte imprudent ai 
ridicat steagul revoluţiei în contra mea. Sunt însǎ fericit cǎ astǎzi, 
dupǎ ce ai dobândit mai multǎ experienţǎ, dupǎ ce ai îmbrǎţişat 
studiul legilor, dupǎ ce ai vǎzut cum se guverneazǎ într-alte state, 
ai putut, în cunoştinţǎ de cauzǎ, sǎ mǎ judeci. Eu unul îţi declar cǎ 
un monarh trebuie sǎ sprijine tronul sǎu pe aceastǎ rezistenţǎ, nu 
pe ceea ce se mlǎdiazǎ şi, de aceea, primesc cu mulţumire când 
un caracter ca al d-tale se face propteaua tronului”. 

Ultima parte a memoriilor lui Candiano Popescu (cea care 
se referǎ la perioada cât a fost adjutant al regelui Carol I) este 
scrisǎ sub forma reconstituirii din memorie sau pe baza unor 
însemnǎri fugare, cu varii comentarii, a unor convorbiri cu 
diverse personalitǎţi, dar mai ales, fireşte, cu suveranul. Din ele 
rǎzbate portretul unui bǎrbat pe cât de înzestrat cu tact şi rǎbdare 
şi, mai presus, dǎruit de Dumnezeu, cum se autocaracterizeazǎ 
în convorbirea din 13 iunie 1887 cu I. C. Brǎtianu, cu harul 
cuvântului şi al scrisului, tot pe atât de animat de un curaj care 
merge pânǎ la… nebunie. Convorbirile acrediteazǎ şi subliniazǎ în 
mod special devotamentul, fidelitatea şi chiar iubirea lui Candiano 
pentru Carol I, sentimente serios contrariate pe cât se pare spre 
sfârşitul serviciului în slujba regelui de o atitudine mai rece a 
suveranului în raporturile cu el. „Te-am cântat ca poet, te-am 
slujit ca soldat. Te-am înǎlţat în toate chipurile”, i se adreseazǎ 
el într-o convorbire din 20 decembrie 1891 lui Carol I, dupǎ care, 
comentând peste timp, noteazǎ : „Iubeam pe rege cu fanatism, 
eram gata sǎ mǎ sui pentru dânsul şi pe eşafod şi el sǎ se îndoiascǎ 
de sentimentele mele, sǎ bǎnuiascǎ înseşi cântecele mele de rǎzboi 
cǎ ar fi un tertip ?” Atitudinea regelui faţǎ de ajutantul sǎu se datora 
la acel moment sâcâitoarelor cereri ale lui Candiano de a fi fǎcut 
general (asemeni congenerilor şi camarazilor sǎi de arme activi 
în armatǎ), ameninţǎrilor directe, pe fondul acestora, cu demisia 
din serviciul cancelariei regale, tocmai în preajma jubileului de 
25 de ani a cǎrui „carte” fusese însǎrcinat sǎ o facǎ (şi a dus-o 
la bun sfârşit!), cât şi, nu mai puţin, tensiunilor surde ivite între 
rege şi el, dar mai ales între Candiano şi suita regalǎ în cǎlǎtoria 

Revoluţionarul, aghiotantul regal şi 
poetul Candiano Popescu (II)

Dumitru Augustin DOMAN

             Cititul, plăcută zăbavă? Da! 
Folositoare? Mai ba! Şi totuşi, citesc 
zilnic, cum mi-aş satisface un viciu 
devastator în timp; cum m-aş droga la 
diferite ore ale zilei, cum mi-aş ţine 
permanent alături paharul plin cu alcool, 
cum aş lega ţigară de ţigară...  Tocând 
carte după carte, îmi proiectez propriul 

spectacol al literaturii din literatura celorlalți, de la Apuleius 
până la Radu Aldulescu.

*
 Halldor Laxness, unul dintre ”anonimii” laureați ai 
Premiului Nobel pentru literatură, scriitor islandez de limbă 
daneză. Iată cum începe o proză de-a sa: „După câtva timp, 
liniștea îi trezi pe zei și maică-mea le aduse cafeaua fierbinte. 
După ce-și fumară țigările, ieșiră din casă luând cu ei o pușcă”.

*
 „De îndată ce părăsește sertarul natal, un roman se 
transformă în ceva pe care autorul nu-l mai recunoaște. Autorul 
este uluit de ceea ce văd în el ceilalți, și mai ales ceea ce nu 
văd!” ( Julien Green).

*
 „Toate femeile nefericite fac poezie, chiar și cele care 
nu scriu versuri...” (Martha Bibescu).

*
 Există un raport nescris între bogăție și suferință? Iov, 
nefericitul etalon al „literaturii” universale, avea nu doar șapte 
feciori și trei fete, dar și o turmă de șapte mii de oi, trei mii 
de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de asine și, 
firește, o mare mulțime de slugi. Bill Gates l-ar invidia, pentru 
avere, nu pentru suferință, desigur.

*
 Cândva, jurnalul se scria îngrijit, caligrafic în formă, 
dar frumos și în fond. Să răsfoim prin Julien Green: „Lumina pe 
copaci, curgând ca o cascadă de aur, într-o revărsare neclintită”. 
Niciun cuvânt în plus.

*
Cum se știe, „Solomon a întrecut pe toți regii 

pământului în bogăție și înțelepciune”. Dar, aflăm din Cartea 
Cărților, că înțelepciunea „i-o pusese Dumnezeu în inima lui”, 
deci nu i-o localizase în creier!

*
         Jurnalul jurnalistului fără jurnal, dar şi 

corespondenţa lui I. D. Sîrbu, reprezintă scrieri de univers 
concentraţionar. Apartamentul din centrul Craiovei, din 
Isarlâc, nu-i aşa, e în fond o închisoare cu regim semideschis. 
O spune clar când vorbeşte de vecinul lui M.S., „marele nostru 
european” (Marin Sorescu, desigur), care „deşi trece pe sub 
geamul meu de două ori pe spăptămână (locuinţa sa de ţară 
fiind în bloc cu mine) până în prezent nu a îndrăznit să urce 
spre izolatorul meu: miros a sârmă ghimpată, e teren minat. Pe 
uşa mea scrie lepros periculos…”

*
Despre autorul Scrisorii pierdute, Adrian Marino 

scrie: „I-aş reproşa lipsa unui proiect precis de reformă. Nu 
este suficient doar să demolezi. Ceea ce face în mod admirabil. 
Este însă necesar să şi construieşti, să pui ceva în loc. Măcar la 
modul ideal. El a văzut cu o luciditate fără egal pseudosocietatea 
postpaşoptistă. Nu avea însă ochii îndreptaţi şi spre viitor”. Cât 
de exact este diagnosticul lui Marino? Faptul că năravurile şi 
moravurile românilor sunt la fel de găunoase şi după mai bine 
de o sută de ani nu înseamnă că Nenea Iancu a privit totuşi spre 
viitor? Dacă ar fi creionat proiecte de reformă altfel decât la 
modul parodic, altfel decât a la Marius Chicoş Rostogan, n-ar fi 
acum Caragiale un autor necredibil şi ridicol? În privinţa tarelor, 
s-a schimbat societatea actuală faţă de cea contemporană lui 
Caragiale?

*
         La ce bun critica literară?, se pune ades întrebarea.  Poate 
că întrebarea de actualitate ar fi cum să se facă întoarcerea 
criticului la uneltele lui şi cum să funcţioneze o şcoală de 
critică de unde să apară cronicarii de mâine, dar și criticul/
criticii de direcție. Că, altfel, criza criticii înseamnă în fond 
criza literaturii. 

*
 Imagine: „mestecenii tac înveliți în păianjeni lunari” 
(Dimitrie Stelaru).
                                            

Spuma zilelor și nopților de lectură

„Toate femeile 
nefericite fac poezie”

(Continuare în pg. 18)
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D e s p r e 
minunea care se arată 
tuturor, prin praznicul 
praznicelor, și înnoirea 
firii prin răscumpărarea 
din păcat aduce mărturii 
c a r t e a  l u i  M e n u ț 
Maximinian, Poveștile 
Paștelui. Tradiții vii din 
Ținutul Bistrița-Năsăud, 
apăru tă  l a  Edi tura 
„Lumea credinței”. 
Este, credem, un fel de 
continuare la „Potecile 
de dor” sau „Munci și 
zile în Ținutul Bistriței și 
Năsăudului”, nădăjduiri 

ale lui Menuț Maximinian întru înveșnicirea rosturilor și 
înțelesurilor satului românesc. Etnologul, poetul și publicistul 
se reîntoarce prin trasee bibliografice și memorii afective în 
necuprinsul și cuprinsul satului, pe când acesta se repovestește 
în ceea ce Preacuviosul Părinte Arsenie Boca numea o dragoste 
mai mare ca viața, Lumina Învierii. 

Autorul își paginează cartea in crescendo, începând 
cu vestirea Învierii prin Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor, 
îngemănarea Cerului și Pământului în Săptămâna Patimilor, 
detaliind ideea de „centru” al credinței creștine ortodoxe prin 
Duminica Paștilor, apoi slujbele Bisericii, cu totul deosebite, 
începând cu Săptămâna Luminată, până la Înălțare, curat timp 
ca omul să împlinească îndemnul Sfântului Apostol Pavel 
din Întâia Epistolă către Corinteni: Să fiți frământătură nouă! 
Căci în țesătura documentarului și, deopotrivă, a povestirii, 
făptura prăznuiește, întărindu-se în slava Celui trecut prin 
piatra pecetluită, aflând că pântecul iadului e sfârtecat, de unde 
revărsarea bucuriei. Poveștile Paștelui. Tradiții vii din Ținutul 
Bistriței-Năsăud este cartea suișului spre bucurie. 

Deschizând porțile prin care intră Împăratul slavei, 
omul, în albăstrimea satului, simte îndumnezeirea sa, 
devenind parte activă a spiritului creștin adevărat prin unirea 
cu Dumnezeu; unirea mai presus de minte, spunea teologul 
Dumitru Stăniloae. În Cuvântul înainte, de binecuvântare, al 
Părintelui Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord apare, 
ca generic, unirea mai presus de minte, prin obiceiul Podul. 
După liturghie și agapa pascală, fetele și nevestele tinere 
formează un lanț de perechi, ridicându-și mâinile deasupra 
capului, simbolizând podul sub care trec în uimire și bucurie 
alte perechi, ca spre o nuntă a lumilor, a unirii omului cu 
oamenii și împărăția lui Dumnezeu, înconjurând biserica 
înainte de Vecernia Paștilor. Astfel, satul așează Sărbătoarea 
Învierii în neîntrerupt dumnezeiesc, în mirosul veșniciei (cum 
ar spune Ioan Alexandru), în grija pentru sămânță și rod, 
în dreapta rânduială prin care își cinstește casele, cărările, 
cuptorul, holda și iarba. Menuț Maximinian argumentează 
acest fel de a fi al Ținutului Bistrița-Năsăud prin manifestările 
vii în chiar ziua noastră, așezându-i la scenă deschisă pe cei 
care și-au făcut din iscusință, neîncruntare, omenie, răbdare 
și rugăciune straie de eternitate, coborând în adâncuri, acolo 
unde șipotul, el a rămas...

Menuț Maximinian este cercetătorul și povestitorul. 
Cunoaște, întemeiat, forme străvechi ale culturii noastre 
populare, mitologii, obiceiuri, datini și credințe, modele 
tradiționale ale vieții obștești, parcurge numeroase monografii 
ale satelor (artere culturale de identitate națională), în același 
timp dezvăluind arhiva propriului suflet și aura amintirilor, 
copilăria și casa părintească, la fel efectele interviului direct 
cu păstrătorii credinței și ai tradițiilor. De aici naturalețea 
și atractivitatea scrierii. Bunăoară, dă rigoare comentariului 
prin textul evanghelic, parabolă, introspecție, apel la scrieri 
onto-teologice și autori consacrați, dar consunând pagina, 
aievea, cu fluxul povestirii, al relatărilor afective. Imaginea 
smochinului neroditor sau a celor zece fecioare pregătite sau 
nepregătite de întâlnirea cu Mirele Ceresc, Taina Sfântului 
Maslu, cele douăsprezece evanghelii cu patimile lui Isus sunt 
actualizate ca suport sacru stării de echilibru în care omul intră 
prin Sărbătoarea Învierii, prin legătura pe care o are, acum, cu 
„lumina lumii”. Așadar, Poveștile Paștilor sunt scrise cu slovă 
liturgică, dar și cu mărturia preaplinului de viață și frumusețea 
pură a gestului de întâmpinare a Învierii, încorporând aceeași 
sfințenie pe care o au deniile, bunăoară: scăldatul ritualic pentru 
a seca bolile, focurile cu plante magice, pregătirea hainelor 
noi, cum se împistresc ouăle la Sălcuța, Fiad, Corvinești, 
Agrieș, Cușma, Josenii Bârgăului sau cum se face pasca la 
Ocnița, Chiuza și Hordou, însoțind catapetesmele gândului 
primenitor: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste 
să vă apropiați!

Vatra. Surprize colegiale. 
Informatorii – XI 

Dan CULCER Valentin MARICA

Iată câteva exemple din perioda 
în care Dan Culcer a asigurat, neoficial, 
secretariatul de redacție.

Extrase din Sumarul pe 1984-
1986. Fișiere Word Sumar Vatra-
dialog.

Extrase din fișierul PDF cu 
Registrul Vatra Texte trimise la cules.

Revenim la chestiunea coerenței, 
mai exact a similitudinilor perceptibile 

superficial între membrii fondatori ai redacției. În primul rând, 
și la nivel superficial, eram absolvenți ai Facultății de filologie 
din Cluj. Romulus Guga  terminase în 1962, Dan Culcer în 
1963, Mihai Sin în 1964. Prin originea socială, primii doi erau 
fii de medici, între care se construise o oarecare solidaritate, 
în raport cu dificultățile privitoare la intrarea în învățământul 
superior, legate tocmai de această origine socială. În cazul 
lui Mihai Sin, acesta era fiu de muncitor de calificare medie, 
aparent ceva mai bine plasat în ierarhia privilegiilor sau 
blocajelor din societatea socialistă. Dar, după câte îmi spunea, 
Mihai Sin era, cel puțin teoretic, handicapat de o angajare, 
anterioară anului 1944, în politică, a tatalui său, Dănilă Sin, 
în Frățiile de cruce. Atanasie Popa, absolvent de ziaristică din 
București, dar ardelean din zona Alba, secretarul de redacție, 
venea din presa cotidiană de partid. Fusese șeful secției 
culturale când l-am cunoscut și ne-a deschis cu generozitate, 
dar și nițel interesat paginile culturale ale cotidianului, pe care 
o vreme le scriam în parte, facilitându-i acoperirea obligațiilor 
sale de serviciu. Atanasie nu era un conformist integral, dar 
părea un om pățit, și prin contactul îndelungat cu modul de 
gestiune al revistei, practicat de Romulus Guga, și grupul de 
colaboratori externi, devenise mai liberal, chiar mai atent la 
valorile culturale pe care le propuneau redactorii.

Avea însă dificultăți de redactare și uneori chiar de 
ortografie, ceea ce impunea ca textele sale, uneori neclare, să 
fie revizuite. Scria mai ales cronica sportivă. Uneori această 
relectură îmi revenea, la cererea lui Atanasie Popa, în mod 
colegial. Alteori revizuirea era încredințată de Atanasie 
corectorilor succesivi, oameni de condei, Tudor Balteș și 
Ioan Radin. 

Odată cu angajarea necesară a altor redactori, precum 
Cornel Pogăceanu, fost corespondent județean al Scânteii 
Tineretului, despre care atunci nu știam că are un frate ofițer 
de Securitate (ceea ce nu mi-a schimbat opinia despre ziarist, 
nici în rău, dar nici în bine) unitatea implicită nu mai era 
«monolitică». 

Întărită inițial de lungile și frecventele noastre discuții 
literar-politice, dar și cu ocazia unor agape care nu se 
mărgineau să fie strict intelectuale, ci aveau adesea sfârșituri 
bahice. Toate acestea se desfășurau pe fondul unor vălurite 
relații cu soațele noastre respective. Romulus Guga divorțase 
la un moment dat, din inițativa soției, care nu mai suporta 
crizele sale ciclice de alcoolism. Acestea, cum am mai scris, 
aveau probabil un fond nevrotic. Guga fantasma, vorbea 
despre o boală rară a soției sale, «porfiria”, care ar fi fost cauza 
neliniștitelor sale alcoolizări, din pricina tensiunii grave la 
care ar fi fost supus de imininența unui final tragic. Care nu 
venea, slavă Domnului. Alteori mă suna  spre miezul nopții 
sau chiar după, dintr-un restaurant sau crâșmă de cartier, de 
pildă cea care se numea Vânătorul, unde era și o terasă, o 
grădină de vară, cum se zicea pe atunci, localuri care, ca semn 
al liberalismului comunist, țineau deschis și după miezul 
nopții. Până spre ora două.

Cu Pogăceanu nu eram prieteni, doar amici de cafenea, 
dar nu mai mult. Cel puțin în ce mă privește. Nu am fost 
niciodată invitat în casa lui, nici el la mine, nu am serbat 
nimic împreună și nu știu dacă mi-a citit cărțile. Era un om 
corect, rezervat, închis, fără opinii politice exprimate ortodox 
dar nici heterodox. Om de presă comunistă, corespondent al 
Scânteii Tineretului pentru regiunea Mureș. S-a angajat totuși 
într-o mișcare de reorientare a reportajului la Vatra, dar nu-
mi dau seama dacă această anagajare era o simplă acțiune 
de răspuns la comanda revistei și de adecvare la orientările 
colegilor cu care beau cafea, sau o cât de vagă convingere 
socială și estetică privind necesitatea de a scrie sincer realist 
despre realitate.

Un moment important în viața redacției a fost angajarea 
lui Cornel Moraru, la recomandarea lui Mihai Sin, care îl 
cunoștea din Făgăraș. Cornel Moraru era profesor la Liceul 
„Radu Negru”din Făgăraș. A debutat cu critică literară în 
Vatra, în 1972. A mai colaborat, fiind și titular de rubrică, 
la Flacăra lui Adrian Păunescu. În momentul când s-a 
creat posiblitatea unui nou post, Romulus Guga, convins de 
calitatea scrisului lui Cornel Moraru, a făcut demersuri pentru 
transferul și angajarea acestuia la Vatra. Doar că procedura 
părea că s-a blocat misterios, deși părea că toată lumea e de 

acord.
Am intervenit pe lîngă redactorul-șef cerându-i să nu 

lase nelămurită situația. Misterul mi se părea dăunător atât 
redacției cât și lui Cornel Moraru, căci plutea o suspiciune 
nedefinită asupra persoanei. În condițiile din România o astfel 
de situație era chiar periculoasă.

În vreme de război, dar și mai înainte, adică după1938, 
presa românească era cenzurată, ca toată presa lumii, uneori 
gazetele apărând cu pagini pe jumătate albe. Intervențiile 
mărunte nu erau semnalate, se interziceau subiecte sau 
se calcula repartizarea, diseminarea lor, pentru a reduce 
impactul unei știri dezagreabile. Era o cenzură prealabilă, 
specifică stării de război, preocupată de secretul militar sau 
de manipularea opiniei publice în spirit antidefetist.

Cenzura în societatea românească postbelică reală, 
adică după 1945, nu a lăsat decât puține urme de acest tip, 
în presă. Mai apoi, adică după 1948, presa era controlată 
cu alte instrumente. Se desființase presa liberă, ceea ce 
rămăsese, împreună cu presa nouă, o presă partinică, nu mai 
erau instituții autonome, fiindcă cenzura intrase în interiorul 
redacțiilor. Cenzura nu mai era doar o instituție exterioară, 
se combinase cu cenzura conducerii redacționale și cu 
autocenzura, prin infiltrarea unor ofițeri de informații acoperiți 
sau prin restructurarea integrală a componenței grupului de 
ziariști, recrutați pe criterii politice, apartenența la P.C.R., sau 
dependența totală de acesta. 

În arhivele redacțiilor, sursele sunt rare, au rămas doar 
umbre. Nu fiindcă presa nu ar fi fost cenzurată ci fiindcă, 
bolnavi de frică, de o neglijență patologică, deloc motivați 
să marcheze pentru viitor diferența dintre redactarea inițială 
și produsul tipărit, redactorii marii majorități a publicațiilor 
tipărite după 1945 au distrus, poate de rușine, poate din 
conformism, sigur din lipsă de conștiință istorică, din dorința 
de a șterge semnele contradictorii ale cenzurii și autocenzurii, 
eventual din lipsa unui spațiu de arhivare specific, șpalturile 
și periile, așa încât sunt foarte rare resturile unor arhive de 
acest tip, păstrate de redacții sau depuse la Arhivele Naționale. 

Nu mă refer la celalte tipuri de documente produse de 
o redacție, corespondență, documente administrative, dosare 
personale de cadre. Acestea din urmă se aflau adesea la 
instituția editoare, pentru presa culturală și politică, Ministerul 
Propagandei, Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor, 
Consiliul Culturii, sau la Partid. 

Corespondența primită sau trimisă a fost tratată adesea 
ca o corespondență privată, eventual păstrată acasă de 
redactori, în cel mai bun caz. Nici arhivele naționale nu au 
arătat interes pentru tratarea arhivistică a acestei acumulări 
de documente culturale, desigur și politice. Se știe că între 
cultură, literatură și politică a existat un raport de dependență, 
al cărui instrument instituțional de impunere, de menținere, 
a fost cenzura. 

Am putea crede că serviciile specifice din cadrul 
Ministerului Propagandei, ulterior Direcția Presei și 
Tipăriturilor, pînă la dispersarea ei –așa zisă desființare din  
1977- pe muliple paliere de control, de la cel superior, Direcția 
Publicații a Consiliului culturii și educației socialiste, la cele 
intermediare și inferioare, prin redactorul-șef, secretarul de 
redacție, la redactorul de rubrică, ar fi singurele concretizări 
instituționale ale cenzurii în România.

Dar nu este așa. Controlul și îndrumarea, orientarea, 
dirijarea, îmblânzirea, dresarea ideologică a culturii, a presei, 
se realiza prin multiple căi, filiere, la nivele a căror vizibilitate 
era marcată de natura specifică a unei activități care, prin 
definiție, nu trebuia să lase urme vizibile, interpretabile de 
către dușmanii politici.

Paradoxul caracteristic perioadei de după 1948, 
în cultură, în presă este mărirea distanței dintre tratarea 
fenomenelor complexe devenite subiectele presei și 
natura rigidă a ideologiei care se adapta prea lent acestei 
complexități. Odată cu apariția necesității integrării unor 
specialiști în redacțiile ale căror control și unitate ideologică 
fusese asigurată, într-o primă fază, de activiștii de partid, 
trecuți prin școli de partid, cu care fuseseră încadrate, cenzura 
internă nu mai era doar o activitate de rescriere în limbaj 
ideologic a unor texte insuficient conformizate, standardizate, 
cum fusese cazul pe vremea lui Silviu Brucan sau Sorin 
Toma, la Scânteia, sau Mihai Novicov, Nicolae Moraru, 
Paul Georgescu, Paul Cornea, Ov.S. Crohmălniceanu, la 
Gazeta literară, Viața Românească, ci una de înlocuire a 
semidocților și analfabeților recrutați pentru puritatea originii 
sociale și de reorientare oportunistă, adaptativă, a cerberilor 
ideologici, a dulăilor de pază, după 1960, la noile cerințe. 
Aceste noi cerințe.

Serii și grupuri. O ședință de partid în redacția revistei «Vatra» (1986)
Teoria GRUPURILOR

Cartea suişului spre 
bucurie
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Pe de altă parte, cu toate 
că nu era posibil să îmi aleg din 
primii ani de facultate tema vii-
toarei lucrări de diplomă, înce-
pusem deja discuții pe această 
tema cu profesorul Mihai Golu, 
mulțumit să vadă că un student 
are asemenea preocupări încă 
din anul I de facultate. Prima 

idee a fost să-mi folosesc experiența de pedagog și cunoștin-
țele despre învățământ (cunoșteam relativ bine situația reală a 
învățământului gimnazial și liceal de la părinții mei). Concret,  
i-am propus profesorului meu un îndrăzneț proiect pentru o 
viitoare lucrare de diplomă prin care urma ca în anul III de fa-
cultate să întrerup studiile (bineînțeles, cu aprobarea prealabilă 
a Ministerului Învățământului, a Facultății de Psihologie etc.) 
și, timp de un an de zile, coordonat de către profesorul meu, să 
studiez structurarea sistemului de valori și psihologia de grup 
la elevii din anul IV de la un liceu din București. În acest scop, 
cu energia și entuziasmul vârstei, propuneam să mă înscriu 
în clasa XII-a la 
un liceu bucu-
reștean ca „elev 
venit prin transfer 
de la alt liceu” 
(desigur, cu apro-
barea prealabilă 
a Ministerului 
Învățământului, 
Inspectoratului 
Școlar și direc-
toru lu i  l iceu-
lui respectiv). 
Profesorul meu, 
luat  pr in sur-
prindere și uluit 
de propunerea 
non-standard, a reacționat pe măsură: „ Așa ceva n-am mai 
auzit până acum, dar ar fi foarte interesant!”. Pe urmă a urmat 
o frază prin care am revenit la realitatea brutală: „Dacă le 
propun ăstora așa ceva, ne dau afară pe amândoi. Nu suntem 
în America!”.

 Am râs amândoi cu poftă și din acel moment (păstrând 
distanța, desigur) m-am împrietenit cu profesorul meu. Cum 
această idee utopică a căzut, am căutat o altă temă care să 
mă atragă. În acel moment a venit propunerea profesorului 
de a participa ca student la cercetările în domeniul sugestiei 
și hipnozei pe care le făcea profesorul Vladimir Gheorghiu 
de la Institutul de Cercetări Psihologice și Pedagogice, care îi 
ceruse să-i recomande un student, urmând ca acolo să găsesc 
și un subiect pentru lucrarea de diplomă. 

 Am acceptat cu entuziasm, deoarece era ceva captivant 
pentru un student din anul I (speram că voi învăța și aplica 
tehnicile de hipnoză care atunci mi se păreau fascinante).  În 
acel moment din anul I, chiar am început să sper că viața de 
student la ceea ce mai rămăsese din psihologie nu va fi chiar 
atât de îngrozitoare cum mi s-a părut atunci când, după ce am 
dat examen în vară la Facultatea de Psihologie, m-am trezit în 
toamnă, împreună cu colegii, student la altă facultate, respectiv 
la Facultatea de Filozofie-Istorie, secția Psihologie. Pentru 
generațiile de atunci a fost o adevărată traumă, sentimentul 
de alienare fiind evident la studenții de la filozofie, sociolo-
gie, psihologie, pedagogie, pentru că nimeni nu se aștepta la 
această schimbare a carierei prin care s-au trezit studenți la 
„facultatea de științe sociale” (în realitate obligați să învețe 
istoria ca a doua specializare) și obligați să devină profesori în 
principal în sate, pentru că orașele mari au fost închise pentru 
absolvenții facultăților umaniste. Atunci mi-a venit ideea să 
imortalizez cumva acele momente, pentru că, din atmosfera 
din facultate și starea de spirit care existau atunci în țară, am 
tras concluzia că vor urma vremuri foarte interesante.

Am rugat un prieten de la Facultatea de Construcții de 
la care mă retrasesem să vină cu un aparat de fotografiat și să 
prindă în obiectiv câțiva studenți din anul I de la Facultatea de 
Filozofie, 1978, care ieșeau de la cursuri (Foto 1). Cursurile 
erau comune în primul an de facultate, diferențierea pe secții 
se făcea începând din anul II. În sala de seminar surprinsă în 
imagine (Foto 2) apar aproape toți studenții secției de psiholo-
gie, seria 1978-1981, cu excepția celui care a făcut fotografia și 
a unui coleg care era absent în acea zi. Dintr-un motiv pe care 

nu mi-l explic nici acum pe deplin, atunci se făceau extrem 
de rar fotografii cu colegii din seria mea și aproape deloc cu 
profesorii (știu doar de fotografii făcute în practica agricolă 
din toamna anului 1978, dar la mine nu a ajuns nici una). În 
aceste fotografii este și un student despre care colegii știau că 
are un statut special. Încă din anul I printre noi circula zvonul 
că acesta avea tatăl în C.C. al P.C.R., mama profesoară de 
socialism la Universitatea București și că va fi viitorul șef de 
promoție (și așa a fost). 

Urmarea a fost că în primii doi ani de facultate am 
mers săptămânal la Institutul de Cercetări Psihologice și 
Pedagogice unde m-am familiarizat cu tehnicile de cercetare 
ale profesorului Vladimir Gheorghiu, am asistat la prezentări 
și conferințe pe teme de sugestie și hipnoză și am cunoscut 
atmosfera de acolo. 

Vladimir Gheorghiu (catedra Sugestie și Hipnoză) și 
Ioan Ciofu (catedra Comportamentul simulat) erau persona-
litățile centrale din acel institut care atrăgea ca un magnet 
oameni din domenii foarte diverse (o dată cred l-am văzut pe 
scările institutului inclusiv pe Constantin Noica). Această po-

pularitate era dată 
de conferințele 
foarte atractive 
pe teme de hi-
pnoză și sugestie 
organizate peri-
odic la institut 
de către profe-
sorul Vladimir 
Gheorghiu, con-
ferințe deschise 
publicului (este 
drep t ,  pu teau 
participa doar cei 
care știau de ele 
și erau invitați).  
În cei doi ani în 

care am mers săptămânal la Institutul de Cercetări Psihologice 
și Pedagogice, am cunoscut-o pe Irina Holdevici, o tânăra doc-
torandă care îl seconda în prezentări pe profesorul Vladimir 
Gheorghiu, care împreună cu Ilie Puiu Vasilescu, atunci tânăr 
psiholog la Centrul de Medicină Aeronautică din București, 
pasionat de statistică și absolvent al Academiei de Științe 
Economice, erau considerați de colegii lor cei mai strălu-
ciți tineri din acea 
generație. În acea pe-
rioada cititisem deja 
articolele profesorului 
Vladimir Gheorghiu 
apărute în „Revista de 
Psihologie” și cărțile 
sale despre sugestie 
și hipnoză publicate 
la noi (Sugestie și su-
gestibilitate, Editura 
Academiei, București, 
1980, rămâne o carte 
de referință).

Totuși, după 
doi ani de practică la 
Institutul de Cercetări 
Psihologice și Pedagogice în care împreună cu Dana Faur 
(plecată în anii `90 în Germania) am participat doar la cerce-
tări de rutină asupra sugestibilității, cercetări în care puneam 
în practică experimentele concepute de profesorul Vladimir 
Gheorghiu, scriam protocoalele de examinare etc., ne-am 
dat seama că nu vom fi inițiați în hipnoză. Motivul invocat 
oficial de profesorul Vladimir Gheorghiu și de asistenta sa 
Irina Holdevici era acela că „vom învăța tehnica numai după 
ce ne luăm diploma” (cu toate acestea, am aflat că un student 
de la Institutul de Educație Fizică și Sport era deja inițiat în 
această tehnică). În realitate, după cum am aflat ulterior, aveau 
dreptul să practice hipnoza numai cei autorizați și înregistrați 
de către Ministerul de Interne, respectiv de către Securitate. 
Am înțeles că este vorba de un teren minat și am renunțat la 
munca de voluntariat, dar am păstrat legătura cu Institutul de 
Cercetări Psihologice și Pedagogice.

În ultimii doi ani de facultate, când am aflat că 
profesorul Vladimir Gheorghiu, asistat de Irina Holdevici, 
organiza la Institutul de Cercetări Psihologice și Pedagogice 

ședințe de prezentare a „Meditației Transcendentale”, în 
care inginerul electronist Nicolae Stoian [4] venit din Franța 
și soția sa Muriel țineau celebrele lor cursuri în română, 
respectiv în franceză, cursuri la care participa și lumea bună 
din Bucureștiul de atunci (personalități culturale, universitari, 
cercetători. etc.) i-am întrebat dacă pot participa și studenți. 
Profesorul Vladimir Gheorghiu și asistenta sa au obținut 
acordul lui Nicolae Stoian, pentru ca la ședințele de Meditație 
Transcendentală să participe și doi studenți, chiar ni s-a făcut 
o derogare, pentru că, fiind studenți, am fost scutiți de taxa 
de 300 de lei în banii de atunci (foarte mare pentru un stu-
dent), care trebuia achitată și pe care nu mi-aș fi permis să o 
plătesc (pentru comparație, peste un an de zile salariul meu 
ca profesor stagiar în mediul rural va fi de 1.200 de lei). Cu 
această derogare, am putut participa împreună cu Dana Faur 
la primele ședințe de Meditație Transcendentală (din câte știu, 
am fost singurii studenți care au participat la acele ședințe).

Dintre toți profesorii și asistenții care predau psiho-
logie la Facultatea de Psihologie a Universității București în 
acei ani (Paul Popescu-Neveanu, Mielu Zlate, Mihai Golu, 
Gheorghe Ionescu, Pantelimon Golu, Mihai Lungu, Emil 
Verzea, Constantin Pufan, Petre Pufan, Constantin Mitrofan, 
Ursula Șchiopu, Dumitru Cristea. etc.), profesorul Mihai 
Golu a fost singurul care a participat la ședințele Meditației 
Transcendentale și singurul care a fost pedepsit ulterior.

Prima impresie asupra acestui experiment a fost 
dată de locul de desfășurare, respectiv Institutul de Cercetări 
Psihologice și Pedagogice. Pe de altă parte, calitatea invitați-
lor, cercetători, personalități din diverse domenii științifice și 
culturale, era o garanție a seriozității experimentului. Sala de 
la institut era plină ochi, dar fiind un simplu student nu știam 
decât foarte puțini dintre invitați cu atât mai mult cu cât nu 
am participat decât la primele ședințe, până când am semnat 
un fel de”fișa personală” (voi reveni asupra acestui episod 
extrem de interesant) și am primit”mantra”.  

Din multitudinea participanților îmi amintesc de 
cei recunoscuți de mine în sală, respectiv medicul Victor 
Săhleanu, criticul de artă Andrei Pleșu, poetul Marin Sorescu, 
caricaturistul Cik Damadian (ultimii doi erau foarte cunoscuți 
în epoca), despre restul participanților am aflat ulterior. Despre 
Victor Săhleanu aflasem încă din anul III de liceu când am 
citit cartea sa „Introducere critică în psihanaliză”[5], respec-
tiv prima carte despre psihanaliză apărută la noi după 1945 
și care mi s-a părut fascinantă în acel moment. Peste ani de 

zile aveam să aflu că 
psihanaliză era una 
din armele preferate 
ale psihopoliticienilor 
ruși folosită în lupta 
împotriva democra-
țiilor occidentale [6].  
Pe de al tă  par te , 
Andrei Pleșu îmi era 
cunoscut deoarece 
împreună cu Gabriel 
Li iceanu,  Aurora 
Liiceanu,Vladimir 
Tismăneanu și, foarte 
interesant, Constantin 
Noica, erau numele 
cele mai vehiculate 

în anii `80 în Facultatea de Filozofie-Istorie din București. În 
plus, citisem prima ediție a cărții sale Pitoresc și melancolie” 
(București, Editura Univers, 1980) reeditată și după 1990.  
Pe de altă parte, pe Victor Săhleanu și Andrei Pleșu i-am re-
ținut în mod special deoarece i-am auzit spunând că au venit 
acolo pentru „a scapă de stres”, de stresul acelor vremuri. În 
ceea ce mă privește, mi s-a părut o mare naivitate să crezi că 
tehnicile de relaxare gen „Meditația Transcendentală” te pot 
elibera de presiunea regimului comunist.

Sergiu SIMION
                               
 [4] https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/
meditatia-transcendentala-afacere-de-partid

[5] Victor Sahleanu, Ion Popescu-Sibiu - Introducere 
critica in psihanaliza , Editura Dacia, 1972

[6] http://www.procesulcomunismului.com/marturii/
fonduri/grosu/spcreier/docs/cuvberia.htm
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                         I. arta ca mare teorie unificată

        Arta lui Claude Cojocaru, care îmbracă multi-
ple forme de manifestare și coduri de comunicare 
de o mare diversitate, nu poate fi înțeleasă decât 
într-un mod cu totul superficial dacă unghiul de 
receptare nu este supus el însuși unei modificări 
profunde. De o mobilitate surprinzătoare a lim-
bajului, stăpânind o multitudine de tehnici și lipsit de orice 
prejudecată în abordarea materialelor, artistul se situează 

deliberat înafara oricărei convenții de gen și a oricărui 
stereotip de reprezentare. Cine caută tabloul, sculptura sau 
orice altă formă prestabilită în creațiile sale, ori va încerca 
lecturi plastice în idiomuri consacrate și inteligibile, va trăi 
o iremediabilă deziluzie pentru motivul banal că, oricâtă 
expresivitate intrinsecă și putere de seducție ar avea struc-
turile sale vizuale, acestea nu sunt lizibile doar ca simple 
produse destinate sălii de expoziție sau spațiului muzeal. 
Dacă în primă instanță creația lui Claude Cojocaru tran-
scende genurile artistice, în profunzimea ei aceasta suprimă 
granițele dintre cele două modalități majore de cunoaștere – 
cele asociate cercetării științifice și cele care privesc creația 
artistică.   

        O abordare analitică a realului prin descompunerea lui 
până la particula elementară, până la semnul grafic decontex-
tualizat, dar gata pregătit pentru a genera o altă sintaxă și o 
nouă infuzie de sens, alunecă, pe nesimțite, într-o complicată 
cercetare a spațiului din perspectiva celor mai curajoase 
ipoteze ale fizicii teoretice. De la curbura einsteiniană a 
spațiului-timp, la energia fără masă din teoria corzilor sau la 
structurile spațiale care au depășit demult limitarea empirică 
a celor trei dimensiuni și până la resuscitarea memoriei fon-
datoare, a aceleia care camuflează literele tainice ale unui 
alfabet uitat, nu este nici măcar un pas, ci, pur și simplu, 
se constată o echivalență, iar sursa intelectuală, spirituală 

Itinerarii plastice

Despre unitatea contrariilor

Pavel ȘUȘARĂ

          – Iarăși aduci pe tapet crâmpeie din 
viața patrupedelor? Despre oameni 

nu îți vine nimic pe vârful degetelor 
tale cu unghii mereu lăcuite? Și 
apoi atenție la DariusABC&C și la 
Tudor’S. Te avertizăm, căznindu-ne 
din greu să îți găsim tot felul de hibe, 
Nonuciști Eruptativ Tonulari. 

Pentru a le depista, ar trebui 
să mă cunoașteți mai bine. Cunoaște și 

condu, uite un nou-vechi concept despre 
cum să întorci și conduci lumea, pocnind din 
degete. Dar nu voi avea niciun succes, nimeni nu are chef să 
cunoască în profunzime un om într-o lume a marketingului 
și a breaking news-urilor. Nu mă voi lăsa atrasă nici măcar 
de dragul vostru spre lucruri care nu mi se potrivesc și nici 
nu îmi plac. Și apoi nici măcar nu mi-a fost dor de voi, nici 
cât grăuntele de nisip. Acel punct umil care se va transforma 
silit, în interiorul scoicii madre, într-o perlă satinată. Nu 
Domniile Voastre mi-ați lipsit, ci Darius ABC&C și Tudor’S.

Dar să mă întorc la animăluțele mele și să vă las, fără 
niciun regret, în plata Domnului sau în plata unor impozite 
insolite. Cu voi nu poți găsi un capăt al vorbelor. Înainte 
de a avea câinii mei, cu mult înainte de a lua cunoștință de 
existența celor de pe strada Luminiței, au fost câinii de pe 
strada ce poartă numele unui poet. 

 – Despre ce poet este vorba, avem voie să știm și 
noi? Poeți au fost, sunt și se vor mai naște, cel puțin o mie 
până termini Domnia Ta dialogul, mereu întrerupt, cu noi. 

 Ați auzit, Gulerați Voivoi Istvăniți Dumneavoastră, 
de George Coșbuc? Ați auzit sau nu, strada tot poartă numele 
său. Strada George Coșbuc este una dintre cele mai frumoase 
străzi băimărene, o linie verde care vă poartă înspre ce vreți 
voi. Odată ce veți păși sub bolta castanilor săi, vă va veni 
greu să vă despărțiți de ea. 

După cum v-ați dat seama, unul dintre motivele 
frumuseții sale este cel umbrifer-răcoros. Strada, de la un 
capăt la altul, este străjuită de coroanele bătrânilor castani. 
Este adevărat că ei sunt sălbatici, dar tot castani se cheamă 
că sunt, iar fructele lor cad cu aceeași voioșie pe jos ca și 
cele dulci.

– „De ce nu vii când castanii înfloresc?”. Sper că 
nu ne vei îneca în puhoaiele nostalgiei tale. Nu de alta, dar 
nu ne-am adus veste de salvare. Iar noi Canonici Realcald 
Butonici nu știm înota. Așadar îți cerem îndurare. 

Ar fi fost minunat dacă ați fi strigat îndurare în 
numele copacilor sacrificați în acei ani triști ce nu făceau 
parte din vechea epocă, ci dintr-o epocă mult mai apropiată. 
Slavă Domnului, că nu le-a trecut încă prin minte unor factori 
decizionali să taie castanii coșbucieni fără discernământ și 
milă. Unii semeni au arătat cu mândrie concetățenilor șocați 
că preferă pavajul și căldura toridă a soarelui, umbrei mola-
tice a acelor castani care nu mai sunt, pentru că au îndrăznit 
să crape totuarul cu rădăcinile lor. Și dacă tot au tăiat acei 
castani, să spulbere un parc secular a fost o joacă. 

– Și veverițele? Întreabă Darius ABC&C și Tu-
dor’S, prietenul său. Nu mai sunt. S-au dus în uitare. Așa 
cum a căzut sub loviturile ferăstraielor și magnolia ce înflorea 
prim-vestitor al primăverii. Nu mai sunt nici pomii seculari.

– Ce căutai pe strada George Coșbuc, când mereu 
te plângi că ai stat și stai pe străzi cu nume războinice? 

Adevărat grăiți, Răzv Boinici Povestitori, dar aveam 
dreptul să mă bucur și de deliciile unei străzi, care prin 
nume, peisaj și vechime predispune la visare. Am fost doar 
în trecere pe strada cu mulți castani. 

– Suntem în trecere oriunde ne-am găsi. Doar nu 
vrei să infirmi legile și esența vieții. Nu poți fi atât de im-
prudentă să ne infirmi și pe noi, Slușnici Pivot Morttisimi. 
Pot să declar că m-am bucurat de acel decor mirific. Tot 
respectul pentru străzile cu nume de localități în care s-au 
purtat bătălii istorice sau pentru cele ce poartă numele 
eroilor ce și-au dat viața pentru patrie. 

Dar trecerea mea, cam de cincisprezece ani, pe Stra-
da George Coșbuc a fost mai mult ca benefică pentru mine. 
Am avut parte de bucurii și de supărări în acest răstimp. Am 
cunoscut oameni deosebiți, mediocri și înrăiți. 

– Și mai ales câini și pisicuțe, nu-i așa? Ba da, 
Darius ABC&C. Binecuvântate animăluțe!

– Vai, vai! Să înțelegem că există și oameni mediocri 
și chiar răi pe strada George Coșbuc? Vă veți găsi în treabă 
arhivând întrebări, Blounderi Viciați Dergo. 

Nu răi, ci aflați sub acțiunea trecătoare a răului. Așa 
cum au fost și ierni grele cu zăpada ce părea nemuritoare și 
veri călduroase și pline de viață. Multe castane au căzut pe 
caldarâm și pe mașini și multe cireșe amare mi-au făcut viața 
la fel. Viața noastră, a iubitorilor de animăluțe, a început să 

se anime când au început să treacă tot felul de câini pe stradă 
în căutarea mâncării, a apei sau a unui stăpân. 

– Aveau nume acei câini? se interesează Darius 
ABC&C cot la cot cu Tudor’S. Chiar de au avut, l-au uitat, 
dacă nu i-a mai strigat nimeni. Dar i-am rebotezat noi, cu 
bucurie. Nu mai știu dacă au curs animăluțele chiar de la 
începutul mutării mele, acolo unde mai există un magazin 
amenajat de mine. S-ar fi putut, dar fiind o perioadă grea, 
poate că nu am avut ochi de aruncat pe geam. 

Migdale dulci-amare 

Prietenii fără grai    

Florica BUD

și etică a acestei cercetări este tocmai expresia 
artistică înțeleasă nu doar ca un factor unificator, 
ci, pur și simplu, ca un gen proxim constitutiv.  
În concluzie, specificul artei lui Claude Cojocaru 
nu stă în expresivitatea ei optică, în ritmurile ei 
geomterice, în rigoarea ei serialistă – experiențe 
particulare la îndemâna multor artiști –, ci în ca-
pacitatea ei unificatoare, în resursa ei infinită de a 

fi simultan o cercetare în macro, a Universului în expansiune, 
și o submersie în micro, în infinitatea lui cuantică. 

         II. întoarcerea în Paradis
           Lumea lui Dorin Coltofeanu, fiindcă a vorbi doar 
despre pictura lui reprezintă o limitare drastică a propriei 
noastre libertăți de mișcare și de percepție, este unul dintre 
cele mai derutante și mai paradoxale fenomene din arta no-
astră contemporană. Dacă am face un inventar al posibilelor 
grile de lectură care i s-ar putea aplica, așezându-ne cuminte 
sub robia memoriei și a stereotipurilor noastre vizuale, nu 
ne-ar ajunge întreaga geografie a artei europene și nici timpul 
istoric pentru o lectură exhaustivă. Când crezi că i-ai găsit 
matricea stilistică, afinitățile formale și compatibilitățile 
temperamentale, atunci îți scapă printre degete, se camu-
flează imperceptibil, trece cu acte în regulă pe teritorii încă 
neexplorate și aruncă în urmă, ca în scenariile magice din 
basme, tot felul de aparențe înșelătoare. 
         La prima vedere, Coltofeanu este un artist cuminte de 
atelier, de atelier tipic, la rândul lui, pentru întreaga tradiție 
a picturii de șevalet în care se regăsește întregul repertoriu 
specific: peisaj, natură moartă, portret, compoziții, scene de 
gen, arhitecturi, alegorii etc. etc. Condiția elementară, dar și 
esențială, pentru identificarea unei asemenea diversități de 
gen și de iconografie se regăsește în expresia figurativă, în 
convenția clasico-renascentistă și în amprenta pe care expe-
riența nemijlocită a fixat-o în memoria noastră. De aici, de la 
acest prim nivel al percepției începe cu adevărat aventura lui 
Coltofeanu și drama noastră de privitori nepregătiți; întreaga 
aparență de figurativism și întregul discurs iconografic se 
prăbușesc la prima atingere adevărată a lumii astfel imag-
inată. Ceea ce pare formă inteligibilă și descriere ușor de 

identificat și de procesat prin mecanismele memoriei este, de 
fapt, o simplă iluzie, o organizare spectrală, imponderabilă și 
acorporală. În lumea lui Coltofeanu existența încetează a mai 
fi întemeiată pe materie, devine efigie, spirit și aură eternă 
prin transfigurarea cărnii și prin refacerea inversă a traseului 
Izgonirii; Ființa, în toată diversitatea și în toate ipostazele ei, 
se retrage din istorie și își recuperează natura paradiziacă. Și 
de aici, din acest moment, lectura lumii lui Dorin Coltofeanu, 
o lume ambiguă, spectrală și mistică, devine posibilă. El se 
joacă subtil cu iluziile Occidentului doar pentru a deschide 
accesul și a face vizibilă realitatea noastră interioară, dar și 
pentru a revela natura spirituală a Orientului, a celui bizantin 
și a celui Extrem în aceeași măsură. 

Dorin Coltofeanu

Claude Cojocaru
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Stefan Baciu – Memorialistul (I)

Mircea POPA Lucia NEGOIȚĂ Ştefan Ion GHILIMESCU 

Revoluţionarul, aghiotantul regal şi po-
etul Candiano Popescu (II)

INTERVIUL ACOLADEI.
 CONSTANTIN CĂLINregalității literare, în mijlocul cărora steaua sa de tânăr atins de raza 

luceafărului încerca să-și facă loc, să țină pas cu înnoirile epocii, 
cu marile repere ale unui vis de scriitor urmărit cu tenacitate. 
Stăruie cu deosebire în amintirea sa farmecul special al anilor de 
liceu brașoveni, când i-a avut profesori pe Emil Cioran și Octav 
Șuluțiu, două personalități originale și cu traiectorii definitorii în 
cadrul literaturii române. Apropierea lor, farmecul particular al 
orelor petrecute în compania lor a avut o influență hotărâtoare 
asupra opțiunii lui viitoare, aceea de a se dedica în totalitate 
literaturii, drept care a început prin a trăi în preajma scriitorilor, 
observându-le ticurile, obiceiurile, reacțiile la evenimentele 
zilei, ținând mai tot timpul cu el un caiet de autografe, sentenții, 
impresii imediate și scrieri poetice, cu dorința ca aceste vedete 
ale scrisului românesc să-i ofere o clipă de repaos, spre a nota 
un gând, o idee, o cugetare. Celebrul caiet l-a pus în contact cu 
mulți dintre scriitorii zilei, de la faza debutului său brașovean la 
perioada studenției bucureștene, când trăiește efectiv în lumea 
literară a capitalei, prin asumarea funcției de ziarist, dar și ca tânăr 
redactor și descoperitor de talente în paginile „Universului literar”. 
Nu este neglijată nici postura sa de „colaborator cu bucata” la mai 
multe ziare și reviste din capitală, care surprind viața dinaintea 
celui de al Doilea Război Mondial, din timpul anilor de restriște 
și deznădejde din timpul dictatului de la Viena și din anii de după 
încheierea ostilităților, când semnele lipsurilor și mizeriei sociale 
de fiecare zi se îmbină cu ucazurile și măsurile luate de noii stăpâni 
ai Bucureștilor, ostașii sovietici și servitorii lor de comandă, cei 
ieșiți din rândurile Partidului Comunist. Cei mai mulți dintre 
scriitorii și intelectualii de caracter, formați în climatul de libertate 
și de idealitate din „frumoșii ani de la Aranjuez” culminează cu 
atragerea sa în rândul Partidului Social Democrat, imediat după 
august 1944, propulsându-l, datorită prieteniei sale cu Ion Pas, 
Titel Petrescu și Șerban Voinea în ziaristica de partid a ziarului 
„Libertatea”. Aici scriitorul va avea un rol esențial, beneficiind de 
o rubrică proprie pe care o deține pe prima pagină și pe care o va 
semna deobicei cu pseudonimul Gh. Cumpănașu, participând în 
mod activ la viața de partid și consemnând cu mare regularitate 
toate schimbările și transformările din țară, într-o publicistică 
de mare diversitate, dublată de „cronica dramatică”, prilej de a 
comenta spectacolul unic al schimbărilor și transfomărilor din țară, 
pusă de către fratele mai mare sovietic pe un drum fără întoarcere. 
Salvarea îi va veni în ultima clipă de la protectorii săi din fruntea 
Partidului Social-Democrat, care îi vor favoriza plecarea ca atașat 
de presă în Elveția și decizia de a opta, în 1949, la expirarea 
mandatului, pentru zona „lumii libere” (1946-1949). Exploatând 
la maximum scene din acest periplu existențial, memorialistica 
scriitorului devine o sursă documentară de primă mână cu privire 
la anii transformările suferite de România odată cu intrarea sub 
pulpana dictatorială a lui Stalin, refăcând cu minuție drumul 
său plin de neprevăzute întâmplări și schimbări de macaz, mai 
ales după căsătoria sa cu Mira Simian de la Râmnicul Vâlcea, 
tânără care se lasă curtată de acest tânăr sclipitor, cu un viitor 
bine definit, deși prejudecățile familiei o mânau cu totul în altă 
parte. Logodită inițial potrivit acestor aranjamente de familie cu 
un tânâr de care n-o lega nimic profund, se trezește la realitate 
și se reîntoarcere la tânărul înzestrat și plin de tandrețe care era 
autorul „Poemelor poetului tânăr”. Palpitanta plecare din țară, 
amenințată până în ultima clipă de oprirea la graniță de către noua 
putere teroristă din țară, sejurul de la Berna, urmat apoi de drumul 
sinuos al „rătăcirilor ulissiene” ale „dezțărării” prin opțiunea sa 
pentru lumea Americii de Sud ne transpun apoi pe continentul 
aventuros al sud-Americii, unde lupta cu privațiunile de tot felul 
va determina tânăra familie să guste din plin fructele amare ale 
înstrăinării și ale condiției de venetici. Tocmai când lupta pentru 
traiul zilnic este gata să-i doboare, când nu mai vedeau o speranță 
de nicăieri, munca asiduă și dăruită, ideile îndrăznețe și lipsite 
de prejudecăți, gândirea pragmatică și optimismul tinereții îi 
vor scoate din impas și, după multe clipe de decepție și umilire, 
de consternare și epuizare fizică și intelectuală, când mâncarea 
zilnică se reducea la o banană și câteva improvizații, îi vor scoate 
la liman. Citind paginile despre viața trăită în primele luni după 
ajungerea în Brazilia,vom constata că familia ajunge apoi la un 
stadiu de bunăstare care ar fi putut continua cu ascensiunea viitoare 
a gazetarului și omului de cultură român, dacă n-ar fi intervenit 
pe neașteptate o schimbare în viața lor. În plină ascensiune, 
într-o epocă în care sunt propulsați în rândul protipendadei și 
elitei intelectuale din Rio de Janiero, poetul nostru primește 
propunerea de a deveni profesor de literatură sud-americană și 
de poetică spaniolă în America de Nord, la Seattle, ca profesor de 
literatură braziliană (1962-1964) Este momentul unui nou început 
de drum, deoarece la încheierea contractului cu universitatea de 
aici va avea ocazia să opteze pentru un nou centru universitar, 
cel de la Universitatea din Honolulu (1964-1993), din exoticul 
arhipelag Hawaii. Opțiunea lui pentru acest tărâm de vis și turism 
american va însemna începutul unei noi existențe pentru cuplul 
intelectual românesc. 

– Bacovia a fost poetul care v-a însoţit în spaţiul tutelar al 
oraşului Bacău, oraş în care locuiţi şi astăzi. Sub genericul 
Dosarul Bacovia aţi adunat roadele unei munci de-o viaţă. Stau 
dovadă volumele consistente pe care le-aţi semnat. Ce nu s-a 
spus încă despre Bacovia?
– Bacovia e „inepuizabil”, în sensul că, dacă îl va citi, orice ins 
cu sensibilitate literară şi receptiv la aspectele umane va găsi în 
opera sa elemente de actualitate şi va fi provocat să scoată barem 
un „eseu”. Eu însumi mai am un depozit de „glose” şi „impresii” 
menite publicităţii. „Bacovia va fi uitat – îi răspundeam odinioară 
cuiva – când nu vor mai fi motive «de revoltă şi de jale», când 
«mulţimea anonimă se va avea (cu adevărat) în vedere» şi, nu 
în ultimul rând, când România nu va mai fi o «ţară tristă, plină 
de umor». Numai o fericire generalizată ni-l va putea şterge din 
memorie, deşi nici atunci cu totul. Desigur, chiar şi natura ar 
trebui să se schimbe: să nu mai fie ploi persistente, ierni terifiante, 
cu «ger aspru», «pustii», zile cu ceaţă, ceruri gri. Nimic să nu 
mai amintească de singurătate, melancolie, plictiseală”. Curând, 
deci, nu!...
– Vă urmăresc încă de la primele numere ale revistei Acolada. 
Rememorarea unui timp prin evenimente mai mari sau mai 
importante din viaţa noastră şi-a găsit, prin dvs., interpretul 
original al unor semne „pe pânza vremii”. Aşa au apărut 
Cărţile din ziar, care... nu uită foşnetul faptelor pe care le-am 
trăit. Mergeţi zi de zi la bibliotecă, pentru a nu pierde ritmul 
necesar al recuperării. Despre acest aspect al muncii dvs. aş 
vrea să vorbiţi.
– Biblioteca şi Arhivele sunt, într-adevăr, sursele unei bune 
părţi din scrisul meu. De regulă, mă duc acolo ca să citesc 
„lucruri vechi”, permanent însă în analogie cu prezentul şi cu 
intenţia adunării de materiale pentru un „discurs cultural”. Asta 
cred că sunt articolele pe care le public în Acolada: fragmente 
dintr-un „discurs cultural”. Teritoriul preferat al cercetărilor 
mele  îl reprezintă marile reviste din epoca interbelică – reviste 
europene prin concepţie şi informaţie: Viaţa Românească, 
Gândirea, Universul literar, Revista Fundaţiilor Regale. Găsesc 
în paginile lor texte sugestive şi, în ansamblu, o societate la care 
reflectez cu simpatie. Folosesc cititul şi ca automedicaţie, pentru 
întărirea imunităţii intelectuale. Datorită orelor de bibliotecă 
rezist încercărilor de tâmpire care ne asaltează din toate laturile, 
îndeosebi din cea politică. Camil Petrescu, Mihail D. Ralea, 
Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Teodorescu-Branişte, N. 
Davidescu, şi încă mulţi alţii, sunt un antidot eficient, te scârbesc 
definitiv de „analiştii” care paradează, de exemplu, la Antena 
3, dar nu numai acolo. Citind „lucruri vechi”, capăt dioptrii noi 
pentru a scruta prezentul şi îmi extrag muniţii pentru posibile 
sarcasme şi virulenţe. Biblioteca şi viaţa sunt deopotrivă de 
incitante. În fiecare din comentariile mele despre actualitate e, ca 
notă deosebitoare – mai mult sau mai puţin, dozat după nevoile 
subiectului – ceva praf de bibliotecă.
– În încheiere, o întrebare care poate duce spre o limpezire a 
vârstei înţelepciunii pe care o traversaţi. Care ar fi valorile în 
care credeţi? Prietenia. Civilitatea. Echilibrul.
– Ca eventualii noştri cititori să priceapă de ce îmi puneţi acestă 
întrebare, amintesc că am scris cândva despre „stăpânirea de 
sine” şi, recent, „despre bătrâneţe”. Cred – vă declar deschis 
– în ideea de echilibru, o formă de mântuire, de scăpare de 
terorile lumii contemporane şi de anihilare a propriilor angoase. 
Echilibrul înseamnă suveranitate sufletească. Îl râvnesc, cu atât 
mai tare, cu cât l-am pierdut de o mie de ori. Când îl posezi, 
totul pare certitudine; când nu-l ai, totul e motiv de suspiciune. 
Echilibrul face mai gustoasă bucuria; dezechilibrul o întunecă şi 
o amărăşte. Negreşit, el are un rol şi în prietenie: îi dă lungime. 
Mă număr însă printre cei ce nu abuzează de numele de „prieten”. 
De la o vreme, aproape că nu mai am curajul să-l rostesc. Prea 
mulţi îl folosesc ca pe o vorbă goală. Anumite întâmplări m-au 
determinat să fiu prudent şi sceptic. Sunt grade şi nuanţe în lipsa 
cărora prietenia nu mai e prietenie. Desigur, absenţa ei doare, 
dar o consider preferabilă prieteniei de suprafaţă, vane, care e 
ca un „vernis” mistificator. Cât despre civilitate, ea ar trebui să 
fie o valoare (normă) general asumată, dar este mai degrabă un 
deziderat. În jur e alarmant de multă precipitare şi vulgaritate. Nu 
observ nici răbdare, nici efort pentru respectarea convenienţelor. 
Categoric, o valoare în descreştere. Din capul locului, e hazardat 
să-i corectezi cursul. Puţini o mai ilustrează, inclusiv în breasla 
noastră. Îmi puteţi indica pe cineva care să semene cu autorul 
Adelei? Sau vreun lingvist care să protesteze din cauza folosirii 
unor cuvinte deşucheate, cu sunet echivoc? Fapt uimitor, e 
ruşinos să ai atari pudori; e ruşinos să fii... pudic! Civilitatea e 
un handicap, am constatat-o eu însumi, nu o dată. Modelul de 
succes e omul „tare în gură”, bădăran, cu expresivitate de piaţă. 
În rezumat, deşi le recunosc la tustrele valorile indicate de dvs. 
importanţa, mă preocup, încercând să-l dobândesc, mai mult de 
echilibru, în care primordială e lupta cu sine şi nu depinzi de 
capriciile ori de viciile celorlalţi.

regelui în Italia determinatǎ de „afacerea Vǎcǎrescu” (scandalul 
celebrei logodne dintre prinţul Ferdinand, moştenitorul tronului, 
şi viitoarea ambasadoare europeană Elena Văcărescu, n.n.) . 

Memorialist

 Memoriile lui Candiano la care am recurs adesea pentru 
descâlcirea unor iţe privitor la tumultuoasa sa viaţǎ, dincolo de 
caracterul vǎdit „pro domo”, când nu au ce „îndrepta” cu tot 
dinadinsul, scot în evidenţǎ un autor înzesatrat cu ironie şi amator 
de picanterii. Pe controversatul doctor Asaki, pe care I.C. Brǎtianu 
şi-l dorea ca ginere, eroul de la Plevna îl numeşte „cocoşul lui 
Hypocrat”. În acest sens, Candiano ştie să vorbească subţire, la 
o adicǎ, „despre legea ţuicii” şi îl asigurǎ pe suveran de faptul 
cǎ „ madam Cernat (soţia generalului Alexandru Cernat) ar fi în 
stare sǎ-l vândǎ pânǎ şi pe bǎrbatul sǎu „pentu o sumǎ de bani! 
Chiar dacǎ era membru marcant al partidului liberal, când vine 
vorba de rǎsfǎţatul general Ion Vǎcǎrescu (tatǎl Elenei Vǎcǎrescu), 
candid, Candiano nu se sfieşte sǎ-i aminteascǎ regelui, de amorul 
artei, desigur, cǎ liberalii „garǎ pe moşia Vǎcǎreşti i-au fǎcut, 
fânul (generalul, n.n.) îl vinde la herghelia statului. De mǎ duc la 
Ministerul de Interne de Vǎcǎrescu dau, de mǎ duc la Ministerul 
de rǎzboi, tot de Vǎcǎrescu dau; fetele sale sunt necontenit la 
Palat, cadouri de la reginǎ primesc!” Mda! 

În 1892, Carol I este de acord cu eliberarea lui Candiano din 
funcţia de adjutant, iar în 1894 îl înainteazǎ la gradul de general 
de cavalerie şi îl numeşte comandant al Diviziei de la Târgovişte. 
Aici, pe lângǎ responsabilitǎţile pe linie militarǎ ce decurg din 
natura funcţiei, în casa colonelului Nicolae Vlǎdoianu, la unchiul 
soţiei, unde se stabileşte, continuǎ intens scrierea Memoriilor... 
Bolnav se pare şi foarte marcat de vâlva stârnitǎ de crima fiului 
sǎu, în 25 iunie 1901, moare la numai 60 de ani de viaţǎ. Citând 
din broşura „Ceremonia înmorântǎrii generalului Alex. Candiano-
Popescu, Eroul de la Griviţa”, Tipografia « Voinţa Naţionalǎ », 
1901, Constantin Corbu, autorul studiului introductiv al ediţiei 
de Amintiri…, vol. I , apǎrut la Ed. Eminescu în 1998, scrie: 
„Funeraliile lui Candiano Popescu au avut loc într-un cadru 
naţional. Un imens cortegiu a însoţit trupul neînsufleţit al eroului 
de la Griviţa pe strǎzile Târgoviştei, începând încǎ de la poalele 
mǎnǎstirii Dealului şi pânǎ la gara oraşului. Aici, ajutorul de 
comandant al Regimentului 3 Dâmboviţa a ţinut «o prea simţitǎ 
cuvântare, care emoţionǎ adânc întreaga adunare». Rǎmǎşiţele 
pǎmânteşti au fost depuse într-un vagon special « împodobit cu 
frunze de stejar ; iar la colţurile atât ale vagonului funerar, cât şi 
ale coşciugului fluturau steaguri tricolore». Sicriul a fost însoţit 
de la Târgovişte la Bucureşti de o gardǎ de onoare din Regimentul 
3 Dâmboviţa. Trenul a sosit în Gara de Nord din Bucureşti. În 
ziua de 27 iunie, ora 8.30. Pe peron se aflau ofiţeri superiori ai 
serviciilor din Corpul III de armatǎ, pe care îl comandase Al. 
Candiano-Popescu, toţi ofiţerii superiori din Garnizoana Bucureşti 
şi o lume imensǎ. În urma dorinţei exprimate de general cu puţin 
timp înaintea morţii sale, de a fi însoţit, pânǎ la groapǎ, de cǎtre 
soldaţi din Batalionul al 2-lea de vânǎtori, a fost trimisǎ de la 
Constanţa o companie din acest batalion. La serviciul funebru, 
care a avut loc în Biserica „Sf. Gheorghe”, a participat şi Grigore 
Ion, un alt erou de la Griviţa, ostaş în Batalionul comandat de Al. 
Candiano-Popescu. Au participat, de asemenea, miniştri, generali 
şi un imens public. La sfârşitul ceremoniei, a evocat amintirea 
celui dispǎrut generalul Achile Comǎneanu, fost combatant la 
1877, locţiitorul comandantului Corpului III de Armată. De la 
biserica „Sf. Gheorghe”, cortegiul funerar s-a îndreptat spre 
cimitirul „Bellu”, în frunte aflându-se o formaţiune militarǎ de 
paradǎ, comandatǎ de generalul de brigadǎ Constantin Brǎtianu, 
subşeful Marelui Stat Major. La încheierea ceremoniei funebre, 
s-au tras salve de tun, iar sicriul a fost coborât în cavou de patru 
sergenţi şi doi caporali din Batalionul al 2-lea vânǎtori, unitatea 
militarǎ mult îndrǎgitǎ de cel dispǎrut”.

Claude Cojocaru
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Traduceri și prezentare 

Olimpia IACOB

Voci pe Mapamond. HASSAN  AL  ABDULLAH Lucian PERŢA

    Pa-
         ro-
             dii

Poet şi romancier, S-a născut în 1967, într-un sat 
din Gapalganj, Bangladesh. Poet şi romancier, a  inventat 
sonetul Swatantra , alcătuit din  strofe  de şapte versuri, şi  o  
nouă schemă de rime: abcdabc  efgdefg. A publicat în Dhaka, 
Bangladesh,  cinci antologii de versuri, un roman, şi un manual 
despre retorică şi prozodie în bengali.  În New York, editează  şi 
publică o revistă de poezie în limba maternă.  Predă matematică 
şi informatică. Publică în revistele de literatură din Dhaka  şi 
Calcutta. Locuieşte în New York din anul 1990.    

SCARĂ SPRE CER 

În ziua aceea, de pe scara spre cer
Ca roua dimineţii
 Degetele  de la mâna-ţi stângă
Au coborât pe mâna mea, şi m-ai privit adânc.
Toată apa oceanului
Se afla în ochii tăi,
Din  dinţii  ca laptele
Strălucirea de aur a zâmbetului . . . trupul tău. . .

Cu mâna dreaptă mi-ai închis ochii– -
“Să nu mă vezi!”– -
De ce, nici azi n-am aflat.

Apoi valuri şi deasupra alte valuri 
 Chipul acum era chipul tău.
Pe acea scară tu şi eu, 
Eu şi tu, şezând.  
Îţi aminteşti ziua aceea
 mai cerească decât cel mai luminos cer ?

Îmi  vine în minte iar şi iar 
Poezia lui Nazrul în glasul tău– 
Părul ţi se întinde pe Danshiri, râul lui Jibanananda– 
O nouă scară spre ceruri.   

Notă
Kazi Nazrul Islam : cel mai renumit poet bengalez rebel din 
secolul al XX-lea Jibananada Das: poet bengalez care a introdus 
modernismul într-o manieră personală

POEZIE, ÎNTOARCE-TE

De câteva zile, Poezia m-a părăsit.

Mă trezesc în miez de noapte 
Strigând: „Poezie, Poezie, ce s-a întâmplat?
Unde eşti?” Dimineaţa, privind fix, la întâmplare,
Descopăr soarele abia  născut,
Aud corul păsărilor, curgerea tumultoasă a râului.
 O simt acolo.
 „Ce-ai zice de o ceaşcă cu ceai, Poezie !”
Tăcere.
Şi capul doare  de sete de ceai.
De ce oare, oare de ce,
 m-a părăsit Poezia ? Nu ştiu.
 
Acest divorţ între mine şi Poezie 
Se întâmplă adesea
Răspândind în jur mireasmă antică.
Punându-i un trandafir pe frunte,
O întâmpin din nou.
Şi Poezia spune : „Te iubesc,
Niciodată n-am să te mai părăsesc o clipă.”
Şi răspund : „Iubito, fără tine
Sunt părăsit, un cerşetor.”

Şi apoi, odihnindu-ne îmbrăţişaţi,
Pictăm săruturi pătimaşe.
Poezia rămâne, şi eu la fel.

EVOLUŢIE

Oamenii miros a cal 
dar calul nu miroase ca ei.

Oamenii miros a câine
 Dar câinele nu miroase ca ei.

Oamenii miros a şobolan 
Dar şobolanul nu miroase ca ei.  

 Oamenii miros a şacal
Dar şacalul, surprinzător, 
nu miroase ca ei.

CATASTROFĂ: CURÂND DUPĂ  ACEEA

– Nu te-am chemat pentru atâta stricăciune.
Cerul e gol.
Frunzele căzute acoperă  seara.

– Ştii vârsta pământului ?
Oamenii de ştiinţă afirmă 
Că are patru sute cincizeci de milioane de ani.
Să nu crezi
Că drumurile dragostei s-au schimbat.

– Stiloul lipseşte
 Coala de scris
e acum Sahara.
Pe vârful Sitakundu,
Tremură un tânăr.

– E noapte şi e prea târziu,
 Pun receptorul în furcă.

– Fiecare îl pune jos.
De ce stai la telefon toată noaptea?
Lumea îmbătrâneşte
E timpul să cunoaştem multe inimi.

Sitakundu- munte în partea de sud din Bangladesh 
 
   BEAU  CÂND SUNT CU MINE
 
Sorb esenţa poeziei când sunt cu mine
De parcă aş bea tot trupul lunii
Într-o noapte cu clar de lună. Ochii-ţi visători,
 întâlnind sprincenele, părul Bonolatei Shen,*
 buzele dulci, obrajii frumoşi,
Şi farmecul sânilor tineri,
Sunt aplecaţi peste  poemul bine scris,
Când tu nu eşti cu mine.
Eşti mult mai aproape de o figură poetică.
De câte ori se cântă un cântec,
Imaginea ta dansează pe muzică
Şi ca un fluture stă
Pe frunzele unei verzi păduri.

Îţi văd eterna prezenţă
Pe bolta albastră a cerului,
Cu fiecare căutare îndelungă a apei cristaline 
Te văd, înotând ca o lebădă.

Ca să te cuceresc, dragostea mea,
Sorb fiecare poem
Cu bucurie deplină.

 *Bonolata Shen--personaj  prezent în poemul lui Jibanananda 
Das, poet bengalez modern

PANDORA  LA CUTIA DE SCRISORI 

Poemele tipărite desfac nodul sentimentelor noastre,
O aşteptare cu care înaintez.

Şi aici,
Din pieptul meu dezlănţuit 
E urletul mileniului
Gata să măsoare adâncimea dragostei
Apoi, trăgându-şi sufletul, doarme nestingherit.  

Cu poezia într-o mână
Şi Secolul XX în cealaltă,
Monitorizez lumea,
Privind lung la poemele-ţi tipărite
Şi  sfârşitul săptămânii vine
Cu câteva doar, sincere – 

Pline de lăcomie, gelozie şi faimă ieftină
Miresmele efemere de adulter ies  
Din paginile tipărite de curând.

Liniştite la izvorul cutiei de scrisori a Secolului,
Amorurile se-ntrec în număr,
Aşteptate cu-nflăcărare pînă la sfârşitul zilei.

Poezia şi Secolul XXI ajung înţelepte cu vârsta. 

CASA DOMNULUI 

În copilărie
Am văzut mulţi zei
Cu ochi mari şi roşii
Ameninţători.

Zilele au trecut pe lângă mine    
Ca puii speriaţi
Aruncaţi într-un colţ al gospodăriei.

Nu i-am privit în ochi.
Erau  în mintea mea
În gândul încă firav
Nemişcaţi în câmpul meu vizual.

Nefericit nu eram,
Mergând în urma lor, însă uneori  
Prindeam dor de o plimbare departe
Departe de împărăţia lor.
Setea libertăţii
Mijeşte în pieptul meu înflăcărat.    

Zeii sunt tot acolo, chiar mai emancipaţi,
Mai robuşti, cu picioarele pe sfere atomice :
Pânzele de păianjen îmi întemniţează zilele
De fapt
Nu m-am depărtat deloc din împărăţia lor.     

 Hassan Al Abdullah. Breath of Bengal. Bengali 
Poets 1. Series Editor: Stanley H.Barkam. Translated 
by Nazrul Islam Naz. Cover Art by Aaka Babul.  
Cross-Cultural Communications, Merrick, New 
York, 2000)

          TRAIAN ȘTEF

         Un pic de tăcere

Cum am un pic de liniște, cum scriu un poem,
Dar liniștea cam absentează, 
Toată lumea vociferează
Aici în redacție și uneori trebuie să chem

Personalul de pază.
Trebuie să fii orb să nu poți
Să vezi că aici se creează.
Tandrețea dintre noi, redactorii revistei, toți, 
Și câțiva dintre colaboratorii săi,
Dispare de multe ori,
Ba chiar transformă în vânătăi,
Cadou de la acei colaboratori
Pentru care calitatea umană
Înseamnă atât:
Să ai lănțișoare de aur la gât!

Dar nu vreau să mistificăm situația,
La noi unul pleacă, altul vine, 
Asta asigură Familiei creația
Și așa consider și eu că e bine!

Dorin Coltofeanu
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 „Ceea ce am învățat nu mai știu. Puținul pe care-l mai 
știu l-am ghicit” (Chamfort). 

x
 Caracterul suspect al norocului. Ambuscada ce-o im-
plică, atentînd la normalitate. Dar, vai, nu stă în puterile umane 
capacitatea de-a se feri deopotrivă de nenoroc și de noroc. 

x
 „Vajiralongkorn al Thailandei este cel mai bogat rege din 
lume datorită averii de 30 de miliarde de dolari moștenite de la tatăl 
său. În visteria regală deținută de el se află inclusiv diamantul de 
545 de karate, cea mai mare piatră prețioasă care a fost prelucrată 
vreodată. Pe locul doi în topul realizat de revista «Fortune» se 
află sultanul din Brunei Hassanal Bolkiah (72 de ani), care are 
o avere de 20 de miliarde de dolari. (…) Printre extravaganțele 
sultanului menționăm cel mai mare palat regal din lume, care costă 
350 milioane de dolari, avioane personale și o colecție de 600 de 
Rolls-Royce” (Click, 2018). 

x 
  Lectura fragmentară, „ciupită”, după cum o numește 
A. E. Aceasta are loc atunci cînd deschizi o carte sau o revistă 
oarecum la întîmplare, o frunzărești oprindu-te la cîteva rînduri 
pe care le ruminezi pe loc sau (și) mai tîrziu. Astfel reții cele aflate 
mult mai ușor și cu mai mult spor (al reacției, al procesării) decît 
în situația unei lecturi întinse, sistematice, în climatul căreia, dacă 
se prelungește, episoadele interesante riscă a se „încăleca”, a-și 
pierde efectul. 

x 
 „Sunt unele păcate de natură degradantă dar subtilă, 
care ar aduce cu păcatul celui ce s-ar privi în oglindă, plîngînd” 
(Monseniorul Ghika).

x
 A. E.: „Să-ți reamintesc un banc de pe vremea lui Ceașcă 
și să-i încerc actualizarea. O coadă, precum nenumărate altele, la 

ușa unei Alimentare unde «au băgat ceva» (nu se știe ce anume). 
Un cetățean nu respectă rîndul, proțăpindu-se în față. Cineva îi face 
semn că nu e rîndul lui. Nici un răspuns. Altul, bătrîn, mormăie 
o observație. Nici un răspuns. O femeie cutează a-i atrage atenția 
că ține în brațe un copil. În sfîrșit, individul se rostește «Sunt de 
la Scornicești». Oare cîte un confrate al nostru nu poate zice azi 
spre-a obține un avantaj: «Sunt de puțină vreme sosit de la Paris»? 
Am fost martor la un asemenea moment…”. 

x
    „Condiția contradictorie a stării artistice. Artistul trebuie 
să observe ca și cum ar ignora totul și să-și execute lucrarea ca și 
cum ar ști totul” (Valéry).

x
 Excesul de celebritate poate deveni un handicap al operei. 
Sub acțiunea sa opera riscă a se oxida, a bălti. Dispare spațiul de 
necunoscut care se cuvine să-i susțină atractivitatea, să o însufle-
țească. Cititorul nu mai izbutește a fi un explorator al operei, nu 
mai poate să-și încerce în raport cu aceasta propria-i aventură. 
Totul e parcelat, decis, închis. Să ne imaginăm că un Stanley sau 
un Amundsen ar dori să descopere ținuturi necunoscute în spațiul 
aglomerat al unei mari metropole. 

x
 Pe ce lume trăim. „În satul dâmbovițean Priboiu, un 
bărbat ar fi violat, timp de mai multe luni, un  puști de 8 ani. Mai 
mult, polițiștii dezvăluie că băiatul ar fi de fapt copilul agresorului, 
din relația cu sora sa. Individul a fost ridicat de polițiști și urmează 
să fie arestat pentru 30 de zile” (Click, 2018). 

x
 Dorința de creație e deja un stadiu al creației, cel mai 
ingenuu fiind ombilical legat de inexistență.

x 
 „Care dintre noi nu încearcă sentimentul că animalele 
de noapte sunt o anomalie a naturii? Acest sentiment dovedește 
însă un singur lucru: noi toți suntem încă adepții unui secret cult 
al soarelui. Într-un sens suntem contemporani cu vechii egipteni 
sau mexicani. Dacă am analiza alte multe sentimente ale noastre, 
am descoperi că suntem contemporani cu toate timpurile” (Blaga).

x
 
 Am constatat că o seamă de „specialiști în animale”, unii 
de pe o poziție „științifică”, alții în postura dresorilor de lux (cu 
apariții de efect, fără îndoială substanțial remunerate, pe micul 
ecran), insistă pe deosebirile ce există între animalele de companie 
și noi. „Nu trebuie niciodată să uităm că animalele formează o 
lume a lor, cu care nu avem nimic comun”, nu ostenesc a susține 
aceștia. Suficient pentru a-i trece, în ciuda aparențelor, în clasa  
neiubitorilor de animale. Căci altminteri n-ar putea să le scape 
prezența incontestabilă a trăirilor noastre psihice, a trăsăturilor 
noastre de caracter la cîini, pisici, păsări etc. Atunci cînd avem 
în custodie niște ființe, nu se cade a ne întreba și prin ce ne-am 
asemăna cu ele? Zăbovind în preajma necuvîntătoarelor, ne dăm 
seama că suntem în măsură a descoperi în mediul lor un șir de tipuri 
tulburător similare, pînă la jocul nuanțelor, cu cele ale umanității: 
bărbatul vanitos, capricios și agresiv ori numai dominator, cu un 

Întîlnim uneori o 
aroganță moale

 S-a iscat la un moment dat o dispută între Lucian Blaga 
și Tudor Vianu pe subiectul mitului. Pe cînd cel de-al doilea afirma 
că miturile sunt o creație exclusiv colectivă, primul susținea că 
pot fi și produse individuale. Înclin spre opinia lui Blaga. Fiecare 
dintre noi, în funcție de coeficientul a ceea ce se numește viața 
interioară, e deschis spre un soi de experiență mitică sui generis: 
aceea de a-și recupera trecutul printr-o investiție mitică în ființe, 
lucruri, împrejurări, locuri ale acestuia. Episoade ale unei fabu-
loase origini, ale unei nașteri fără sfîrșit. Amintiri creatoare de 
sine, în contrast cu memoria mecanică, nediferențiată. Mai puțin 
în raport cu normele unei „logici universale”, așa cum interpreta 
miturile Claude Lévy-Strauss, preponderent cu irațiunea suverană 
a afectivității. Cu intuiția producătoare de imagini  recuperatoare. 
Emoția pierderilor poate deveni constructivă pe un asemenea plan 
ideal. Ființa se apără de propria-i povară, oglindindu-se în amin-
tiri. Insuficientă sieși prin suferința existențială, luptă cu sine cu 
ajutorul acestei mitologii intime care o întoarce spre începuturi. 
Îi îngăduie să renască.

x
 Ghinionul unor contemporaneități: Vasile Voiculescu 
– Tudor Arghezi, Tudor Vianu – G. Călinescu, Eugen Simion – 
Nicolae Manolescu…

x 
 Întîlnim uneori o aroganță moale, vătuită, ceea ce ar 
putea fi socotit un indiciu de abilitate a acesteia. Pe cînd aroganța 
fățișă presupune riscul unei confruntări directe, varianta ei soft 
derutează, ocolește ori amînă ciocnirea cu Celălalt. Ca orice tertip 
dilatoriu, reprezintă produsul unui compromis. Un compromis al 
exponentului său cu potențialul adversar, dar și cu sine însuși. O 
meschinărie ce-și acceptă retușul printr-o altă meschinărie.

x 
 Dintr-un film: „Oare cine știe că e fericit, poate fi fericit 
cu adevărat?”.

x 
  „Grădina Zoologică din Telford; Marea Britanie, 
folosește figurine de carton pentru a suplini lipsa unor pinguini 
Humboldt. Am putea proceda și noi la fel în cazul politicienilor 
români. Nu consumă mult, nu fac mizerie, nu zic prostii” (Dilema 
veche, 2018). 

x
 25 noiembrie 2013. Un magnific curcubeu cum n-am 
mai văzut demult, în Amarul Tîrg. Un inel de logodnă mistic al 
Cerului cu pămîntul? Ori doar al Cerului cu propriul reflex? 

x 
 „E de ajuns să luăm în mînă o colecție de ziare, veche de 
cîteva luni, pentru a vedea cu cîtă constanță evenimentele fac să 
devină confuze, în puține zile, pronosticurile celor mai competenți 
oameni. Trebuie, oare, să îndrăznesc a adăuga aici că un om com-
petent devine acel om care se înșeală în toate privințele? Nu pot să 
nu mă gîndesc la acel trust al creierelor, care, reunit în America, 
s-a pierdut în discuții, după cîteva săptămîni” (Paul Valéry).

x
 „A. E.: „Poeții, dragul meu, pot fi împărțiți în două ca-
tegorii. Unii sunt de tipul acelor indivizi cumsecade care practică 
jocurile de noroc pentru a-și «omorî timpul», pe sume derizorii 
ori fără bani. Alții au caracterul jucătorilor pasionali, gata a-și 
jertfi totul, banii, slujba, locuința, reputația, în goana, aș zice, nu 
pentru un cîștig oricum problematic, ci îmbătătoare prin natura 
sa irațională, prin absurdul său irezistibil. Îndrăznesc a crede că 
ultimii sunt poeții adevărați, damnații. Cei capabili a transmuta 
virtutea în viciu și viciul în virtute”. 

x 
 Un urs are un miros de 12 ori mai dezvoltat decît cel al 
unui copoi. 

x 
 Încă o dată România e prima într-un top european, cel 
al accidentelor de circulație. 94 de morți pe milionul de locuitori 
în 2012.

x 
 Se întîmplă nu o dată ca, reflectînd cu prietenie la Ce-
lălalt, să nu-i atribui defectele tale pe care s-ar putea totuși să le 
aibă la rîndul său. Oare în felul acesta îl idealizezi sau încerci a-ți 
ascunde propriile defecte față de tine însuți? 

x
 „Potrivit unui studiu realizat de experți de la University 
College London, viespile polenizează florile și toate plantele fo-
lositoare, asigurînd recolte bogate. De asemenea distrug insecte 
dăunătoare cum ar fi afidele și omizile. Din păcate, populația de 
viespi scade din cauza schimbărilor climatice și a pesticidelor. Se 
cunosc peste 10.000 de specii diferite de viespi în întreaga lume. 
Trăiesc în colonii, deși există multe specii care duc o viață solitară” 
(Click, 2018). 

x 
   Am observat că unele personaje de-o caracteristică 
mondenitate, de-o dezinvoltură nicicînd dezmințită pretind că 
ar fi… timide. De ce țin oare a se orna tocmai cu ceea ce le este 
funciarmente atît de străin? Pentru a-și masca tentația autoritară, 
a-și îmblînzi formal impulsul dominator? E un răsfăț al celor în 
cauză, un soi de regurgitație morală. Îmi vine în minte acel bărbat 
voinic, chiar nițel obez, care ani buni a apărut pe ecranele tv. pentru 
promovări de ordin financiar, purtînd peste pantaloni o fustă scurtă. 
Cu gîndul desigur la un atare tip, Iaroslav Hasek aprecia timiditatea 
drept „o șmecherie”. A. E.: „Nu cumva un Nicolae Breban sau un 
Mircea Dinescu s-au declarat și ei… timizi?”.

x 

tact ce traduce demnitatea rangului asumat, timidul cu ezitări ale 
mișcărilor, cu alternanțe între momentele de elan și spăimoasă 
retractilitate, individul amorf, șters, sortit banalității, ca și femeia 
cochetă, conștientă de puterea-i de seducție, calină dar și trufașă, 
cea răsfățată, dornică de mîngîieri și de un culcuș privilegiat, în 
locuri puțin uzuale ori aproape de stăpîn, mama cea grijulie, cu o 
bunătate extinsă nu o dată dincolo de progenitura proprie, „gos-
podină” în felul său delicat-devotat ș.a.m.d. Figurile cu care ne-a 
obișnuit omenirea se întrezăresc și în manifestarea puilor ale căror 
jocuri apar orientate către o anume structură comportamentală. Și 
nu avem a face cu o serie limitată de diferențieri. Datele psihoso-
matice ale universului animalier relevă combinații de o uimitoare 
varietate, incredibil apropiate de cea a societății noastre. Pentru 
cine e dispus să vadă, avem a face pur și simplu cu o dublură a 
acesteia. Astfel încît dragostea pentru semenii noștri fără grai are 
temeiul complexității lor, atît de ușor trecute cu vederea de amintiții 
„specialiști” (doar ai suprafețelor, deoarece dimensiunea esențială 
a fenomenului le scapă frecvent). 

x 
 „Cîinele are toate calitățile omului, mai puțin defectele 
lui” (Byron).

x 
    Barbu Cioculescu, la telefon: „Dacă mă întreabă ci-
neva, dimineața, cum mă simt și-i răspund că nu mă doare nimic, 
înseamnă că am murit”. 

x 
 „Îi vorbeam lui Robert. Tennyson. Avea totul: frumusețe, 
talent, avere, onoruri. Soția lui, pe minunata lor proprietate de pe 
insula Wight, îl apăra de pisălogi, îi ascundea articolele neplăcute 
care începuseră să apară despre opera lui la bătrînețe. N-avea altă 
menire pe lume decît să-și îndeplinească datoria de poet încununat 
de lauri. Într-o zi, a exprimat cu privire la el însuși această judecată 
de-o luciditate cruntă: «N-am nimic de spus»” (Julien Green). 

x 
 A. E.: „Un autor se cuvine să se privească în imaginea 
pe care i-o oferă propriul său text, aidoma lui Dorian Gray cînd 
își privește portretul. Pe lîngă trăsăturile prin care e recognoscibil, 
apar altele care-i pot desfigura chipul ori  îl pot flata excesiv. Cum 
crezi că ar fi mai rău?”. 

x 
 Multe femei poartă acum cu  aerul cel mai firesc straie 
masculine (cît de departe suntem de epoca lui Georges Sand!), 
dar puține își dau seama că acestea nu mai sunt compatibile cu o 
vîrstă. Întîlnesc adesea sexagenare sau septuagenare „serioase”, 
cărora hainele bărbătești (mai cu seamă pantalonii!) le dau un as-
pect grotesc. Caricaturi care ar fi fost preferabil să nu existe. Oare 
n-a supraviețuit în mentalul doamnelor în cauză fie și o minimă 
exigență a cochetăriei?

x 
  Culmea timidității: să te intimidezi pe tine însuți. 

x 
 „Un papagal african a dispărut din colivia unui britanic 
care locuia în California doar pentru a se întoarce patru ani mai 
tîrziu vorbind spaniolă. «Nu mă deranjează că a pierdut accentul 
britanic», a spus fericit proprietarul” (Dilema veche, 2018). 

x 
 Cel mai rapid cîine, ogarul, poate atinge o viteză de 80 
km. pe oră.

x 
 Octombrie 2013, Cluj. Avînd puțină vreme la dispoziție, 
izbutesc să dau, seara, o tură prin centru. Previzibilă nostalgie ce 
mă stînjenește. Clădirile atît de familiare cîndva capătă o alură 
oarecum abstractă, ca și cum ar fi ilustrațiile unui album. Ceva 
mort s-a fixat în ele, o pastă străină în contururile cunoscute care 
se îndoiesc nu doar de  insignifianta mea prezență, ci și de ele 
însele. Par a se mira că se înfățișează astfel, a se scuza în muțenia 
lor vag conturbată. Dacă mă aflu în mijlocul lor, neîndoios spectral, 
și zidurile cu pricina sunt nu mai puțin duse de pe lumea aceasta. 
Sau măcar într-un fel de prostrație, încă  naive, neajutorate. Spre 
a sublinia dezastrul, librăria Universității, cea emblematică pentru 
urbe, pe care o știam de vreo șase decenii, e atît de surprinzător 
dezafectată, cu ferestrele întunecate, insuportabil acoperite cu o 
mîzgă de atelier murdar. 

x
 „Cele mai recente studii indică faptul că, la nivel glo-
bal, datorită beneficiilor terapeutice incontestabile, adopția unei 
pisici este la propriu profitabilă. Experții au calculat că reducerea 
costurilor cu îngrijirile medicale, sub influența felinelor, a adus 
Germaniei economii de apoape 5 miliarde de euro, sau 1,5 miliarde 
de euro în cazul Australiei, din anul 2000 pînă acum” (România 
liberă, 2018).

x 
 Idealizarea perversă a lucrurilor pe care ești nevoit a le 
amîna. Vrei să faci altceva, cînd trebuie să te supui unei obligații 
publicistice care n-ar suporta amînare, circumstanță ce înfrumu-
sețează incontestabil factorul refuzat în acel moment. Aspirațiile 
tale devin uneori năvalnice, focalizîndu-se mirific asupra lui. E 
la mijloc un sacrificiu meschin, deoarece ți se impune din afară, 
neputînd fi integrat în ființă. Astfel ia naștere o transfigurare 
emoțională prin protestul surd. Un act compensator grație revoltei 
conținute.

Gheorghe GRIGURCU


