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 5 ianuarie 2011 

 Protest extrem 

 După patru ani de dezbateri, a fost în fine promulgată Legea Învăţămîntului. Însă 

rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” acuză vehement că noua legislaţie în domeniu “are 

prevederi care par decupate din programul de guvernare al naziştilor”. 

 Dacă aşa stau lucrurile cu adevărat, profesorului Andrei Marga nu-i mai rămîne, 

ca gest extrem de protest, decît să se arunce în cap de pe acoperişul universităţii sale 

multiculturale. 

 

 8 ianuarie 2011 

 Comentezi? 

 Citesc în nr. 200 al revistei Tribuna analiza pe care Ion Pop i-o dedică unui volum 

de versuri publicat de Dinu Flămând: “Regimul evanescenţei senzaţiei asociat 

reflexivităţii ce filtrează foarte exigent ecourile concretelor, reverberaţiile materiei, 

devine parcă mai autoritar, asigurînd permanentizarea acelei tensiuni supravegheate din 

relaţia subiect-exterior, menţinută – tensiunea – într-o stare de nerezolvare, căci termenii 

ei evită coagulările ferme, orice promisiune de cristalizare fiind pusă sub semnul 

întrebării în chiar momentul cînd părea realizabilă”. Mde, aşa o fi. 

 

 9 ianuarie 2011 

 Virtu ţile ipocriziei (1) 

 A stîrnit discuţii, în aceste zile, iniţiativa unui editor american de a-l retipări pe 

Mark Twain prin eliminarea unor termeni jignitori, pe care romancierul i-a folosit cu un 

secol şi ceva în urmă. De pildă cuvîntul “nigger” (cioroi), care apare de peste 200 de ori 

în Aventurile lui Huckleberry Finn, va fi înlocuit prin sinonime care să nu lezeze 

sensibilitatea cititorilor contemporani. 

 Îndată ce se aduce vorba despre cenzură, intelectualii români devin – pe bună 

dreptate – extrem de iritaţi şi suspicioşi. Libertatea cuvîntului constituie, pe meleagurile 

noastre, o valoare aproape concretă, pipăibilă, care a fost obţinută cu mari sacrificii. După 

experienţa traumatizantă a comunismului, care a pornit cu instaurarea monopolului 

asupra comunicării publice şi a sfîrşit-o într-o baie de sînge, pe un munte de aberaţie, 
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căluşul în gură nu mai e acceptat cu zîmbetul pe buze. Din acest punct de vedere, înţeleg 

prea bine reacţia sarcastică a lui Nicolae Manolescu, la aflarea veştii de peste ocean: 

“Editorul care vrea să facă astfel de înlocuiri este un cretin sinistru. E ca şi cum aş pune 

în gura lui Ştefan cel Mare cuvinte care au intrat în limba română în secolul XX şi l-aş 

face să vorbească despre drepturile omului, referindu-se la boierii pe care-i tăia! Sau 

vorbim despre blogul lui Ştefan cel Mare!”. 

 

 10 ianuarie 2011 

 Virtu ţile ipocriziei (2) 

 E interesant de observat că se poate veni, spre acelaşi fapt, din direcţii opuse. 

Comuniştii au aplicat o severă cenzură în presă (dar şi în cărţile tipărite, inclusiv în 

ediţiile de clasici, care au fost expurgate de zonele incomode), pentru a-şi consolida 

controlul asupra cetăţenilor. Au fost eliminate, aşadar, pasaje referitoare la diverse 

aspecte istorice (relaţiile delicate cu statele vecine, politica internă de asimilare sau de 

exterminare a minorităţilor), la viaţa religioasă, la ruina economică internă sau la 

bunăstarea străinilor, la scenele erotice explozive etc. Idealul cenzurii comuniste – ca şi al 

oricărui tip de cenzură totalitară – ţintea către menţinerea populaţiei într-o relativă 

ignoranţă, prin care era perpetuată obedienţa faţă de abuzuri. 

 O situaţie diversă apare în Occident, sub presiunea curentului de “corectitudine 

politică”. O nouă deschidere li se oferă comunităţilor pînă acum neglijate: femeile, 

persoanele de culoare, minorităţile sexuale, minorităţile etnice, grupările ecologiste, 

persoanele cu dizabilităţi medicale etc. Sînt afirmate, în mod tot mai insistent, drepturile 

sociale, profesionale şi existenţiale ale grupurilor dezavantajate. Literatura lor devine 

interesantă, mentalitatea lor îşi caută drumul spre expresie. 

 Asistăm, în realitate, la o schimbare de paradigmă. Ceea ce a pornit ca un gest de 

toleranţă, ca o recunoaştere condescendentă a unui alt mod de viaţă, atentează chiar la 

rădăcinile tipului predominant de gîndire. În toate sectoarele de activitate, evaluarea se 

făcea pe baze meritocratice, prin construirea de topuri şi ierarhii, prin dispunerea pe 

verticală a elementelor componente. Or iată că political correctness procedează nu la 

eliminările în funcţie de discriminări valorice, ci la includeri şi înglobări, prin extinderea 
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pe orizontală a comunităţii, în formă de reţea, şi concederea egalităţii de şanse. Internetul 

reprezintă expresia sa cea mai limpede. 

 

 11 ianuarie 2011 

 Virtu ţile ipocriziei (3) 

 Se produce inevitabil o tensiune între gîndirea clasică, obişnuită să discearnă prin 

valorificare, şi respectiv gîndirea “politic corectă”, care presează către îmbrăţişare şi 

înglobare, prin toleranţa sans rivages. Odată cu noul tip de abordare, conflictele ce 

trebuie controlate apar nu în lupta ascensională, ci între elementele din cadrul sistemului, 

pentru a nu i se limita extensia. 

 În situaţia concretă a editării lui Mark Twain, repetarea ostentativă a termenului 

infamant (“nigger”) creează disconfort în rîndul unei anumite categorii sociale. Editorul a 

încercat să protejeze cititorii de “insultele rasiale a căror otravă nu pare să slăbească”. Un 

copil de culoare a şi declarat că “urăşte” Aventurile lui Huckleberry Finn, datorită 

violenţelor verbale rasiste. Avea motivele sale. 

 Nu voi sări în extrema opusă, pledînd pentru cenzură şi încurajînd ediţiile ad 

usum delphini. Vreau să spun apăsat că, în opţiunea asta americană, tot despre o 

interdicţie frustrantă este vorba. Numai că, adaug imediat, aici bisturiul care taie o face în 

scop terapeutic. A pune în gura lui Ştefan cel Mare un discurs despre drepturile omului 

transformă totul în caraghioslîc şi omoară verosimilul. Dar a scoate din gura lui 

Huckleberry Finn cuvîntul “cioroi” deschide, poate, o nouă viaţă pentru romanul lui Mark 

Twain, într-o societate mai permisivă. Nu ştiu dacă “mutaţia valorilor estetice” permite şi 

intervenţiile pe text ale editorului, pentru a relansa către publicul larg o operă valoroasă, 

prin intermediul micilor operaţii chirurgicale de înfrumuseţare. Probabil că, în jurul 

acestei dileme, pot fi clădite la fel de multe argumente afirmative precum şi negative. 

 Stau însă şi contemplu abilitatea pontifilor noştri literari, care de cîţiva ani buni se 

căznesc, la fiecare colţ de stradă, să lupte împotriva “corectitudinii politice”. Fireşte că 

noul concept le dislocă trecătoarele poziţii hegemonice, le disipă strădaniile valorizatoare 

de-o viaţă. Le pot înţelege, şi lor, neliniştea. Dar totuşi, lecţiile de democraţie predicate 

răstit, cu semeţie, din buricul Bucureştiului, ca să ne-audă Statuia Libertăţii de peste 

ocean, îşi au hazul lor inconfundabil. Administrarea de picioare în fund, pe la spatele lui 
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Huckleberry Finn, o văd ca pe-o manevră niţel balcanică. Simpaticul Mark Twain n-ar fi 

meritat ni cet excès d’honneur, ni cette indignité. 

 

 12 ianuarie 2011 

 Zoologie politică 

 Noul conglomerat al opoziţiei, care se configurează în aceste zile, prin înfrăţirea 

stîngii (P.S.D.), a dreptei (P.N.L.) şi a fostei Securităţi (Antena 1 – Voiculescu), şi-a 

primit cea mai fidelă caracterizare în cuvintele unui fruntaş liberal: “Cînd un tigru şi un 

leu pleacă la vînătoare, nu iau cu ei şi un sconcs”. 

 

 13 ianuarie 2011 

 Zoologie pontificală 

 Însemnarea de ieri îmi aminteşte o altă caracterizare făcută cu ajutorul analogiei 

animaliere. În Evul Mediu, figura carismatică a Papei Bonifaciu al VIII-lea a proiectat 

asupra sa atît admiraţia, cît şi ura contemporanilor. În afara gafelor politice, care i-au 

grăbit sfîrşitul hegemoniei şi al vieţii, pontiful şi-a atras şi duşmănia celor doi poeţi mai 

importanţi de-atunci. Pe Jacopone da Todi l-a azvîrlit în puşcărie, pe Dante Alighieri l-a 

constrîns la exil pînă la capătul zilelor. Bonifaciu a fost astfel caracterizat de un cronicar: 

“Penetrasti come una volpe, regnerai come un leone, morirai come un cane” (“Te-ai 

strecurat înăuntru ca o vulpe, vei stăpîni ca un leu, vei muri ca un cîine”). O judecată 

confirmată de mersul lucrurilor, în toate nuanţele sale. 

 

 14 ianuarie 2011 

 De la Nicolae pentru Nae 

 Nicolae Iorga şi Nae Ionescu au avut traiectorii politice inversate (poate şi datorită 

celor două decenii care i-au despărţit ca vîrstă). Iorga a pornit ca un naţionalist 

înverşunat, militînd împotriva diferitelor minorităţi. Ulterior s-a retranşat într-un 

morocănos om de stat conservator, ministru în repetate rînduri, aflat în graţiile Curţii 

regale şi ale Academiei. Nae Ionescu şi-a pus inteligenţa, pe rînd, în slujba diferitelor 

forţe politice (ţărăniştii, Carol al II-lea, interesele germane în România etc.), pentru a 
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eşua ca admirator al violenţelor legionare şi al lui Corneliu Zelea-Codreanu. Iorga a venit 

de pe extremă spre centru, Nae a plecat din centru către extremă. 

 Sînt simptomatice aceste destine intersectate, pentru a pune în lumină replicile pe 

care şi le-au schimbat cei doi. Aici merită amintite cuvintele lui Iorga, mai ales datorită 

surprinzătoarei lor prospeţimi ironice. 

 “Pentru ignoranţa unui «filozof». Un «filozof» de idei tari, de gesturi grozave şi 

de ochi turceşte învîrtiţi în orbite, denunţîndu-mă pentru ceea ce s-a întîmplat în ciocnirile 

unei triste campanii electorale pe care am făcut tot ce puteam ca s-o împiedic – şi de 

aceea nici nu candidez personal – mă ia la refec, adăugîndu-mă aşa, din senin, la lista 

asasinilor politici, pe chestia lui Catilina. Roma, zice Hegelul român, «nu s-a scăpat de 

Catilina decît ucigîndu-l». 

 Domnule «filozof», cu tot respectul şi pentru Ionescu şi mai ales pentru Nae al 

dumitale, sunt silit a-ţi spune că acel care a scris aşa «N’ae» sau n-are dreptate. 

 Catilina adunase un număr de facţioşi. Erau între ei poate şi doritori ai unei Rome 

mai curate, dar şi oameni fără ocupaţie şi multă «boierime» romană ambiţioasă şi 

uşuratică. Nimeni nu «l-a ucis». Ci el a strîns o armată contra armatei patriei sale. Şi, 

dînd bătălie în cîmp deschis contra ei, a fost învins şi a pierit. 

 Mai e vorba acolo şi de moartea mea, pe care acest distins cugetător aproape 

quinquagenar o doreşte. Sunt pentru el cineva cu «un picior în groapă». Nimeni nu ştie, 

d-le Nae, ţi-o spune un Nicolae cu numele – şi capul – complet, cît are de trăit. Atîrnă şi 

de cum a trăit. Dar, pentru a mă coborî la nivelul d-tale, piciorul rămas poate sprijini încă 

o bătrîneţă onestă, trăind din muncă, şi muncitoare pentru alţii. Şi, la nevoie, el mai poate 

servi pentru ceva.” (10 februarie 1938) 

 Nae Ionescu a murit la 15 martie 1940. Nicolae Iorga a fost ucis la 27 noiembrie 

1940. 

 

 15 ianuarie 2011 

 Generozitate cu răspundere limitată 

 Singurătatea şi nevoia de tandreţe pot crea impresia că micul gest de generozitate, 

făcut de celălalt cu neglijenţă, poate chiar cu indiferenţă, înseamnă mai mult decît era în 
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realitate. Dar e o impresie greşită. A trebuit să înţeleagă asta şi Momo, copilul orfan, 

protagonistul romanului Ai toată viaţa înainte. 

 “Odată, eram în faţa unei băcănii şi am furat un ou din vitrină. Patroana era o 

femeie şi m-a văzut. Preferam să fur unde vedeam o femeie, căci singurul lucru de care 

eram sigur era că mama mea este femeie, altfel nu se poate. Am luat un ou şi l-am băgat 

în buzunar. A venit patroana şi aşteptam să-mi tragă o palmă ca să fiu bine remarcat. Dar 

ea s-a ghemuit lîngă mine şi m-a mîngîiat pe cap. Ba chiar mi-a zis: 

 - Măi, cît eşti de drăgălaş! 

 La-nceput am crezut că vrea s-o dea pe sentimente ca să-şi ia oul înapoi şi l-am 

ţinut zdravăn în mînă, în fundul buzunarului. N-avea decît să-mi tragă o palmă, ca să mă 

pedepsească, aşa trebuie să facă o mamă grijulie. Dar ea s-a ridicat, s-a dus la tejghea şi 

mi-a dat încă un ou. Şi apoi m-a sărutat. Am avut o clipă de speranţă pe care nu v-o pot 

descrie, pentru că-i imposibil. Am stat gură cască toată dimineaţa în faţa magazinului, 

aşteptînd. Nu ştiu ce aşteptam. Uneori femeia aceea îmi zîmbea, iar eu stăteam acolo, cu 

oul în mînă. Aveam şase ani sau prin preajmă şi credeam că-i pentru toată viaţa, cînd era 

vorba doar de-un ou.” 

 

 20 ianuarie 2011 

 Cititor 

 “- Dites donc, vous lisez les lettres de vos locataires? 

 - Oh, je n’en ai qu’un; autrement, ça me prendrait trop de temps.” (Raymond 

Queneau) 

 

 21 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (1) 

 Este important cu cine te însoţeşti, pentru a le transmite celorlalţi cine eşti. Liviu 

Bordaş, om tînăr, afirmat prin migăloase studii de orientalistică, denotînd răbdătoare 

stagii printre rafturile bibliotecii, ţine cu tot dinadinsul să ne semnaleze cine este el 

inclusiv în planul discursului civic, al valorilor publice. Şi-atunci se însoţeşte cu figura lui 

Nae Ionescu, pe care se simte dator să-l scoată din şanţul vremii, prin recenta sa broşură 

cu nume rebarbativ: Apaşul metafizic şi paznicii filozofiei (Buc., Ed. Humanitas, 2010). 
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 E lucru ştiut că diversele etape istorice îşi au figurile tutelare, personalităţi 

culturale care îşi pun amprenta asupra epocii. Lăsîndu-se influenţate de ea, o pilotează pe 

poteca sinuoasă a “spiritului vremii”. Nae Ionescu ar fi putut fi un asemenea punct de 

reper în frămîntata perioadă interbelică, pentru anii care au pregătit ascensiunea 

totalitarismelor. Fără o doctrină politică fermă, el s-a mişcat pe roza vînturilor în planul 

vieţii publice: duşman constant al liberalilor; aliat de circumstanţă al ţărăniştilor, iar apoi 

adversar al lor. Partizan al întronării lui Carol al II-lea, şi apoi marginalizat de acesta. 

Admirator frenetic al extremismului legionar, ale cărui valori otrăvite le-a răsădit în 

sufletele multora dintre discipolii săi. Adept al autohtonismului autosuficient şi inamic al 

democraţiilor occidentale tolerante. Susţinător al hitlerismului, al fascismului şi – în 

ultimii săi ani – al antisemitismului, în numele prevalenţei colectivităţii asupra indivizilor 

şi a majorităţii asupra minorităţilor. Apologet al valorilor ortodoxiste orientale şi 

contestatar al celor catolice, central-europene. 

 La acest şirag de perle s-a adăugat şi diamantul coroanei. Filosoful cu operă orală, 

magistrul care-şi îndoctrina politic învăţăceii – cu valorile extremei – de la catedră s-a 

revelat într-o prea strînsă cochetărie cu meditaţiile filosofice ale altora, care apucaseră 

deja, vai, Doamne, să le scrie şi să le publice. Tot mai mulţi specialişti, de-a lungul 

deceniilor, au început să rostească, în legătură cu Nae Ionescu, detestabilul cuvînt 

“plagiat”. Asupra acestui ultim detaliu al colţului năframei îşi aţinteşte privirile Liviu 

Bordaş, străduindu-se să-l lumineze în broşura sa. Fost-a sau ba Nae Ionescu un 

plagiator? Bordaş zice că nu. Pesemne că, în fascicule succesive, ne va oferi justificări şi 

pentru celelalte aspecte delicate. Fost-a sau ba Nae Ionescu un hitlerist (şi şi-a construit 

cumva averea inclusiv din puşculiţa serviciilor secrete germane)? Fost-a sau ba Nae 

Ionescu un militant legionar? Cine ştie ce miracole mai aflăm de la Bordaş, în alte şi alte 

cărticele purtînd eticheta curăţătoriei “Nufărul”. 

 

 22 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (2) 

 În tot cazul, majoritatea valorilor pentru care s-a zbătut Nae Ionescu în interbelic 

(admiţînd că le-am putea sintetiza, totuşi, într-un singur fascicul determinant) şi-au 

demonstrat pînă azi efectele nocive, chiar letale. Şi au căzut în desuetudine. Ce rost mai 
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are, atunci, recuperarea promotorului lor? Cui foloseşte repunerea în lumină a sofismelor 

năiste? Ce poteci buruienoase ne mai poate lumina acest personaj, în ziua de azi, aflată 

preponderent sub semnul democraţiei, al pluralismului, al toleranţei, al valorilor 

occidentale? 

 Răspunsurile lui Liviu Bordaş în această direcţie sînt doar subsidiare, autorul 

insistînd să aşeze o cărămidă pioasă la monumentul Profesorului. Care ar face parte dintre 

cei “mai curajoşi sau mai talentaţi în practica filozofării” (p. 6), dintre “cei care fac 

filozofie pentru că nu pot altfel” (p. 7). El are de luptat cu “paznicii filozofiei”, cu 

“şmecherii”, “proştii” şi “profitorii”, cu “filozofii care învaţă tot ce s-a spus despre 

diferite probleme în alte părţi; ei nu atacă o chestiune de fond, ci informează asupra a 

ceea ce s-a realizat aiurea; nu vorbesc niciodată de, ci totdeauna despre; un fel de 

meseriaşi” (p. 6). Astfel pusă problema, este limpede că junele detectiv îşi închipuie 

lumea în alb şi negru, cu eroul aspiraţiilor sale proiectat sub diadema spirituală, în 

opoziţie faţă de pegra mediocrităţii. Tot restul argumentaţiei lui nu va avea alt rost decît 

să justifice o asemenea construcţie caraghioasă. 

 Documentaristul înţelege totuşi să-şi facă datoria în mod conştiincios. Aflăm de la 

el că o serie întreagă de intelectuali, de cele mai diverse calibre şi orientări politice, l-au 

privit pe profesorul bucureştean cu circumspecţie. Nichifor Crainic îl acuza că e “puţin 

plagiator”, întrucît ar fi preluat în articolele sale de gazetă teorii din Mein Kampf al lui 

Adolf Hitler (p. 10). G. Călinescu, pe partea sa, notează că la Nae Ionescu “noţiunile de 

viaţă, trăire, experienţă, structură ar veni de la Dilthey, neliniştea, tragismul vieţii, 

iraţionalismul de la Kierkegaard, Heidegger şi Şestov, ideea de destin de la Spengler şi 

Keyserling, raţionalismul mistic de la Massis, preocuparea pentru filozofia religiei de la 

Dilthey şi neotomism, ortodoxismul de la Berdiaev, altoit însă cu catolicismul lui Massis 

şi cu idei din gnosticism şi origenism. În fine, metoda gîndirii în libertate şi în mijlocul 

discipolilor s-ar datora lui Keyserling” (p. 11). Cum comentează Bordaş al nostru această 

zdrobitoare listă de influenţe, pe care G. Călinescu o punea în spinarea lui Nae Ionescu 

spre a-i sublinia lipsa de inovaţie? “Într-o amplă recenzie, el [G. Călinescu] îi recunoaşte 

Profesorului meritul de a fi un intelectual bine informat” [sic! – p. 11]. Stupefiantă 

răstălmăcire! Lista autorilor “ciupiţi” de ideile lor ar veni doar să îngroaşe erudiţia 
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“ciupitorului”, care e glorificat suplimentar şi prin majuscula reverenţei supuse. Please 

don’t insult my intelligence. 

 

 23 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (3) 

 Recuperatorul de la Humanitas are de luptat, în realitate, împotriva unui întreg 

curent de opinie. Se pictează pe sine însuşi în postura celui care duce apa la mare cu o 

găleată găurită. “Alegaţiile asupra lipsei sale de originalitate [a lui Nae Ionescu] erau însă 

mai vechi. Începînd ca reacţie a profesorilor colegi la criticile ironice cu care îi gratifica, 

precum şi la popularitatea sa crescîndă printre studenţi şi tineri intelectuali, ele s-au 

transformat repede într-o muniţie mereu reîncărcată de neprietenii săi. Încetul cu încetul, 

au crescut la dimensiunile unui folclor universitar şi gazetăresc care i-i punea în cîrcă pe 

aproape toţi gînditorii mai interesanţi ai vremii” (p. 12). 

 Nicolae Bagdasar notează că Nae Ionescu şi-a pescuit ideile unui curs de logică 

din Karl Marbe, Die Gleichförmigkeit in der Welt (p. 12), şi argumentele unei conferinţe 

– din Oswald Spengler (p. 14). Dimitrie Gusti remarcă influenţa lui Rudolf Otto, Das 

Heilige, în cursul de filosofia religiei (p. 13). C. Rădulescu-Motru observă gîndurile lui 

Clemens Baeumker, conducătorul de doctorat al lui Nae Ionescu, vîrîte în cursul de 

istoria logicii (p. 13). “Un fost student” (?) recunoaşte în cursurile magistrului judecăţile 

exprimate deja de Ludwig Klages (p. 13-14). A.P. Samson îi atribuie ipotezele lui Arthur 

Liebert (p. 14). “Tudor Vianu îi contestă orice originalitate, considerîndu-l un 

reprezentant al lui Spengler şi al «încă vreo cîţiva nemţi actuali», pe care i-ar fi folosit 

fără să-i numească” (p. 15). Mihail Sebastian constată că întreg cursul lui Nae Ionescu 

despre logica colectivelor e preluat după Spengler, Jahre der Entscheidung (p. 15). 

Nicolae Iorga îi neagă originalitatea concepţiilor din publicistică (p. 15). 

 După cum se vede, printre acuzatorii lui Nae Ionescu se numără specialişti 

reputaţi, dintre care unii au susţinut pe umerii lor catedre universitare cu pondere şi nu şi-

ar fi periclitat statura profesională de dragul unor presupuneri frivole. Ipoteza invidiei lor 

mărunte, împotriva “succesului de public” al competitorului Nae – pe care Liviu Bordaş o 

lansează pe nerăsuflate –, este de natură să şubrezească, în plan etic, credibilitatea 
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broşurii polemice aflate acum în discuţie. Căci aruncă suspiciuni tocmai asupra 

obiectivităţii de apreciere a vorbitorului. 

 

 24 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (4) 

 Trebuie adăugat că nici felul în care Nae Ionescu a înţeles să se apere împotriva 

imputaţiilor de plagiat, de haiducie pe domeniile ştiinţifice stăpînite de alţii, nu a fost în 

măsură să disipe bănuielile. În loc să le comunice, cu transparenţă, studenţilor listele 

bibliografice care îi ghidau cursul şi din care aceştia ar fi urmat să-şi pregătească 

examenele, magistrul nu doar că le-a trecut sub tăcere, dar a interzis de-a dreptul 

consemnarea prelegerilor sale (p. 18)! O exigenţă didactică cel puţin stranie. 

 Iar cînd venea vorba despre importanţa clarităţii în activitatea ştiinţifică, a 

originalităţii ideatice, a recunoaşterii priorităţii cronologice şi a proprietăţii altcuiva 

asupra universului conceptual prezentat, opinia maestrului era perplexantă: “Pentru un 

om care gîndeşte personal, nu există plagiat sau influenţă. O idee pe care am găsit-o eu e 

a mea şi e originală, chiar dacă ar fi gîndit-o şi scris-o trei sute de inşi înaintea mea” (p. 

129). Dacă un profesor de filosofie le va preda mîine, de la catedră, învăţăceilor extaziaţi 

că nu există conceptul de asasinat, fiindcă oamenii sînt oricum muritori, aşa că mai 

devreme sau mai tîrziu tot la cimitir ajungem – argumentaţia lui trăznită poate fi 

întîmpinată cu zîmbetele aferente. Dar dacă acelaşi personaj va trece la uciderea 

oamenilor pe stradă, în numele paradoxelor ieftine, va sfîrşi desigur la puşcărie, pentru a i 

se reaminti strînsa legătură dintre lumea cuvîntului şi lumea faptei. De mirare doar că, 

după aproape un secol, apare un explorator fără busolă, care se apucă să elogieze şarmul 

focurilor de revolver trase la întîmplare, în numele înţelepciunii filosofice. 

 

 25 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (5) 

 O adevărată teorie a conspiraţiei construieşte Liviu Bordaş, pe marginea 

dezvăluirii, în perioada interbelică, de către Zevedei Barbu, a plagiatului lui Nae Ionescu 

din Evelyn Underhill. Pe scurt, lucrurile ar fi stat astfel. Exista o antipatie reciprocă între 

Lucian Blaga şi Nae Ionescu, datorită firii lor atît de diferite. Tînărul universitar Grigore 
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Popa a prezentat cîteva recenzii călduroase despre cursurile năiste, de publicat în revista 

Saeculum, condusă de Blaga. Poetul le-a acceptat pe primele două, cu anumită neplăcere, 

dar a respins-o deja pe a treia, pesemne pentru a nu-şi deturna publicaţia spre cultul unei 

personalităţi îndoielnice. Acest al treilea text encomios la adresa lui Nae Ionescu, refuzat 

de Saeculum, a apărut totuşi într-un periodic rival, Revista teologică. “Pentru a-l pedepsi 

pe vechiul admirator trecut în tabăra adversă, Blaga loveşte în Nae Ionescu” (p. 27) şi îi 

oferă lui Zevedei Barbu ediţia germană a cărţii lui Underhill, comandîndu-i un 

comentariu distructiv la adresa profesorului bucureştean. 

 Iată aşadar, doamnelor şi domnilor, de ce a plagiat Nae Ionescu din Evelyn 

Underhill! Pentru că – dacă am sta să-l ascultăm pe Bordaş – a făcut Blaga o criză de 

gelozie ştiinţifică împotriva unui asistent “dezertor” şi i-a poruncit altui asistent 

“obedient” să-l denigreze pe rivalul său din Capitală. Sîntem în plin roman de capă şi 

spadă, unde similitudinea dintre textele lui Underhill şi cele ale lui Nae Ionescu, la 

nivelul conceptelor şi uneori al expresiei, nu mai contează cîtuşi de puţin. Importantă e 

deturnarea atenţiei cititorilor de la esenţa faptelor, către poveştile romanţate şi 

sentimentale despre lumea spirituală interbelică. 

 În realitate, opinia lui Lucian Blaga despre Nae Ionescu era acolo, sub ochii lui 

Bordaş, ar fi fost doar suficient să ţină seama de ea: “Unii existenţialişti îţi declară cu 

grave jurăminte că sunt gata să moară pentru «adevărul» lor (care niciodată nu e al lor, 

căci e plagiat) pentru ca să-i vezi servind într-o singură zi alte cîteva adevăruri opuse 

între ele, contra onorar fireşte, dar cu aceeaşi retorică frazeologie de apologeţi trăind întru 

absolut” (p. 25). Dispreţul sec, tăios, al poetului răzbate cu limpezime. Or firea umană nu 

pizmuieşte ceea ce dispreţuieşte. E vorba, aici, despre două sentimente incompatibile. Tot 

astfel Lucian Blaga, în desconsiderarea pe care o exprima, nu avea cum să-l invidieze pe 

Nae Ionescu. Înscenarea fantezistă a lui Liviu Bordaş se sparge ca un balon de săpun. 

 

 26 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (6) 

 Imaginea lui Nae Ionescu nu s-a simţit prea bine nici în posteritate. Lucreţiu 

Pătrăşcanu reia, într-o conferinţă al cărei text îl şi publică, dezvăluirile lui Zevedei Barbu 

pe tema plagiatului comis de filosof (p. 31). Alt adversar contondent se dovedeşte Mircea 
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Florian (p. 31-32). În perioada comunistă, acuzaţia privind lipsa de originalitate a lui Nae 

Ionescu s-a generalizat. Liviu Bordaş trece în revistă, cu viteză ameţitoare, un şir întreg 

de autori din sectorul politico-filosofic care l-au comentat fără mănuşi: Leonte Răutu (îl 

considera unul dintre “plagiatorii cei mai sîrguincioşi ai filozofilor reacţionari germani, 

precursori ai nazismului”, p. 35), Al. Posescu (îi imputa “concepţii specifice 

hitlerismului”, p. 36), N. Bolboaşă, Anton Dumitriu, N. Tertulian, Gheorghe Vlăduţescu 

ş.a. (p. 37-38). 

 Cercetătorii literari au fost la fel de aspri cu el. Nicolae Balotă respingea un 

“patchwork de idei ce nu-i aparţineau” lui Nae (p. 38). Ovid S. Crohmălniceanu, în 

sinteza sa, a pus pe seama profesorului bucureştean “numeroase pagini copiate după 

lucrări străine” (p. 39). Aspectul a fost consemnat şi în detaliata biografie a lui Mircea 

Eliade, redactată de Mac Linscott Ricketts (p. 39). Un explorator încăpăţînat s-a dovedit 

Alexandru George care, din lecţia introductivă la Funcţiunea epistemologică a iubirii, a 

identificat – doar în primele două pagini – zece fragmente suspecte şi le-a pus pe două 

coloane cu Liebe und Erkenntnis, de Max Scheler. Concluzia lui Alexandru George era 

elocventă: “Dovada e făcută, sper, cu prisosinţă: Nae Ionescu a avut pe masă textul lui 

Scheler cînd îşi redacta lecţia de deschidere; a extras din el nu numai schema prelegerii, o 

serie întreagă de idei fundamentale, dar şi fraze ad litteram” (vezi vol. Întîlniri , C.R., 

1997, p. 94). Demonstraţia impecabilă a eseistului a stîrnit, la vremea sa, destulă vîlvă în 

mediile literare şi ar fi meritat mai multă atenţie din partea hagiografului de ultimă oră al 

lui Nae Ionescu. 

 Aşa încît, pînă la dezvăluirile Martei Petreu, legate de plagiatorul Nae Ionescu, 

mai era un munte întreg de urcat pentru Liviu Bordaş. 

 

 27 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (7) 

 Sînt amuzante strategiile balcanice la care tînărul orientalist recurge pentru a 

distorsiona percepţia cititorilor. Veneraţia sa cucernică se răsfrînge peste imaginea lui 

Nae, gratulat cu majuscula reverenţei: Profesorul (vezi p. 11, p. 46 şi multe alte pagini). 

Teoria conspiraţiei – din care tocmai am gustat un eşantion – este pusă la treabă. 

Lansarea de ipoteze tendenţioase şi fabricarea de subînţelesuri veninoase, pe seama 
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inamicilor plagiatorului, reprezintă monedă curentă. (Adversarii din interbelic – şi vorbim 

despre Nicolae Iorga, Lucian Blaga, G. Călinescu, Tudor Vianu, C. Rădulescu-Motru sau 

Dimitrie Gusti, tot atîtea personalităţi proeminente, de multe ori incompatibile între ele – 

ar fi fost împinşi doar de… invidia faţă de Nae Ionescu! Oponenţii din postbelic – fie că 

se numesc Anton Dumitriu, Ovid S. Crohmălniceanu, Nicolae Balotă, Nicolae Manolescu 

sau Alexandru George, tot atîtea personaje culturale semnificative, aparţinînd unor 

grupuri de interese distincte – s-ar fi agitat politic, sub constrîngerea comunismului!) 

 E de tot nostimă viclenia lui Liviu Bordaş, atunci cînd îşi prezintă informaţia. 

Contestatarii lui Nae Ionescu, deşi fiind în număr consistent şi avînd o grăitoare pondere 

de prestigiu, sînt înşiraţi în pagină la repezeală, pe centimetru pătrat, din obligaţie 

bibliografică. Argumentele lor nu sînt combătute prin contraargumente mature. În schimb 

le este contrapusă, în repetate rînduri, opinia elogioasă a unui oarecare Vasile Băncilă, 

citat pe spaţii ample cu nişte însemnări personale din anii ‘40, aflate pînă azi, vai 

Doamne, “în curs de apariţie”. De la debutantul H.-R. Patapievici încoace, care cita cu 

multă seriozitate din propriile sale maculatoare de adolescent, inedite, dispuse ba în 

sertarul din stînga sus, ba în cel din dreapta jos al mesei de scris, n-am mai pomenit o 

asemenea mascaradă spumoasă a ceremonialului ştiinţific. 

 Atunci cînd numărul opinenţilor defavorabili lui Nae Ionescu riscă să sporească 

îngrijorător, hagiograful recurge la alte sisteme de snobare. Unora le refuză – cu 

neaşteptată aroganţă – existenţa: “din punctul nostru de vedere nu merită onoarea de a fi 

numiţi” (!! – p. 52). Pe alţii îi expediază cu numele în josul paginii, împreună cu tăioase 

menţiuni în corpul textului: “un amator de sinteze grăbite, dar sincer partizane” (p. 54 – 

nimeni altul decît George Voicu, autorul unei foarte documentate şi oneste cărţi despre 

Mitul Nae Ionescu), “un critic fin şi atent” pomenit în context peiorativ (p. 53 – însuşi 

Nicolae Manolescu), “o fostă studentă a Profesorului” care i-a trădat apostolatul, fiindcă 

nu şi-a ţinut gura (p. 53 – Mariana Şora). 

 Delicioasă rămîne, pentru un observator al detaliilor, reflectarea soţilor Şora în 

broşura lui Bordaş. Mariana Şora, întrucît ostilă lui Nae, este pomenită aluziv cu răceală 

şi azvîrlită la subsol. În schimb Mihai Şora – care formulează diverse tertipuri 

relativizante în apărarea magistrului – e citat amplu şi e plasat sub zodia superlativului: 

“Foarte interesantă este precizarea mai recentă…” etc. (p. 57). Tot un loc central, în loja 
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epitetelor luminoase, li se atribuie şi altor partizani de ultimă oră ai filosofului plagiator: 

“Lucrurile au fost puse la locul lor, principial, de intervenţii calme şi lucide precum cele 

ale lui Andrei Pleşu sau Teodor Baconsky” (p. 55). E limpede că Liviu Bordaş n-are 

cîtuşi de puţin simţul ridicolului. 

 

 28 ianuarie 2011 

 “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (8) 

 Nici limba română nu-l ajută prea mult pe semnatarul fiţuicii. Lansat pe poteca 

beatificării lui Nae, Liviu Bordaş încearcă să ne picteze o schemă duală. El compară 

vigoarea, îndrăzneala şi originalitatea debordantă ale Maestrului, cu sterilitatea, obedienţa 

şi mediocritatea adversarilor săi. Doar că vorbele îi răstălmăcesc gîndurile: “…Spre 

deosebire de ei, Nae Ionescu nu e un bătrîn «corsar al minţii» retras cuminte în insula 

vremii sale, ci un mereu tînăr calpuzan de idei, care refuză să dispară din «identitatea şi 

conştiinţa de sine a românităţii»” (p. 121). 

 Gura păcătosului adevăr grăieşte! Căci dacă aruncăm o privire în DEX, dăm peste 

semnificaţiile termenului “calpuzan”: falsificator de bani; om rău, ticălos; escroc, hoţ, 

impostor, înşelător, pungaş, şarlatan, şnapan. Agitatul pescuitor în ape tulburi interbelice 

a rămas, cu adevărat, “mereu tînăr”, căci a gravitat oportunist de la un centru de putere la 

altul, de la o idee la alta, etern refractar la construcţia de sistem şi neacceptînd publicarea 

de cărţi. A fost un veritabil “calpuzan de idei”, întrucît i-a escrocat pe studenţii săi: le-a 

creat impresia că le vinde marfă originală, şi cînd colo i-a ameţit cu spenglerisme 

kierkegaardiene underhillizate. Obsesia lui de a promova naţionalismul contra valorilor 

individului, fascismul şi hitlerismul contra virtuţilor democraţiei, autoritarismul contra 

societăţii civile refuză să dispară complet, pînă în zilele noastre, cînd aparent ne-am 

lepădat totuşi de indicaţiile năiste catastrofale. 

 Îmbrăţişarea călduroasă a lui Liviu Bordaş provoacă moartea prin asfixiere. Cu 

încă vreo două broşuri pe stilul ăsta, moştenirea lui Nae Ionescu va merge pe dric spre 

locul de veci al ideilor falimentare. 

 

 29 ianuarie 2011 

 Ce şi cum 



 17 

 Instrucţiuni de folosire tipărite pe o pungă de alune: “Deschizi punga şi mănînci 

alunele!”. 

 

 30 ianuarie 2011 

 Parfum de femeie 

 Am auzit ieri la radio că Lady Gaga, sfidătoarea cîntăreaţă de muzică pop, se 

pregăteşte de o altă ispravă memorabilă. Va lansa pe piaţă un parfum feminin cu miros 

de… sămînţă bărbătească. 

 Dacă l-ar fi citit la timp pe Cesare Pavese, artista ar fi înţeles probabil că iniţiativa 

ei nu va avea şanse de succes comercial: “Quando una donna sa di sperma e non è il 

mio, non mi piace”. (Cînd o femeie miroase a spermă care nu-i a mea, nu-mi place.) 

 

 31 ianuarie 2011 

 Despre singurătate 

 Beata solitudine – sola beatitudine! (San Francesco) 

 

 1 februarie 2011 

 Filosofia lui Nae Ionescu 

 Am impresia că am găsit, în cuvintele lui Raymond Queneau, cea mai bună 

definire a principiilor filosofice de care s-a slujit în viaţă Nae Ionescu: “Avoir un système 

borne son horizon; n’en avoir pas est impossible. Le mieux est d’en posséder plusieurs”. 

 

 2 februarie 2011 

 Protocronism postum 

 Citesc dialogul purtat de Vasile Gogea în aprilie 1990 cu regretaţii Monica 

Lovinescu şi Virgil Ierunca, tipărit recent sub formă de carte (Voci în vacarm, Cluj, Ed. 

Eikon, 2010). Cu o mică-mare excepţie, surprizele nu apar, cei doi mentori pledează cu 

aceeaşi perseverenţă pentru condamnarea comunismului, nevoia de spirit civic şi curajul 

implicării intelectualului în trebile cetăţii. 

 Un pasaj a reuşit totuşi să mă lase gură-cască, de parcă stăteam pe scaunul 

dentistului. Venind vorba despre cutare conferinţă provincială a editorului lor preferat, 
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Gabriel Liiceanu, cele două conştiinţe mai bune ale românilor s-au năpustit pe costişa 

apologiei. Aşa intelectual cu musculatură cetăţenească mai rar s-a pomenit: “Monica 

Lovinescu: Cred că trebuie să insistăm asupra demersului exemplar al lui Gabriel 

Liiceanu, pentru că dacă patologia a fost pusă încă sub regimul de teroare, nu numai 

spirituală de altminteri, de cînd orizontul totuşi s-a deschis, Gabriel Liiceanu a înţeles să 

fie în cetate, prin cetate, într-un limbaj care nu-şi pierdea nimic din profunzimea lui, însă 

un limbaj accesibil tuturor. Iar prezenţa lui Gabriel Liiceanu mi se pare într-adevăr 

exemplară din acest punct de vedere”. 

 Ce te faci, însă, cînd directorul Editurii Humanitas are nu doar forţa luptătorului, 

ci şi sfiiciunea filosofului? Ei bine, el trebuie încurajat să persevereze. Hiperbola 

uluitoare e scoasă din poşetă: “Ar fi fost extraordinar dacă oamenii care au luat această 

iniţiativă [a civismului – L.A.] găseau şi forţa de a înfrînge modestia de care vorbeam, 

pentru că ne-am fi aflat brusc în altă situaţie. Am fi avut – fără a compara ca valoare 

absolută, întrucît cred că valoarea lui Gabriel Liiceanu e mai mare pe un anumit plan 

decît a lui Havel [!! – subl. mea, L.A.] – însă am fi putut avea un Havel, am fi putut avea 

corespondentul unui Geremek, am fi putut avea o altă faţă şi pentru noi, şi pentru 

ceilalţi”. 

 Da, şi eu cred că, pe un anumit plan, valoarea lui Gabriel Liiceanu e mai mare 

decît a lui Havel. Ba chiar şi decît a lui Geremek sau Walesa. Nici unul dintre aceştia nu 

s-a apucat să privatizeze, cu sprijinul amicului ministru, o editură de stat unde să publice 

cărţi la preţuri astronomice, în beneficiul propriului buzunar. Havel, Geremek şi cu 

Walesa, bieţii de ei, s-au dedicat binelui public, nu celui privat, prin urmare merită 

snobaţi de această conştiinţă pariziană elansată, care a venit la Bucureşti, după o revoluţie 

anticomunistă, pentru a verbaliza dictonul autohton: “ochiul stăpînului îngraşă vita”. 

 Domnule Liiceanu, Maestre, maşina matale e mai tare decît a lui Schumacher. Ai 

un after shave mai bestial decît al lui Richard Gere. Am vreo două manuscrise, mă 

rezolvi şi pe mine, conaşule? 

 

 3 februarie 2011 

 Fără politică în şcoală! 
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 Azi am trecut întîmplător pe lîngă Universitatea “Babeş-Bolyai”, ale cărei ziduri 

erau pe alocuri legate cu o banderolă albă-roşie. Peste ea, ici şi colo, era atîrnată aceeaşi 

inscripţie cu litere mari: “ATENŢIE! CAD ŢURŢURII DE SUS!”. 

 

 6 februarie 2011 

 Polilocvii 

 Nu ştiu cine e Ioan Ursu, care scrie în revista Argeş din Piteşti. Constat că omul e 

frămîntat de Corneliu Zelea Codreanu şi Garda de Fier. Asta încă ar fi de înţeles. Dar, în 

loc să ne spună limpede care-i părerea lui, se apucă să tricoteze o avalanşă de citate, din 

diverşi autori, pe care îi pune cap la cap. Mai lipsea şi titlul adecvat pentru această 

babilonie: Solilocvii. 

 Cam jumătate din pasajele pe care le readuce el, prin citare, sub ochii cititorilor 

provine din texte de-ale mele. N-o să-i cer acuma jumătate din drepturile de autor pe care 

le va încasa (deşi…). Numai că nu ştiu ce-ar putea căuta umila mea persoană în compania 

citaţională a unui Sorin Lavric. Ca să nu mai vorbesc de Ioan Petru Culianu, Mircea 

Muşat şi Ion Ardeleanu, Lucian Boia, Alexandra Laignel-Lavastine, Neagu Djuvara, 

Alexandru Paleologu, Nicolae Stroescu-Stânişoară, A. Golţman (ăsta cine-o fi?), Nicolae 

Manolescu (despre mine…), Emile Borel (?), Karl Marx, Bertrand Russel şi Imre Toth. E 

limpede că numitul Ioan Ursu e niţel cam foarte confuzionat. 

 Ca să fie bălmăjeala completă, bag seama că sînt selectate pasaje polemice ale 

mele împotriva lui Lavric sau Noica, alipite la alte fragmente pe care le-am scris despre 

Dante, Borges ori Umberto Eco. Păi, stimate comentator, am publicat pagini remarcabile 

– bunăoară – şi despre dublarea complementului direct ori formarea pronumelui combinat 

în limba italiană. Pe acelea de ce le-aţi trecut cu vederea? 

 La despărţire, cunoscutul salut care-i sintetizează capodopera: Salam! Salam! 

 

 12 februarie 2011 

 The answer, my friend… (1) 

 Editura Humanitas se pretinde o instituţie de educare a publicului subţire şi s-ar 

vedea plasată în avangarda eforturilor naţionale de culturalizare. Este cu atît mai 

surprinzător faptul că, după afişarea unei asemenea direcţii de activism, firma cu pricina 
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s-a năpustit în sprijinirea unor cauze tulburi, de-a lungul deceniilor. Relativizarea tinereţii 

fasciste a lui Mircea Eliade, cosmetizarea adeziunilor falimentare ale lui Constantin 

Noica (la legionarism, la lobby-ul extern ceauşist), rescrierea extremismului criminal 

legionar (prin mîna neghioabă a lui Lavric) şi-au găsit un sălaş primitor în grădiniţa 

culturală a lui Gabriel Liiceanu. 

 Ultima notă falsă, în acest ansamblu de Castrati, e legată de reabilitarea lui Nae 

Ionescu. Profesor ideolog al Gărzii de Fier, agent de influenţă al lui Adolf Hitler în 

România şi admirator al lui Benito Mussolini, antisemitul cinic de ultimă oră şi 

corupătorul unei întregi generaţii de tineri intelectuali (care ar fi fost cît pe ce să fi fost) 

mai avea încă o pată jenantă pe obraz: aceea de plagiator. A ţîşnit Liviu Bordaş să-l 

cureţe de scame. Strategiile dubioase – etic şi profesional vorbind – la care junele sofist a 

recurs (minimalizarea opiniilor defavorabile, evitarea dezbaterii făţişe asupra cazului Nae 

văzut în evoluţie cronologică, lansarea de scenarii conspiraţioniste şi de ipoteze 

veninoase împotriva adversarilor idolului etc.) le-am detaliat deja şi nu mai ţin să revin. 

 Poate mira, eventual, nesăbuinţa cu care două personalităţi şahiste ale vieţii 

noastre publice încurajează, pe ultima copertă a cărţuliei, cursa şchioapă a pionului, 

pentru a recupera nebunul. În opinia lui Andrei Pleşu, bietul Bordaş ar fi “prompt, 

documentat la sînge, ofensiv fără patimă, exact, fără să fie apologetic. Investigaţia sa 

polemică aduce, cred, o notă salutară în climatul culturii autohtone, care are nevoie de 

dezbateri aprinse, dar oneste, de natură să tempereze spiritul partizan, excesul ideologic, 

idiosincraziile private sau corectitudinea politică la modă”. Despre onestitatea – lipsită de 

excese ideologice sau de idiosincrazii private – a broşurologului, ce mai veste-poveste! 

Încă puţin şi-mi vine să zîmbesc. 

 Duetul în falset e completat de Gabriel Liiceanu: “…e o bucurie să citeşti cartea 

unui om liber, bazată pe competenţă şi discernămînt. Rîsul inteligent al lui Liviu Bordaş 

şi lipsa de prejudecăţi intelectuale sînt, neîndoielnic, replica cea mai potrivită dată 

prostiei agresive şi fanatismelor de conjunctură”. Bucuria bizară a maestrului 

combinaţiilor fericite poate stîrni, ce-i drept, rîsul inteligent. El ne vinde arome, 

împachetate pe post de friptură. Atît de aspru a devenit oare marketingul editorial încît 

împinge la minciuna flagrantă? 
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 13 februarie 2011 

 The answer, my friend… (2) 

 Recomandarea stereofonică a sfinţilor corifei n-a scutit cărticica de corul 

reproşurilor, îndată după apariţie. Liviu Bordaş ne schiţează aşadar în presă un răspuns, 

cu titlu la fel de rebarbativ pe cît fusese şi inspiraţia sa dintîi: Prin Estul sălbatic: Apaşul 

metafizic şi cowboy-i presei. Pur şi simplu. 

 Dar cu cine se războieşte năvalnicul autor? Cu “un număr de publicişti care vreau 

[sic! – L.A.] să treacă drept formatori de opinie”, cu “iritarea unora”, cu “unii [care] au 

luat termenul în sensul său propriu”, cu “alţii [care] au crezut…”, cu “publiciştii de care 

pomeneam”, cu “cowboy-i” [sic! – L.A.], cu “unii dintre ei”, cu “bunăoară, cineva [care] 

invocă în mod repetat citatul…”, cu “cineva care […] încerca să-mi explice” etc. 

Halucinante bătălii mai poartă acest Bordaş! Azi-mîine vor începe şi obiectele din jurul 

lui să-şi schimbe forma şi dimensiunile, ca-n romanul lui Boris Vian, iar recuperatorul lui 

Nae va trece să le ia la palme. 

 După duelul intens cu vîntul, Liviu Bordaş revine la sentimentele bune (şi 

viclene) din broşura de origine şi mai tricotează o diversiune. Se apucă să ne explice 

problema originalităţii filosofice, din perspectiva lui Tudor Vianu, pentru a-l absolvi pe… 

Nae Ionescu. Amuzante exerciţii la paralelipiped! Fiindcă Vianu n-a făcut eforturi, pe 

vremea ceea, de a-şi ascunde dispreţul patent la adresa lui Nae Ionescu şi a plagiatelor lui 

vulgare. Noroc că apare combinagiul de dată recentă, care îi şterpeleşte conceptele pentru 

a-i deturna mesajele. 

 Nici cu limba română nu e prieten Liviu Bordaş. El cheltuieşte eforturi istovitoare 

pentru a ne povesti cum de-a reuşit să folosească, la adresa lui Nae Ionescu, termenul 

peiorativ de “apaş” (= “huligan“, “bandit“, “hoţ“, “tîlhar“, ba chiar “derbedeu“ şi 

“haimana“), atribuindu-i valenţe pozitive. Ei, cum? Mergînd să se documenteze taman în 

Dictionnaire de l’Académie Française! Rămîn totuşi în ceaţă conotaţiile elogioase pe 

care Bordaş a înţeles să le confere şi conceptului de “mereu tînăr calpuzan de idei” (cîtă 

vreme DEX-ul ne spune despre “calpuzan” că denumeşte un “falsificator de bani”, un 

“om rău”, un “ticălos”, un “escroc”, un “hoţ”, un “impostor”, un “înşelător”, un 

“pungaş”, un “şarlatan”, un “şnapan”). Mi-e că Nae, revenit la o nouă viaţă, şi-ar 

îndemna jenat hagiograful să-l lase aşa, ne-apărat… 
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 Agramatismele, între care autorul tipărit de Editura Humanitas îşi deschide şi îşi 

închide – ca într-o acoladă – părerile din presă, îi sînt absolut specifice: “un număr de 

publicişti care vreau [sic! – L.A.] să treacă drept formatori de opinie”, respectiv: “Nu se 

lasă amăgiţi de ea decît cei care vreau” [sic! – L.A.]. Pe cînd citeam răspunsul lui Bordaş, 

apărut în revista Observator cultural (publicaţia a simţit nevoia să-şi ceară scuze pentru 

calitatea execrabilă a expresiei), mi-am amintit fireşte versurile celebrului cîntec: “The 

answer, my friend, is blowin’ in the wind”. Adică, în traducerea română adaptată la 

nuanţele Dicţionarului Academiei Franceze: “răspunsul, prietene, e pişare-n vînt”. 

 

 14 februarie 2011 

 Virtuozitate 

 Nicolae Manolescu ne confirmă, într-o recentă scînteiere, admirabilele sale 

calităţi analitice. Discuţia se face despre condiţia scriitorilor talentaţi, în pagina tipărită, 

dar controversaţi, în traiectoria lor politică extremistă. Fie că e vorba, în Franţa, de 

antisemitismul feroce al lui Louis-Ferdinand Céline, fie că e vorba, în România, de 

simpatiile legionare ale lui Eliade şi Cioran, de cele comuniste ale lui Păunescu, ori de 

cele securiste ale lui Groşan. Cum ar trebui să ne raportăm la ei? Să-i eliminăm din 

memoria colectivă ori să continuăm a le construi mausolee de recunoştinţă? 

 Are multă dreptate N. Manolescu subliniind că soluţia constă în luciditatea 

disocierii. Opera îşi poate continua netulburată destinul, chiar şi fără abuzivele 

monumente glorioase, înălţate întru veneraţia nemernicului. “Una e una şi alta e alta: a-l 

tipări şi citi fiind normal, a-l celebra nu e normal. Într-un caz [al lui Céline], avem în 

vedere cea mai originală operă de romancier de la aceea a lui Proust încoace, în celălalt, 

tratarea personalităţii autorului ca un exemplu pentru urmaşi. Reticenţa unora de a-l da 

drept model este explicabilă, cîtă vreme spaţiul public nu coincide cu acela al istoriei 

literare.” 

 Distincţia e minunată şi merită extinsă la nivel social. Mai rămîne să sperăm că 

Nicolae Manolescu, în calitate de preşedinte al Uniunii Scriitorilor, va pune umărul mai 

convingător la deconspirarea condeierilor care au colaborat cu Securitatea. Nu de alta dar, 

din acel fotoliu, trebuie să acţioneze funcţionarul public, şi nu neapărat istoricul literar… 
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 15 februarie 2011 

 Chiţibuşuri 

 N-am auzit pînă acum cinci minute de cuvîntul “filumenie”. Aflu de la istoricul 

Ucu Bodiceanu că este vorba despre “sora mai mică” a filateliei şi a cartofiliei, pasiunea 

de a colecţiona cutii, etichete şi tot ceea ce se leagă de chibrituri. 

 Regimul comunist, la instaurarea sa, n-a neglijat nici acest domeniu aparent 

periferic al vieţii sociale. Propaganda a izbit în absolut toate sectoarele care vehiculau 

imagini către public. Însă reclama stalinistă de pe cutiile de chibrituri constituie, probabil, 

o performanţă inimaginabilă pentru zilele noastre. Comunismul s-a dovedit a fi, la fel ca-

n vorba Lordului Chesterfield despre Papa Alexandru al VII-lea: “Maximus in minimis et 

minimus in maximis” (Foarte mare în cele foarte mici şi foarte mic în cele foarte mari). 

 Îndemnurile staliniste mobilizatoare, de pe cutiile de chibrituri de odinioară 

(“Pacea nu se aşteaptă. Pacea se cucereşte!”; sau “Colectivişti, vizitaţi Bucureştiul!”), î şi 

aşteaptă publicul de curioşi la Casa Municipală de Cultură din Cluj. Aceştia probabil că 

se vor împărţi în două mari categorii: unii vor rîde în hohote, alţii vor plînge în hohote. 

 

 18 februarie 2011 

 Nomina nuda tenemus (1) 

 Citatul din Bernard de Morlay, prin care Umberto Eco îşi încheie romanul Numele 

trandafirului, îmi răsună obsesiv în memorie: “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda 

tenemus”. În traducere: “Dăinuie prin nume străvechiul trandafir, păstrăm doar nume 

goale”. Lucrurile celebre ale trecutului ne rămîn doar cu denumirea, însă cuvintele nu mai 

acoperă nimic, fiindcă şi-au pierdut substanţa. 

 Citesc în ziar că tocmai a murit de cancer, la Tîrgu Mureş, violonistul László 

Alexandru. Se pare că fusese o personalitate locală respectată, cu frumoase rezultate 

artistice. Era unul dintre oamenii de bază ai Filarmonicii de-acolo, concertmaestru 

apreciat, cu o bogată activitate artistică, în ciuda vîrstei de numai 56 de ani la care s-a 

stins pe neaşteptate. În ultimele luni îi regăsisem adeseori numele pe internet, în timp ce 

căutam să văd cine a mai scris despre mine (de rău, de bine). La primele “întîlniri” 

virtuale am fost uşor surprins, apoi m-am obişnuit cu ideea bizarei coincidenţe nominale. 

Nu l-am cunoscut personal, chiar dacă i-am urmărit din depărtare, neştiut, succesele 
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muzicale. Dispariţia lui – la fel de neprevăzută pe cît îi fusese şi apariţia – îmi lasă o 

stranie melancolie. 

 

 19 februarie 2011 

 Nomina nuda tenemus (2) 

 Acum cîţiva ani, tot cu ajutorul internetului, am găsit pe nişte site-uri cîteva 

grupaje de poezii semnate de Laszlo Alexandru. Cum eu unul n-am publicat versuri în 

viaţa mea, iar celălalt tiz al meu era muzician la Tîrgu Mureş, am rămas iarăşi contrariat. 

Cu atît mai mult cu cît părerea mea despre acele poezii era, ca să fiu politicos, destul de 

rezervată. 

 Încurcătura s-a lămurit mai apoi, printr-o serie de e-mail-uri pe care le-am 

schimbat cu autorul. Îmi scria entuziast, din Arad, fostul Pteancu Alexandru, 

baschetbalist de succes la clubul bucureştean Dinamo, cel care după ‘89 a evoluat o 

vreme şi în campionatul din Israel. Din cele ce-mi povestea, numele său real este Laszlo 

Alexandru. Pe vremea comunismului, însă, şefii sportivi din capitală i-au pus în vedere 

că, dacă nu vrea să-şi pericliteze cariera, ar face bine să se “românizeze”. Aşa că omul şi-

a luat numele de familie al mamei: Pteancu. Dar acum, în libertate şi democraţie, s-a 

gîndit să-şi recupereze identitatea, aşa că şi-a restabilit adevăratul patronim şi s-a apucat 

inclusiv de poezie. Mă saluta cu bucurie, fiind onorat de ideea că împarte acelaşi nume cu 

un apreciat scriitor (cum zicea el). 

 Ce să-i răspund? Eu nu jucasem baschet – el de ce trebuia să se facă poet? Nu mi 

se părea corect. Am încercat să-i explic că e interesantă suprapunerea de nume + 

prenume, dar totodată creează o nedorită ambiguitate în sfera publică. Eu o pornisem pe 

calea literaturii ceva mai devreme şi nu mai puteam schimba nimic (prin cărţile deja 

publicate). Dar îl rugam pe el să-şi adauge la semnătură o iniţială în plus, sau vreun alt 

indiciu care să-l distingă de mine. A încasat-o destul de urît şi a reacţionat vehement. M-a 

făcut comunist, m-a acuzat că vreau să-i confisc a doua oară identitatea, că sînt un 

personaj mizerabil etc. 

 M-am străduit să rămîn în sfera unui relativism ironic. I-am argumentat că n-ar fi 

corect să preiau asupra mea – din greşeală – gloria lui de poet. Şi nici invers, nu e 

recomandabil să încaseze el sputa şi zdroaba care i se cuvin unui polemist. E mai bine să 
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ne păstrăm fiecare cu ce-are. Am rămas oarecum prieteni. Ţin minte că i-am trimis la 

Arad o carte de-a mea cu dedicaţie: “Pentru Laszlo Alexandru de la Laszlo Alexandru”. 

 

 20 februarie 2011 

 Nomina nuda tenemus (3) 

 În toamna lui 1980 începeam clasa a noua la Liceul “Ady-Şincai” din Cluj. 

Bobocii din clasele paralele, nou-veniţi în şcoală, am fost înghesuiţi într-o sală adîncă, 

întunecată şi friguroasă. Asistenta medicală, în prag de pensie şi purtînd o legendară 

perucă (Irma néni, cunoscută pentru largheţea cu care le oferea motivări elevilor) trebuia 

să împlinească un ceremonial tuturor penibil: să ne verifice dacă n-avem purici şi 

păduchi. Noi eram mulţi, sala era mare, ea era singură, aşa că a hotărît să ne cheme pe 

rînd, de pe listă, ca să mergem la control. Ne punea să ne aplecăm, ne răvăşea părul şi ne 

examina în cap, prin ochelarii ei alunecaţi pe vîrful nasului. 

 Minutele treceau, era plictiseală şi gălăgie, unii nu-şi auzeau numele strigat de 

bătrînică, alţii îl repetau urlînd, pînă cînd apărea cel cu pricina. Iar controlul medical 

mergea înainte, cu cei care-i erau la îndemînă. Cînd a ajuns alfabetic pînă la mine, m-am 

grăbit să ies în faţă, deşi a apucat să mă strige de vreo două ori. Din partea cealaltă a sălii 

înainta un băiat necunoscut. Ne-am întîlnit amîndoi în dreptul ei. Asistenta m-a întrebat 

grăbită: “Cum te cheamă?”. “Laszlo Alexandru.” “Şi pe tine cum te cheamă?” “Laszlo 

Alexandru.” Biata de ea n-avea nevoie de-o bătaie de joc suplimentară. Oricum avusese 

parte de unii care se prezentaseră de două ori la control, în locul colegilor mai ruşinoşi – 

dar să-i vină doi în loc de unul singur nu i se mai întîmplase. A-nceput să răcnească la 

noi, care ne încăpăţînam să-i spunem, fiecare cu insistenţă, că nu-i la băşcălie, realmente 

aşa ne cheamă. Într-un tîrziu Irma néni şi-a verificat lista şi a constatat că într-adevăr 

figurează acolo doi de “Laszlo Alexandru”, însă ea era convinsă că-i o greşeală, 

neghioaba de secretară o fi scris de două ori acelaşi copil. Şi cînd colo, nu. Ce era de 

făcut? Ne-a întrebat, pe rînd, prenumele tatălui. Al lui era Alexandru, al meu era Nicolae. 

Bătrînica a pus cîte-o iniţială diferită, în dreptul fiecăruia pe listă, şi ne-a zis că va anunţa 

la direcţiune să fim repartizaţi în clase diferite, pentru a se evita confuziile. Altminteri, 

nu, n-aveam nici unul păduchi. De-a lungul anilor de liceu, cînd îl vedeam prin pauze pe 
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celălalt Laszlo Alexandru, în curte sau pe coridoare, ne salutam zîmbind ciudat. Cred că 

ne simpatizam. După o vreme i-am pierdut urma. 

 Aceste întîmplări m-au învăţat să privesc cu anume indiferenţă, dar şi cu 

relativism, formele exterioare ale oamenilor. Nu doar aspectul nostru se schimbă, odată 

cu trecerea anilor, dar şi numele e altul – prin căsătorie, prin adaptare, prin răstălmăcire. 

Iar cînd rămîne acelaşi, se poate referi la altul. Sper că nu voi ajunge şi eu, ca răposatul 

Mattia Pascal, personajul lui Pirandello, să merg cu flori la propriul meu mormînt. Deşi, 

cine ştie?, ar fi şi asta o experienţă bizară. Poate că mă vor trece fiori pe spate. 

 

 21 februarie 2011 

 Poliţist-adjectiv 

 Al. Cistelecan îşi închipuie că cel mai inteligent lucru de făcut este să delireze, 

prin revista Cultura, în legătură cu excelenţa unui tupegiu în ale autoplagiatului: “Andrei 

Terian e cel mai bun critic român de la Manolescu încoace şi s-ar prea putea să-l 

moştenească la autoritate şi fascinaţie, ca şi la dezinvoltura, graţia şi articulaţia ideilor”. 

Pur şi simplu. 

 Aş vrea totuşi să-l ajut cu o sugestie pe rutinatul comentator al virtuţilor poeziei, 

care se frămîntă stingherit de limitele limbistice ale românei: “va fi o problemă cu 

numirea acestui model, căci adjectivarea nu sună chiar bine: terianesc sau terianian?!”. 

Fie atunci (de la noi ca de la Banul Ghyka): “terre-à-terian”. 

 

 22 februarie 2011 

 Lansare de carte 

 Colegiul Naţional “G. Bariţiu” Cluj-Napoca; Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din 

România; Centrul Cultural Italian Cluj anunţă 

 Lansare de carte 

 Patrizio Trequattrini: “Furio” 

 Vor lua cuvîntul: 

 Irina Petra ş, preşedinte Filiala Cluj a U.S.R.; 

 Carmela Lista, director Centrul Cultural Italian; 

 Ovidiu Pecican, scriitor; 
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 Laszlo Alexandru, traducător; 

 Patrizio Trequattrini , autor.  

 Vineri, 25 februarie 2011, ora 13, la Sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din 

România 

 

 27 februarie 2011 

 Sărbătoarea recoltei (1) 

 Am avut recent o experienţă amuzantă, pe un blog de borfaşi. Poate că ar fi 

elocventă o succintă recapitulare. 

 Tînăra speranţă a criticii literare româneşti din toate timpurile, Andrei Terian, s-a 

gîndit că i-a venit vremea să debuteze şi editorial, cu o carte plicticoasă şi interminabilă 

cît o zi de post, despre care cel mai politicos lucru de spus ar fi (vorba lui I.D. Sîrbu) că 

toţi cei care au citit-o au şi scris despre ea. Îndată s-au năpustit pretenarii cu ditirambii – 

ba unul zicea că pînă şi G. Călinescu ar avea cîte ceva de învăţat de la… Terian. Altul s-a 

pornit să adjectiveze numele de familie al novicelui, în ignorarea oricărui simţ al 

ridicolului. 

 Am intrat şi eu oarecum în vorbă, observînd că debutantul proslăvit are la inventar 

un mic – dar penibil – autoplagiat. Îndată s-a deschis pe blogul revistei Cultura şuvoiul 

de replici în capul meu, una mai vicleană decît cealaltă. Poanta delirantă este că ceata lui 

Papuc dă lecţii cu semeţie şi liste de bibliografie, ascunzîndu-se totodată în spatele unor 

pseudonime oligofrene: Robin, Robinho (bine că nu Robingo), Gino… Ce pete se pot 

înghesui oare pe creierul celui care predică virtutea, pitit sub paravanul identităţii 

măsluite?! 

 

 28 februarie 2011 

 Sărbătoarea recoltei (2) 

 Dacă-i semnalezi cuiva pe stradă că i s-au desfăcut şireturile, să nu cadă cumva în 

nas, omul îţi poate mulţumi că l-ai ajutat, ori se poate duce jignit mai departe, ignorîndu-

te. Mai poate surveni, fireşte, şi varianta cu junele bulibaşă, care nu doar se năpusteşte să 

te pocească în bătaie, dar mai cheamă şi nişte prieteni. Cam asta a fost soluţia practicată, 

vreo cîţiva ani, de adunătura tinerilor critici înghesuiţi la Cultura. Cărţi n-aveau, dar 
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frenetic se gratulau. Se înălţau clasamente de literatură română (făcute de ei, cu ei, între 

ei şi pentru ei), se dezlănţuiau atacuri cu escadronul împotriva oricui se minuna de 

această nouă Ţiganiadă. Marile teme ale societăţii în transformare se perindau 

neremarcate prin faţa autosuficienţei lor endogene. 

 Povestea mi-e cunoscută de peste douăzeci de ani. Nu altfel se făceau şi se 

desfăceau gloriolele, pe vremea tinereţii mele, la şcoala clujeană a Echinoxului. Atunci, la 

vîrsta post-adolescenţei şi a curiozităţii mele naive, proiectate spre lumea înconjurătoare, 

îmi picase foarte prost o asemenea revelaţie. Să văd azi reconstruite, într-un context 

politico-social complet modificat, gratiile mecanismului de odinioară, ce poartă la 

temeliile sale aceleaşi motoare ale mediocrităţii vanitoase, mă umple de o scîrbă tenace. 

 

 1 martie 2011 

 Sărbătoarea recoltei (3) 

 În asemenea confrerii nu realitatea conţinutului primează, ci aparenţa ambalajului. 

Şi rapiditatea reacţiei coup sur coup. Nu mai contează ce anume spui, important e să dai 

replica. Etica dialogului ar pretinde să abordezi un subiect, să-l discuţi pe toate feţele şi, 

atunci cînd l-ai epuizat, alături de colocutorii tăi, să treci mai departe. În acest mod, 

realitatea este pusă într-o lumină corectă. 

 Dar nu lumina onestă a realităţii este căutată pe blogurile borfaşilor, ci manevra 

înşelătoare, din încheietura mîini. Se iveşte, de pildă, o problemă. Ea este dezbătută. Dacă 

vii cu o soluţie, celălalt alunecă îndată spre altă temă. Sugerezi şi acolo o soluţie. 

Şmenarul scoate din pălărie a treia temă. Şi tot aşa mai departe, la infinit. Viclenia e de 

tot măruntă, căci măsluitorul fie ajunge să te încîlcească în nenumăratele chichiţe pe care 

le ţese în jurul tău, fie te îndepărtează irevocabil de la adevăratul subiect al dezbaterii, fie 

te vlăguieşte de toate răbdările. În orice situaţie, rămîne el în final, imperturbabil, pe 

cîmpul de “dialog”, nutrind eventual şi iluzia unei victorii sardonice. 

 Iată situaţia de faţă. Semnalez că imaginea lui Terian e umflată cu pompa de la 

bicicletă, întrucît, aşa tînăr, are deja la activ un autoplagiat. “Robin” îmi cere să dovedesc 

ce afirm. Semnalez unde anume am făcut deja dovada. “Robin” schimbă pîrtia şi susţine 

că “nu putem fi originali tot timpul” şi că e voie să ne repetăm. [De la eventuala 

contestare a producerii fenomenului, odată ce acesta a fost demonstrat, se trece la 
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nuanţarea consistenţei sale teoretice.] Îi explic că plagiatul e, într-adevăr, o chestiune de 

repetiţie (cuvînt cu cuvînt). “Robin” îmi răspunde că “ce e inteligent şi bine spus, se 

poate repeta”. [Latura etic reprobabilă a fenomenului începe să fie colorată în nuanţe 

rozalii.] Apare năvalnicul “Robinho”, care mă asigură că “autoplagiatul sau 

autocanibalizarea este o practică academică acceptabilă şi acceptată”, aruncînd pe tapetul 

exemplelor numele lui Umberto Eco, iar ulterior pe al lui Nicolae Manolescu. 

[Infracţiunea este înălţată pe tărîmul elitelor. Sofismul “name dropping” vine să 

rarefieze abjecţia.] Şi tot aşa mai departe, cu diversiunile şi răstălmăcirile ascunse sub 

faldurile înşelătoare ale “dialogului”. 

 

 2 martie 2011 

 Sărbătoarea recoltei (4) 

 S-a văzut prea limpede morişca interminabilă a denaturărilor – unde miza e legată 

nu de ce anume se spune, ci de însăşi prezenţa pe cîmpul de înfruntare. Am decis aşadar 

să-i las baltă. M-am retras cu o analiză, pe puncte, a mecanismelor de falsificare a 

regulilor dialogului, prin care tocmai fusesem abuzat. Am expus un scurt inventar al 

tehnicilor de argumentare distorsionată, care se manifestaseră de-a lungul “convorbirii”. 

 Îmi răspunde, cu un vulgar atac la persoană, “Robinho” (sper că nu însuşi 

fotbalistul brazilian) şi îmi arată de asemeni pe puncte – ca să nu rămînă formal mai 

prejos (!) – că sînt un “frustrat”, un “etern aspirant”, un ratat şi un nemernic. Ce mi-ar 

mai fi rămas de zis? Ba pe-a mă-tii? 

 Cîteva succinte concluzii se impun. Nu cred că e convingător, într-o polemică, 

acela care duelează sub ascunzişul falsei identităţi (dar invocînd mereu onestitatea şi 

corectitudinea!). Nu cred că e convingător, într-o polemică, acela care vrea să-şi deruteze 

adversarul, azvîrlindu-l de la o problemă la alta, pentru a n-o mai rezolva pe nici una. Nu 

cred că e convingător, într-o polemică, acela care se apucă să remodeleze conceptele 

realităţii (descoperind, bunăoară, virtuţile academice ale… autoplagiatului). Nu cred că e 

convingător, într-o polemică, acela care-şi extermină prin sofisme adversarii, pentru a-şi 

păstra, cu orice preţ, dreptul la ultima replică. Nu cred că e convingător, într-o polemică, 

acela care aplică tactica sconcsului, dînd o raită prin grobienele atacuri la persoană. Nu 
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cred că e convingător, într-o polemică, acela care-şi cheamă la încăierare şi prietenii, ca 

la un viol în grup (cu care să se mai şi fălească pe urmă). 

 Pesemne că am fost iarăşi cam naiv, aşteptînd respectarea eticii dialogului, de 

către oameni care nu dau doi bani pe însăşi etica profesiei (“să nu autoplagiezi!”). Dar 

poate că naivitatea mea ultragiată, adusă la cunoştinţa publicului, va atrage atenţia şi altor 

victime ale tinerilor rinoceri. Pentru ca răgetele să nu mai fie echivalate cu muzicalitatea. 

 

 3 martie 2011 

 Un bilanţ 

 Acum cîteva zile a avut loc lansarea volumului Furio de Patrizio Trequattrini, în 

traducerea mea. Manifestarea a fost considerată de participanţi un veritabil succes. Cred 

că e necesar un bilanţ al celor care au contribuit la aceasta. 

 Aş vrea să mulţumesc Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor şi doamnei preşedinte 

Irina Petraş pentru acceptarea iniţiativei şi implicarea personală în desfăşurarea sa. Îi 

mulţumesc scriitorului Ovidiu Pecican pentru analiza bogată expusă în faţa publicului, 

pentru numeroasele analogii stabilite între opera în discuţie şi alte titluri din literatura şi 

filosofia universală. 

 Ţin să-i mulţumesc Centrului Cultural Italian din Cluj şi doamnei directoare 

Carmela Lista pentru cuvintele călduroase pronunţate despre carte şi autor, pentru 

publicizarea evenimentului pe pagina Facebook a instituţiei, precum şi pe site-ul postului 

de radio al UBB. 

 Doresc să-i mulţumesc Colegiului Naţional “G. Bariţiu” din Cluj pentru sprijinul 

strategic oferit, pentru participarea entuziastă a numeroşilor săi elevi şi a profesorilor 

însoţitori la lansarea de carte. 

 Adresez mulţumiri Editurii Eikon din Cluj şi directorului Vasile George Dâncu 

pentru acoperirea aspectului publicitar al întregii întîlniri. Le mulţumesc ziarelor Făclia, 

Gazeta de Cluj şi Ziua de Cluj pentru spaţiul – mai amplu sau mai restrîns – pe care l-au 

consacrat cărţii. Îi mul ţumesc ziaristului Dan Moşoiu, care a inclus în emisiunea sa 

culturală de la Radio Cluj interviuri cu autorul şi traducătorul. 

 Trebuie să regret că, în preziua evenimentului anunţat prin afişe, presă scrisă, 

radio şi internet, la Facultatea de Litere s-a răspîndit, în rîndul studenţilor, zvonul că 
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lansarea de carte va fi amînată pe o dată neprecizată. Probabil doar acestui detaliu i se 

datorează că n-am observat nici un italienist din respectiva instituţie prin zona noastră de 

manifestare. Asta este – rămîne pe data viitoare. 

 

 8 martie 2011 

 În ţelepciune medievală 

 Se pare că, pe la sfîrşitul secolului al XIII-lea, elevii învăţau deja tehnicile 

mnemonice după învăţăturile lui Augustin din Dacia: “Littera gesta docet; / Quid credas 

allegoria; / Moralis quid agas; / Quo tendis anagogia” . 

 Cele patru compartimente diferite, dar paralele, ale vieţii cotidiene au fost incluse 

apoi de Dante în edificarea Divinei Comedii: “Litera te învaţă faptele; / Alegoria ce să 

crezi; / Morala ce să faci; / Anagogia spre ce să năzuieşti”. 

 

 16 martie 2011 

 Dialog 

 “Sînteţi gata, domnu’ Laszlo!” Aşa mi-a spus ieri profesorul chirurg dr. Aurel 

Andercou, venind zîmbitor, dar uşor obosit, în dreptul meu. Cînd priveşti lumea culcat pe 

burtă, obiectele îşi modifică importanţa, formele şi utilitatea. Totuşi, printre genele 

întredeschise n-am putut să nu observ că medicul era plin de sînge: pe cele două mănuşi, 

pe pieptul, burta şi poalele salopetei. Sîngele meu. Fundalul de culoare deschisă îi dădea 

o nuanţă încă mai ţipătoare. 

 Mai întîi fusese vîrful de ac înfipt cu precizie în coloana vertebrală, pentru 

efectuarea anesteziei rahidiene (“aşezaţi-vă în fund, capul plecat în piept, spinarea liberă, 

nu concentraţi musculatura”). Tremurul spasmodic, mai întîi al piciorului stîng, şi apoi 

senzaţia de căldură copleşitoare care se răspîndeşte de la burtă în jos. (“Atenţie cum vă 

răsuciţi, să nu iasă perfuzia, nu ţineţi mîna sub corp, capul în faţă, sprijinit pe bărbie.”) 

Tot restul a fost o hîţînătură, ca-n tramvaiul aglomerat care ia curba. Apăsat – tras – 

comprimat – smucit. Şi cuvinte seci: bisturiu, tampon, acolo, haide, bisturiu, şi-acolo. 

Auzeam, dar nu vedeam şi nu simţeam nimic. Doar pricepeam că umblă cineva prin 

adîncurile mele, ca un musafir neaşteptat care îţi intră în casă şi îţi cotrobăie în frigider. 



 32 

 Ochi semiînchişi, gînduri cretine, aceeaşi întrebare obsedantă: “cît o să mai ţină?”. 

Şi iarăşi: bisturiu, haide, acolo, tampon, bisturiu. Transpiraţia de panică de-a lungul 

tîmplelor. Şi, pe negîndite, chipul destins şi surîzător al medicului, alături de mine, 

salutîndu-mă de plecare. Apuc să-i şoptesc: “Vă sînt adînc recunoscător”. 

 

 18 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (1) 

 Am renunţat de vreo cîteva luni să mai citesc provinciala revistă Acolada. Toate 

numerele seamănă între ele, la o rigoare pot fi interşanjabile. Rubricarzii îşi au, fiecare, 

pagina, pe care o umplu zelos cu aceleaşi cuvinte. Se ştie dinainte cine anume îl va înjura 

pe Băsescu (de obicei editorialul, scremut în şuvoaie groase, păstoase), cine anume îşi va 

evoca adolescenţa, cine anume va face temeneli de înfrumuseţare a extremei drepte 

interbelice, cine anume va broda persiflator pe marginea dosarelor CNSAS etc. Totul e 

acolo, neschimbat, îndată ce-ţi arunci privirile. De ce să te mai oboseşti? 

 Pentru diversitate (şi diversiune) sînt presărate referinţele crucişe. De pildă 

semnatarul din pagina 10 îl laudă pe comentatorul de la pagina 3, autorul de la pagina 5 

se disociază de aceiaşi autori pe care îi combate şi publicistul de la pagina 17. Iar prin 

paginile 7, 12 şi 23 sînt presărate anunţuri şi imagini de la festivităţile de premiere a 

activităţii colaboratorilor din paginile 4, 16 şi 25. O mare familie mulţumită. De ce să-i 

mai deranjeze şi alţii, citindu-i? 

 

 19 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (2) 

 Cum am fost bolnav în zilele acestea, am avut iresponsabilitatea de-a lua totuşi la 

răsfoit ultimele şase numere din Acolada. Pe lîngă impresia acută că n-am ce căuta pe-

acolo, mi-a rămas gîndul la comentariul – literar, fireşte – semnat de Gheorghe Grigurcu 

în nr. 12/2010, p. 3. Se cheamă Un spirit curajos şi elogiază opiniile lui Nicolae Florescu 

(cel cu rubrica de la p. 22). Voi comprima aici argumentele pescuite din straiţa lui 

Grigurcu – doar atît că voi schimba conceptul în jurul căruia dau ele tîrcoale, tocmai 

pentru a le scoate în evidenţă absurditatea. 
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 După etapa comunistă, care ne-a interzis accesul la libertatea cuvîntului, nici 

perioada actuală nu este lipsită de anumite servituţi ale gîndirii, care ne interzic să rostim 

adevărul pînă la capăt. Ne ferim, bunăoară, să ne pronunţăm sincer în legătură cu autorii 

care au… platfus. Este adevărat că, în literatura şi lingvistica românească, purtătorii de 

platfus au avut contribuţii importante. Iar în timpul celui de-al război mondial, oamenii 

cu platfus au fost persecutaţi îngrozitor. Să nu uităm însă că numeroşi indivizi cu platfus 

s-au pus ulterior în slujba stalinismului şi au contribuit la instaurarea Gulagului, care prin 

extinderea sa cronologică a fost chiar mai amplu decît Holocaustul. Dar “corectitudinea 

standard” ne interzice să ne referim la păcatele ulterioare ale celor cu platfus, invocînd 

mereu suferinţele lor anterioare. 

 Nicolae Florescu ar fi curajosul care, “cu lăudabilă hărnicie”, continuă să ne 

dezvăluie fără inhibiţii rolul mîrşav al autorilor cu platfus. El se referă, bunăoară, la 

cunoscutul procuror stalinist Silviu Brucan, metamorfozat după 1989 în profet al 

democraţiei nord-atlantice. Sau la “antiheideggerianul Nae Tertulian”, filosof marxist 

eşuat la Sorbona. Sau la “epopeicele vremuri ale Anei Pauker”. “Cine a dirijat atunci, 

cum, în ce mod, cu cîtă bunăcredinţă, o asemenea deteriorare a valorilor elementare în 

cultura română? Cine a batjocorit conştiinţa intelectuală prin astfel de fraude morale la 

nivelul societăţii româneşti? Cine a produs aceste rebuturi mentale profund dezaxate 

spiritual, pe care se sprijină actualmente viaţa noastră socială?”, se întreabă inflamat 

amicul Florescu. Iar celălalt amic, Grigurcu, îi arată cu degetul pironit acuzator: ei, 

oamenii cu platfus! 

 

 20 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (3) 

 Nu e prea limpede cum nişte oameni cu platfus pot fi răspunzători de tragedia 

generalizată şi pluridecenală a unui neam glorios, dar astea-s chichiţe în care nu e bine să 

intrăm acuma. Important e să subliniem cu satisfacţie că marele curajos Florescu nu se 

limitează la diagnoze istorice, în legătură cu purtătorii de platfus. Nu. El îi ia la tărbacă şi 

pe cei din prezent. Bunăoară Z. Ornea e un “remarcabil istoric literar”, dar vai, “incapabil 

să poarte un dialog”, din cauza platfusului . Sau iată activitatea de la Yad Vaşem a lui 

Leon Volovici, care “deformează realitatea istorică în prezentarea contextului interbelic 
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românesc”, în funcţie de interesele sale de om cu platfus, atunci cînd editează Jurnalul 

lui Mihail Sebastian. Ca să nu mai spunem că şi acesta din urmă, cu oarecari calităţi la 

vremea lui, a suferit de platfus. Cartea lui postumă are anumite lucruri, nu zic nu, dar 

cum de-a ajuns aşa elogiată, în ţară şi străinătate? Cu toate că s-au publicat la noi şi alte 

cărţi, mult mai semnificative. Aha, păi e clar: a fost sprijinită de complicitatea multor 

altora cu platfus. 

 În schimb, ce tristeţe, “corectitudinea politică” a venit să izbească abuziv în 

scrierile publicistice ale lui Paul Goma, “care conţin comentarii nu tocmai măgulitoare 

privitoare la comportarea unor”… oameni cu platfus, “mai cu seamă la cedarea 

Basarabiei, în 1940”. Dom’le, vocea marilor adevăruri nu mai e recunoscută în ziua de 

azi. 

 

 21 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (4) 

 Fireşte că, în astfel de circumstanţe, Nicolae Florescu ar putea fi acuzat de… anti-

platfusism. Dar aşa ceva este pur şi simplu neadevărat. După cum ne îmbrobodeşte 

preţios-ridicul criticul “literar” Gh. Grigurcu, “din cîte ştim, nicăieri în analizele lui 

Nicolae Florescu nu apar concepţii…” ne-platfusiste. “Indicarea unor indivizi situaţi în 

zona compromisului, aparţinînd, fie şi în număr mare, unei etnii nu echivalează cu o 

discriminare, ci, dimpotrivă, muşamalizarea, trecerea sub tăcere a fenomenului indică cel 

puţin un fals prin omisiune”. 

 Iar Gheorghe Grigurcu îşi continuă pînă la exasperare comentariul duplicitar, în 

care selecţionează o pletoră de exemple negative, din sectorul celor cu… platfus, pe care 

îi ţintuieşte la stîlpul infamiei. El, în schimb, se ascunde ba în spatele “curajului” 

opiniilor din societatea democratică, ba în spatele umerilor cărţii lui Nicolae Florescu, ba 

în spatele martorilor interpuşi, pescuiţi în mod oportun. Alţi şi alţi scriitori cu platfus, 

care îşi permit să dea “lecţii politice poporului român” sînt veştejiţi de vajnicul luptător 

de la Acolada: I. Ludo, Ury Benador şi I. Peltz (din perioada interbelică), Baranga, 

Davidoglu, Veronica Porumbacu, Maria Banuş, Crohmălniceanu şi mulţi nenumiţi, care 

“fac aceeaşi treabă de lichelism”. 
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 22 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (5) 

 Poate că e cazul să lăsăm deoparte exprimarea alegorică. Cititorii au înţeles deja 

că, acolo unde eu vorbesc despre oameni cu platfus, Gheorghe Grigurcu îi numeşte 

limpede pe evrei. Rar mi-a fost dat să citesc un text de o asemenea perfidie, care sub 

aparenţele cronicii literare include o amplă paletă de stratageme ale discursului antisemit. 

 Gh. Grigurcu îşi grupează ţintele mai întîi după originea lor etnică, şi abia apoi 

după concepţiile sau faptele lor. Aş putea subscrie şi eu la reproşurile pe care le lansează, 

nominal, la adresa unora dintre cei pe care îi enumeră. Dar de ce să fie oare mai relevantă 

provenienţa evreiască a lui Silviu Brucan, de pildă, în comparaţie cu abuzurile sale 

comuniste, totalitare? Dacă Grigurcu nu le dovedeşte cititorilor săi – în mod mai presus 

de orice îndoială – că Brucan a acţionat, în anii ‘50 ai secolului trecut, în calitate de evreu 

şi nu în calitate de stalinist impenitent, discursul gazetarului de la Acolada are 

incontestabile accente antisemite. 

 Un amănunt deloc lipsit de importanţă ţine de faptul că, în timp ce unii evrei 

persecutau, alţii erau persecutaţi. Atunci cînd Silviu Brucan azvîrlea oamenii în puşcărie, 

Belu Zilber zăcea după gratii (şi aici mă refer strict la originea lor etnică, fără a mai lua în 

considerare celelalte aspecte ale biografiei lor). Dacă Grigurcu nu le explică cititorilor săi 

– în mod limpede şi onest – că evreii s-au aflat atît printre călăi, cît şi printre victime, ci 

le prezintă o realitate trunchiată tendenţios, cu scopul diabolizării unei comunităţi, 

discursul gazetarului de la Acolada are incontestabile accente antisemite. 

 

 23 martie 2011 

 Din straiţa lui Grigurcu (6) 

 O manevră transparentă a lui Gh. Grigurcu ţine de recalibrarea strategică a 

trecutului, prin accentuarea culpei evreilor şi ascunderea în peisaj a vinovăţiei româneşti. 

Pentru prima dată aflu – de la cuplul Grigurcu & Florescu – de faptul că s-ar putea vorbi 

despre “epopeicele vremuri ale Anei Pauker”. Pînă acum eu auzisem vorbindu-se de 

vremurile lui Gheorghiu-Dej şi de epoca lui Ceauşescu. Dar iată că, în diagnozele 

specialiştilor cu ochelari de cal, şefii comunismului românesc sînt pitiţi pe după piersic, 

iar secunzii lor vremelnici, rapid îndepărtaţi de la pîrghiile de decizie, ne sînt agitaţi 
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ostentativ pe sub priviri. Pînă cînd Gheorghe Grigurcu nu le oferă cititorilor săi o 

perspectivă onestă, corect echilibrată, asupra comunismului românesc din secolul trecut, 

discursul gazetarului de la Acolada are incontestabile accente antisemite. 

 Nu-mi rămîne decît să regret că admiratorul încăpăţînat al lui Nae Ionescu se 

apucă la bătrîneţe să refacă, pe cont propriu, o similară involuţie catastrofală, de la 

centrul adeziunilor politice către extrema spectrului. Şeful Cuvîntului: de la regalism la 

legionarism şi antisemitism. Şeful Acoladei: de la crezul democratic, occidental şi 

anticomunist – la venerarea fasciştilor interbelici şi diabolizarea evreilor. 

 Cea mai amară decepţie a mea din aceste zile şi săptămîni are o statură scundă, o 

siluetă subţiratecă, o vorbă molcomă şi poartă în buzunar buletinul de identitate al lui 

Gheorghe Grigurcu. 

 

 24 martie 2011 

 Truism 

 Citesc în Tribuna (nr. 205) analiza lui Traian Vedinaş pe marginea unei recente 

dispute: “Sigur că lecturate în timpi diferiţi, opiniile Martei Petreu şi ale lui Liviu Bordaş 

despre Nae Ionescu pot să creeze atît impresia că ambii exegeţi au dreptate, cît şi aceea că 

numai unul dintre ei este purtătorul adevărului”. 

 Să nu vorbesc cu păcat, dar te pomeneşti că e posibilă şi a treia variantă. La o 

relectură poate s-ar constata că nici unul nu e purtătorul adevărului… 

 

 26 martie 2011 

 Cenuşă-n cap 

 Am parcurs cu înţelegere articolul de mea culpa semnat acum de Alexandru 

Matei. Într-o precedentă luare de cuvînt (dintr-un număr tematic al revistei Vatra din 

Tîrgu Mureş), tînărul eseist exaltase figura legendară a lui Ceauşescu, o pusese în 

corelaţie cu aceea a lui Ludovic al XVI-lea (?), mărturisise iluzia gloriei şi a imortalităţii 

pe care i-o transmitea măreţul Conducător comunist etc. Îi recomandasem, în însemnările 

mele de pe acest blog (reluate apoi în paginile revistei Tribuna) ca, în loc să-şi propună 

fandacsiile dăunătoare, ca model la nivelul unei întregi societăţi, să-şi cumpere doar el 



 37 

singur un bilet de tren, pînă în Coreea de Nord, la un schimb de experienţă. Era mai 

simplu aşa pentru toată lumea. 

 Alexandru Matei schiţează acum o explicaţie, făcînd distincţia dintre sensibilitate 

(care-l împinsese către glorificarea lui Ceauşescu) şi responsabilitate (care-i semnalează 

că, totuşi, o pornise pe-o cale greşită). Dintre dorin ţa narcisică de a-şi construi o figură 

tutelară şi imperativul etic al percepţiei corecte asupra realităţilor. Luîndu-şi seama, 

scriitorul are tăria de-a face pasul înapoi şi de a-şi admite eroarea. O face chiar acceptînd 

criticile mele anterioare: “Cred că reproşurile lui Laszlo Alexandru (…) sînt, da, 

îndreptăţite”. Mă bucur să găsesc, fie şi pe calea dialogului polemic, o platformă de 

consens cu Alexandru Matei. 

 Aştept cu răbdare ca şi ceilalţi foşti companioni ai lui Al. Matei, din echipa de şoc 

de la Vatra, să revină oarecum la normalitate. Sper să-l văd pe Ciprian Şiulea că nu se 

mai oripilează în faţa discursurilor de condamnare a comunismului. Pe Florin Poenaru că 

nu mai biciuieşte eforturile victimelor de a-şi face cunoscute suferinţele. Pe Adrian 

Dohotaru că acceptă valoarea moral-justiţiară a discursului istoric, nu doar pe aceea 

epistemologică. Pe Alex. Cistelecan că e mai puţin fascinat de monologul neo-marxist, 

într-o ţară care încă nu şi-a lins rănile de pe urma traumelor post-marxiste. Pe Dan 

Ungureanu că va descoperi şi calităţile capitalismului, nu doar ororile sale. 

 Poate că lucrurile nu ţin doar de-o criză a creşterii. Or fi strîns legate şi de puterea 

individuală de-a recunoaşte eroarea, în faţa evidenţelor realităţii, şi de-a face stînga-

mprejur. 

 

 27 martie 2011 

 Alt sofism de la Dan C. Mihăilescu 

 TVR Cultural tocmai a început să difuzeze un film în şase episoade, Profesorul şi 

discipolii. În realizarea lui Radu Găină, noua producţie este dedicată figurii controversate 

a filosofului Nae Ionescu. Alături de actori în haine de epocă şi citate ample din jurnalele 

contemporanilor protagonistului, un rol considerabil în economia filmului îl au 

intervenţiile cercetătorilor. Spectatorii pot urmări astfel o foarte amplă paletă de opinii, de 

la cele idolatre la cele idiosincratice, susţinute prin exemplificări şi argumente. 
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 Mi-a rămas în minte, din primul episod, argumentaţia jurnalistului Dan C. 

Mihăilescu, tare îngrijorat în faţa telecamerei că, deşi comunismul şi fascismul pleacă 

dintr-un trunchi comun şi reprezintă realităţi la fel de regretabile, cercetarea lor istorică 

din prezent este – după cum i-a reproşat-o odinioară inclusiv lui Z. Ornea – mult diferită. 

În timp ce analiza stîngii urmează cuminte cursul istoriei, consemnînd treptata sa 

radicalizare în direcţia comunismului, lucrurile sînt inversate în discursul de condamnare 

a dreptei. Ordinea cronologică este răsturnată şi se porneşte de la crimele oribile 

înfăptuite în anii războiului, pentru a se orchestra păguboase procese de intenţie unor 

intelectuali faimoşi. Desigur, ne spunea agitatul teleast, dacă privim dinspre Auschwitz în 

amonte, orice respiraţie a lui Mircea Eliade sau Emil Cioran, orice minimă adeziune la 

acţiunile extremei drepte ni se vor părea abominabile. Dar de vină este eroarea noastră de 

abordare, tendenţioasă, şi nu esenţa opţiunilor interbelice.  

 De bună seamă că Nae Ionescu, Eliade, Cioran, Noica, Ţuţea şi atîţia alţii, cînd şi-

au manifestat admiraţia pentru legionari şi hitlerişti nu cunoşteau nemernicia lagărelor de 

concentrare, ticăloşia camerelor de gazare, barbaria Soluţiei Finale. Dar putea să le fie 

clar că nu merg la un spectacol de balet. Marile conversiuni ale intelectualilor la 

legionarism – din anii ‘30 – au fost precedate de crima făptuită de însuşi Corneliu Zelea 

Codreanu, ziua în amiaza mare, asupra prefectului de poliţie Manciu, în 1924. Este 

adevărat că Iorga, Madgearu şi Armand Călinescu au fost ucişi ulterior, dar prim-

ministrul I.G. Duca a fost asasinat înainte de adeziunile la extremă ale marilor eseişti.  

 A invoca lipsa de percepţie a interbelicilor asupra realităţilor pe care le trăiau 

constituie un simplu pretext de inocentare a lor. Le lipsea, fireşte, perspectiva asupra 

amplorii ticăloşiei, dar le putea fi foarte clară natura lucrurilor. Iar aruncarea pisicii 

moarte a cercetării ştiinţifice în grădina comunismului reprezintă doar o nouă fentă de 

dans a gazetarului televiziv Mihăilescu. 

 

 28 martie 2011 

 Un sofism de la Mihail Neamţu 

 În acelaşi film dedicat de TVR Cultural lui Nae Ionescu, teologul Mihail Neamţu 

se hotărăşte să dea de pereţi uşile larg deschise. El se apucă să elogieze, cu lux de 

amănunte, diversele cunoştinţe şi abilităţi cultural-filosofice ale Profesorului (de parcă 



 39 

astea i-ar atenua, fie şi cu o fărîmă, versatilitatea, duplicitatea, concepţiile 

antidemocratice ori fascinaţiile totalitare pe care le-a transmis discipolilor săi). 

 “Eu nu cred că dacă cineva îşi pune întrebarea cu onestitate: cum poate un tînăr 

universitar să controleze atît de bine o istorie de 2.500 de ani a culturii occidentale, cum 

poate un tînăr universitar – vorbim despre Nae Ionescu – să fie deopotrivă pasionat de 

Cabala, de sursele misticii iudaice, dar şi de logica lui Aristotel, dar şi de categoriile lui 

Aristotel, dar şi de dialogurile dialectice ale lui Platon, cum poate fi cineva la curent cu 

problema faustismului la Goethe, dar şi cu problema neopozitivismului de secolul XIX, 

cineva care descoperă toată acestă suprafaţă, această lejeritate nu doar a referinţelor, ci a 

acomodării cu teme foarte diferite, eterogene, cineva care se întîlneşte cu această lume 

interioară a lui Nae Ionescu să nu observe că acolo se ascunde un tezaur, o bogăţie. Ea nu 

poate fi în nici un caz negată, contestată, refuzată, pentru că acelaşi om a produs erori 

politice.” 

 Să trecem acum peste faptul că întregul şir de vîrtoase hiperbole este aplicat unui 

intelectual care, în timpul vieţii, a promovat în universitate doar pe baza articolelor 

publicate la ziar. Să ne oprim, o clipă, la articulaţia meditaţiei lui Mihail Neamţu. 

 În baza aceleiaşi logici care dă cu tifla temeliilor morale ale gîndirii, s-ar putea 

construi un foarte coerent discurs academic şi în legătură cu Adolf Hitler: cum poate un 

tînăr strateg să controleze atît de bine o armată la nivel continental, să anexeze printr-o 

spectaculoasă manevră politică Austria, să dezmembreze Cehoslovacia şi Polonia, să 

invadeze Danemarca şi Norvegia, să cucerească fulgerător Franţa, Belgia, Olanda şi 

Luxemburg, să ducă o importantă campanie în Africa de Nord şi să-şi împingă armatele 

pînă la Moscova, Leningrad şi Stalingrad? Marile sale capacităţi militare sînt absolut 

incontestabile şi reflectă “o lume interioară care ascunde un tezaur, o bogăţie”. Este 

adevărat că tot Hitler a impus şi cea mai sîngeroasă dictatură europeană, timp de mai bine 

de un deceniu, a provocat un război mondial, a pus în scenă uciderea directă sau indirectă 

a peste 70 milioane de oameni, a exterminat în lagărele de concentrare şase milioane de 

evrei. Dar că a fost un mare militar este de necontestat. 

 Cam aşa gîndeşte – şi argumentează – teologul Mihail Neamţu… 

  

 29 martie 2011 
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 Cum să înţeleg ţăranii 

 M-am simţit obligat să recitesc proza cu titlul de mai sus, a lui I.L. Caragiale, 

pentru a pricepe cum decurge schimbul de idei din zilele noastre. 

 “Straja satului vine la casa unui ţăran şi-i bate în geam. Se încinge o conversaţie: 

– Hei, mă, din casă! – Cine? – Tu! – Eu? – Păi cine! – Ce-i? – Cum ce-i? – Păi ce-i? – Ai 

o scrisoare! – Cine, mă? – Tu. – Eu? – Păi cine. – Ad-o-ncoa! – Ce, mă? – Scrisoarea. – 

Ce scrisoare? – Ştiu eu ce scrisoare? – Trebuie să plăteşti! – Ce, mă? – Cum, ce? – Ce să 

plătesc? – Porto. – Cine? – Tu. – Eu? – Păi tu. – Ce porto, mă? – Iaca, porto. – Cum aşa? 

– Păi, ştiu! – Nu-i plătită? – Ce? – Scrisoarea. – Ehei! – Cum ehei? – Ai să dai, măi! – 

Ce? – Bani. – Ce bani? – Porto. – Cît, mă? – Ce cît? – Cîţi bani, mă? – 15. – Cum 15? – 

Păi. – Dar de ce, mă? – Nu ştiu. – Iaca 15. – Aşa. – Ei, dă-mi-o! – Ce, mă? – Scrisoarea. – 

Ce scrisoare? – Care ai adus-o. – Eu, mă? – Păi cine? – N-am adus-o. – Păi cum? – Nu-i 

la mine. – Asta-i. – Cum asta-i? – Unde-i, mă? – Cine? – Scrisoarea. – La primărie. – Ba 

la dracul! – Ba, aşa. – Păi, cum? – Să te duci să ţi-o iei.” 

 Bunioară de un par egzamplu, eu zic aşa către Grigurcu: – Este o inepţie să-i 

analizezi pe stalinişti în funcţie de apartenenţa lor la evreitate. Apare pe blogul său, dintre 

tufişuri, Dan Culcer şi-mi răspunde: – politrucii au avut un efect devastator în deceniile 

de după 1945. Eu zic: – nu originea etnică a unei persoane poate fi învinovăţită, ci 

adeziunea sa politică. Hop şi Dan Culcer, de colo: – staliniştii au cenzurat o mulţime de 

cărţi, la vremea lor (şi mă trimite să consult bibliografie în sensul respectiv!). Eu insist: – 

este absolut reprobabilă prezentarea parţială a realităţilor bolşevice, stăruindu-se pe evreii 

torţionari, dar fiind uitate victimele evreieşti. Fiind exhibaţi evreii din vremelnice funcţii 

secundare, dar fiind dosiţi românaşii de la vîrful piramidei. Sare şi Dan Culcer, de la 

poalele vulcanului olog: – Laszlo Alexandru de fapt aplaudă epurarea cărţilor, din 

perioada stalinistă; este el însuşi un cenzor nenorocit. 

 Nene Dane, vezi că ţi-a venit scrisoare la primărie. Să te duci să ţi-o iei. 

 

 30 martie 2011 

 Între două crime 

 Autorii care se străduiesc să dibuiască diverse circumstanţe atenuante în favoarea 

lui Constantin Noica (printre ei şi Lavric) nu uită să sublinieze că adeziunea filosofului la 
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Mişcarea legionară s-a produs ca urmare a unui sublim gest de protest. Aflat la studii în 

străinătate şi beneficiind de sprijinul financiar al Casei regale, Noica a anunţat din 

depărtare că renunţă la subsidii şi se înscrie la legionari, în semn de protest faţă de 

uciderea mişelească a lui Corneliu Zelea Codreanu. 

 Au mai trecut cîţiva ani. C. Noica a devenit activist politic de frunte şi redactor-

şef adjunct la publicaţia legionară a zilei. Savantul Nicolae Iorga a fost ridicat de la 

domiciliu, de către un comando legionar, şi ucis nu mai puţin mişeleşte (ca să zic aşa) 

într-o pădure. Singura deosebire: Constantin Noica nu şi-a mai anunţat, în semn de 

protest, demisia din Mişcarea legionară, ci şi-a continuat netulburat activitatea politică. 

(Iar Cioran a dat fuga la radio, în aceeaşi seară, pentru a ţine o conferinţă despre profilul 

Căpitanului.) 

 

 31 martie 2011 

 Plictiseală 

 Asist de cîtva timp, pe firul internetului, la revărsările de rrrromânism deşănţat ale 

unor scriitori exilaţi (Paul Goma, Dan Culcer etc.) Aceştia, totodată, asumă şi obligaţia de 

a-şi flutura ostilitatea faţă de tot ce nu-i rrrromân verde. 

 Am şi eu o întrebare nevinovată. Păi, neicusorilor, dacă ne iubiţi aşa de mult, de 

ce-aţi fugit aşa departe? Ţărişoara vă doreşte. Faceţi-ne o vizită şi mai ostoiţi-vă 

fanatismele. Compensarea prin adulare poate fi o soluţie individuală pentru voi, din 

depărtare. Dar pe mine mă plictiseşte. 

 

 1 aprilie 2011 

 Ambiguitate 

 Mă scarpin în cap citind următoarea cugetare: “a te mişca printre limbi înseamnă 

a trăi experienţa uimitoarei tendinţe a spiritului uman spre libertate”. Mdeh. 

 Abia cînd aflu că George Steiner a zis chestia asta, mă gîndesc că omul s-o fi 

gîndit la limbile străine… 

 

 2 aprilie 2011 

 Şocant 
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 Jurnalele lui George Orwell relatează foarte minuţios eforturile autorului de-a 

supravieţui, în anul 1931, printre oamenii sărăcăcioşi, la limita subzistenţei, în căutarea 

unui loc de muncă, măcar vremelnic, în pîndirea unui pat pe o noapte la vreun azil înţesat 

de păduchi, în schimbul prestării peste ziuă a muncilor administrative. 

 Tacticile de cerşit ale sărmanilor din Londra sînt impresionante. În zorii zilei, prin 

piaţa centrală, umblînd după fructe şi legume stricate; dimineaţa, în jurul pubelelor de la 

restaurante şi biserici; de-a lungul zilei, milogindu-se pe lîngă trecători. Peste noapte, 

însă, este o aventură. În biserica St. Martin eşti luat la întrebări şi dat afară. În piaţă ai 

voie doar să stai în picioare – tot la cîteva minute apare un poliţist şi-i ridică pe cei care s-

au aşezat ori chiar au adormit deja. Îţi rămîne să hoinăreşti pe străzile pustii şi îngheţate. 

Pe la patru dimineaţa, se aşează cîte opt pe-o bancă în parc şi se învelesc cu ziare uriaşe, 

care le ţin de cald. 

 Soluţia poate fi plecarea, pe jos, la ţară. Dar şi acolo lumea îi primeşte la munci, 

pe la ferme, doar dacă pot dovedi că au unde să doarmă. Nu sînt lăsaţi să înnopteze în 

şurile ţăranilor. Cîte o casă în construcţie, cu geamul uitat deschis, poate fi vremelnic 

refugiu. Hrana înseamnă cartofi scoşi direct din pămînt, sau mere furate din livadă. “Era 

foarte istovitor să stăm aşa la poartă şi eram uzi pînă la piele, rămăseserăm fără tutun şi 

merseserăm douăsprezece mile eu şi Ginger; şi totuşi îmi amintesc că eram veseli şi 

rîdeam tot timpul. Irlandeza (avea şaizeci de ani şi, era limpede, fusese toată viaţa pe 

drumuri) era o femeie nemaipomenit de veselă şi ne-a povestit cum, într-o noapte foarte 

rece, se furişase într-o cocină şi se lipise de o scroafă bătrînă, să se încălzească.” 

 

 3 aprilie 2011 

 Întreb ări tîmpite 

 Are dreptate Andrei Pleşu să se lamenteze, într-un savuros articol, în legătură cu 

slaba pregătire a unor gazetari ce iau interviuri. Uneori pînă şi aceasta problemă – a lipsei 

de minimă documentare prealabilă – este întrecută de incapacităţile intelectuale flagrante 

ale jurnaliştilor. A pune întrebări, pentru a împinge înainte dialogul, poate fi mai dificil 

decît a formula răspunsuri. Azvîrlirea de truisme, false teme, argumente stînjenitoare, 

decuparea de felii prea ample spre a fi tratate pe spaţiul unui răspuns ocazional, pot 

conduce la moartea din faşă a discuţiei. 
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 “Am lansat, de curînd, o carte intitulată Despre frumuseţea uitată a vieţii . Înainte 

de lansare, o domnişoară binevoitoare m-a rugat să răspund la cîteva întrebări. Prima: «În 

ce constă frumuseţea uitată a vieţii?». Domnişoara credea, aşadar, că la această întrebare 

(de care mă ocupam în peste două sute de pagini de carte) se poate răspunde linear şi 

concis: «În pere şi mere», sau «În chefuri». Domnişoara nu pierduse timpul să-mi 

răsfoiască textul. Drept care mi-a pus şi a doua întrebare: «Spuneţi-mi, vă rog, ce conţine 

cartea dvs.?» «Unele texte. Dar de ce mă-ntrebaţi?» ar fi fost singurul răspuns cinstit. N-

am avut însă puterea să continui conversaţia.” 

 

 4 aprilie 2011 

 Post-scriptum 

 Aud că însemnarea Nomina nuda tenemus l-a necăjit pe dl. Pteancu Laszlo 

Alexandru din Arad, despre care venise vorba printre alţii. Nu pot decît să regret această 

confuzie. Pe de o parte, faptele relatate de mine acolo se întemeiază pe schimbul de 

mesaje electronice dintre noi, pe ceea ce chiar el mi-a comunicat. Pe de altă parte, 

intenţiile mele nu vizau persoana sa, ci gîndurile mele legate de o situaţie existenţială. 

 

 5 aprilie 2011 

 Din greşeală în greşeală 

 “Susţinerea majorării salariilor profesorilor a fost o greşeală” – admite acum Emil 

Boc. Între timp, cîteva zeci de mii de profesori şi-au cîştigat drepturile salariale în diferite 

instanţe. Deocamdată numai pe hîrtie, căci Boc le pregăteşte o nouă greşeală, o lege 

specială care să blocheze hotărîrile justiţiei. 

 Iată că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat azi îndreptăţirea profesorilor 

de a-şi încasa concret salariile majorate. Iar punerea deciziilor politice de-a curmezişul 

celor juridice probabil că îl va costa curînd pe actualul premier cîteva sute de mii de 

voturi în minus. După vria electorală din viitorul apropiat, cu aceeaşi “smerenie”, Emil 

Boc ne va asigura: “susţinerea nemajorării salariilor profesorilor a fost o greşeală”. 

 

 7 aprilie 2011 

 Dumneavoastră ce părere aveţi? 
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 Încep să iasă la suprafaţă documente, pe baza cărora CNSAS tocmai a solicitat în 

instanţă constatarea calităţii de colaborator al Securităţii pentru prozatorul Nicolae 

Breban. Convorbirile telefonice dintre Breban şi Pleşiţă, în care romancierul făcea, în 

tandem cu securistul, trafic de informaţii şi privilegii, pe seama sa, a amicilor sau a 

cunoscuţilor, sînt elocvente. 

 La fel de semnificative sînt şi primele reacţii ale unor nume de referinţă din 

domeniu. Pus în situaţia de-a comenta această evoluţie a lucrurilor, acad. Eugen Simion 

alege să răspundă la întrebare cu altă întrebare: “Numai scriitorii români au colaborat cu 

Securitatea, de se ocupă numai de ei?”. Fireşte că nu doar scriitorii români au ales această 

cale, dar atunci cînd vine vorba tocmai despre ei, de ce să mutăm oare meditaţia în alte 

compartimente ale interesului colectiv? Doar fiindcă ne incomodează? N-o fi cumva la 

mijloc o simplă astuţie retorică? 

 Mi se întîmplă uneori, în activitatea la catedră – unde încerc să institui o 

atmosferă degajată, colocvială, de multe ori ironică –, după obligatoriul “bună ziua”, să-

mi încep lecţia cu o întrebare poznaşă, lansată pe ton vesel: “v-aţi învăţat pe azi?”. La aşa 

întrebare, primesc aşa răspuns, din partea cîtorva mai cu prezenţă de spirit: 

“Dumneavoastră ce părere aveţi?”. Totuşi de la academicianul Eugen Simion m-aş fi 

aşteptat parcă la o replică ceva mai articulată, într-o problemă publică nu lipsită de 

importanţă. 

 

 8 aprilie 2011 

 Potriveală 

 În filmul lui Manole Marcus, Actorul şi sălbaticii, rolul lui Nae Ionescu este 

interpretat de Ion Besoiu. În centrul amfiteatrului universitar, cu picioarele crăcănate şi 

mîna ridicată vizionar, Profesorul declamă plin de carismă, în faţa publicului care-l 

aplaudă entuziasmat: “Vă place strada? Din stradă vor răsuna paşii mînaţi de-o sfîntă 

nebunie interioară, care vor mătura opţiunea naivă, vechiul nostru blestem naţional. Şi-i 

vor opune opţiunea eroică: zeul fluturabil al morţii izbăvitoare şi rodnice. Să ne creăm un 

mit sacru şi înspăimîntător. Un destin pe care să-l cultivăm mistic, în disperare şi 

absurditate. Să ne lăsăm cuprinşi de o furie mesianică. Nu pot iubi decît o Românie în 

delir!”. 
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 În aceste zile s-a aflat din arhivele CNSAS că actorul Ion Besoiu ar fi şi numele 

de scenă al informatorului “Bogdan”. Printre victimele turnătoriilor sale la Securitate s-a 

aflat Ion Caramitru, care a ratat o bursă în Statele Unite, ca urmare a bunăvoinţei lui 

“Bogdan”, colegul ce-a ştiut să strecoare zvonul potrivit la omul potrivit. 

 “Sfînta nebunie interioară” a turnătorului Ion Besoiu îi conferă Profesorului Nae 

Ionescu, peste ani, un amuzant destin specular. Le urez ambilor să-şi ia “România în 

delir” şi să şi-o pună după ureche. 

 

 9 aprilie 2011 

 Un elefant se legăna… 

 Poezelele şi cimiliturile copilăriei au de multe ori absurditatea vîrstei. Nu-mi iese 

din minte un cîntecel cretin, care mergea într-o acumulare tot mai îngrijorătoare: “Un 

elefant / se legăna / pe o pînză de păianjen. / Şi fiindcă ea / nu se rupea / a mai chemat un 

elefant”. Strofa următoare vorbea de doi elefanţi care se legănau pe o pînză de păianjen, 

trei elefanţi care se legănau pe o pînză de păianjen, patru elefanţi care se legănau pe o 

pînză de păianjen, cinci elefanţi care se legănau pe o pînză de păianjen şi tot aşa mai 

departe. 

 Încă nu s-a uscat cerneala pe gazetele ce dezbăteau spinoasa problemă a 

scriitorului Ioan Groşan, surprins în epifania de vulgar turnător la Securitate. Noul 

scandal, al epifaniei scriitorului Nicolae Breban, într-o ipostază nu mai puţin 

asemănătoare, vine să tulbure liniştea mioritică a plaiurilor prietenoase şi ospitaliere. Cin’ 

să fie oare invitatul ziarelor, care-şi dă cu părerea despre securismele lui Breban? Aţi 

ghicit: Groşan. Ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda? Şi ce spune prozatorul Ioan? Păi, el “este 

de părere că dezvăluirile legate de Nicolae Breban «sunt false» şi că se confundă o 

discuţie în care Breban «voia să-i facă un bine lui Paul Goma» cu ceea ce rezumau după 

aceea ofiţerii de Securitate. (…) Groşan consideră că nici nu se pune problema ca Breban 

să fie vinovat”. 

 Dacă tot se fac aceste eforturi de-a lumina opinia publică, prin intervenţiile 

autorizate ale specialiştilor, aş sugera onor breslei gazetare să-l chestioneze şi pe Mircea 

Iorgulescu ce părere are despre Breban şi Groşan. Iar apoi să-i ia un scurt interviu lui 

Sorin Antohi, ca să aflăm cum trebuie judecate cazurile Breban, Groşan, Mircea 
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Iorgulescu etc. Mă întreb totuşi, între două căscături: cam cîţi elefanţi se pot legăna pe-o 

singură pînză de păianjen? 

 

 10 aprilie 2011 

 Un sofism de la Dan Ciachir 

 L-am ascultat cu vădit amuzament, în al treilea episod al filmului despre Nae 

Ionescu, Profesorul şi discipolii, pe… filosoful Dan Ciachir. Pios gînditor creştin, format 

– cum altfel – la şcoala Săptămînii patronate de Eugen Barbu, acesta ne-a povestit despre 

veneraţia pe care odinioară i-a purtat-o Nae lui Iorga, despre cursurile enciclopedice pe 

care i le-a audiat şi care atît de profund l-au influenţat. Bla-bla-bla. Şi dă-i ‘nainte cu 

vorba lungă pe ogorul enciclopedismului filial, care s-a lipit prin contagiune, ca scabia de 

oaie, pe blana trăiristului exaltat. 

 Probabil că drumul spre pioşenie trece musai prin adevărurile parţiale. Altminteri 

Ciachir ar fi trebuit să pomenească şi despre ostilitatea la scenă deschisă dintre cei doi, 

despre diabolizarea lui Iorga, de către Nae Ionescu. Universitarul hitlerist pesemne că nu-

i putea ierta celebrului savant treptata abandonare a poziţiilor politice extreme, 

partizanatul pentru Casa regală, succesele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Dar mai 

ales nu i-a iertat denunţul la poliţie împotriva lui Corneliu Zelea Codreanu, care a şi dus, 

ulterior, la arestarea şi execuţia sumară a Căpitanului. 

 În loc de poliloghia admirativă despre filiaţia pătimaşă de la Nicolae către Nae, 

poate fi suficient să le amintim cititorilor un pasaj scris cu à propos de însuşi Iorga: “Un 

«filozof» de idei tari, de gesturi grozave şi de ochi turceşte învîrtiţi în orbite, denunţîndu-

mă pentru ceea ce s-a întîmplat în ciocnirile unei triste campanii electorale pe care am 

făcut tot ce puteam ca s-o împiedic – şi de aceea nici nu candidez personal – mă ia la 

refec, adăugîndu-mă aşa, din senin, la lista asasinilor politici (…). Mai e vorba acolo şi de 

moartea mea, pe care acest distins cugetător aproape quinquagenar o doreşte. Sunt pentru 

el cineva cu «un picior în groapă». Nimeni nu ştie, d-le Nae, ţi-o spune un Nicolae cu 

numele – şi capul – complet, cît are de trăit. Atîrnă şi de cum a trăit. Dar, pentru a mă 

coborî la nivelul d-tale, piciorul rămas poate sprijini încă o bătrîneţă onestă, trăind din 

muncă, şi muncitoare pentru alţii. Şi, la nevoie, el mai poate servi pentru ceva.” 



 47 

 Picior spate gios poate fi valabil şi pentru cei care deformează sub ochii noştri, la 

televizor, adevărurile de odinioară. 

 

 11 aprilie 2011 

 Un sofism de la Răzvan Codrescu 

 M-am pomenit în faţa ochilor, pe lista apologeţilor lui Nae Ionescu din filmul de 

la TVR Cultural, cu extremistul Răzvan Codrescu. Acesta ne-a împărtăşit, cu zîmbet 

viclean, rodul meditaţiilor sale profunde. Este nevoie de-o reală contribuţie românească 

în exegeza despre Nae, căci prea şi-au croit aici locul cercetătorii străini. După ce şi-a 

repetat ideea respectivă pe alte subtonuri (Nae trebuie perceput cu suflet curat, 

românesc), analistul a dat niscaiva exemple de comentatori străini, lipsiţi de suflet: Z. 

Ornea şi Ov. S. Crohmălniceanu. 

 La argumentul ăsta, m-am ridicat să deschid ferestrele. Ţineam să iasă cît mai 

repede, din camera mea, mirosul ideii scăpate de Răzvan Codrescu. 

 

 12 aprilie 2011 

 Definiţie 

 Critic literar antisemit – persoană care citeşte cărţile pornind de la prepuţ. 

 

 13 aprilie 2011 

 De-a-mboulea 

 Am avut prilejul, în deschiderea studiului meu cu titlul Mihail Sebastian şi evreii, 

să insist pe identitatea complexă a scriitorului interbelic, pe apartenenţa lui simultană la 

mai multe etnii, realităţi geografice şi identităţi (fapt care, în mod paradoxal, îl scufunda 

şi mai apăsător în solitudinea sa iremediabilă). “Nu voi înceta desigur niciodată să fiu 

evreu. Asta nu e o funcţie din care să poţi demisiona. Eşti sau nu eşti. Nu e vorba nici de 

orgoliu, nici de jenă. / E un fapt. Dacă aş încerca să-l uit, ar fi de prisos. Dacă ar încerca 

cineva să mi-l conteste, tot de prisos ar fi. Dar nu voi înceta, de asemeni, niciodată să fiu 

un om de la Dunăre. Şi ăsta tot un fapt e. (…) Eu ştiu ceea ce sînt, şi dificultăţile, dacă 

există, nu pot fi decît în ceea ce sînt eu, nu în ceea ce scrie în registrele statului. Liber 

statul să mă decreteze vapor, urs polar sau aparat fotografic, eu nu voi înceta prin aceasta 
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să fiu evreu, român şi dunărean.” Identitatea polimorfă exclude excluziunile. Ea poate fi 

răstălmăcită, din prostie sau rea-credinţă, dar va continua să existe ca atare. 

 Ce interesant că s-a gîndit şi Dan Culcer să-şi dea cu părerea pe tema asta, zărind 

vapoare, urşi polari şi aparate fotografice, acolo unde era vorba despre un destin tragic şi 

sensibil. În opinia bizară a vulcanului olog, dacă frazele lui Mihail Sebastian au fost 

scrise în sensul asumării unei etnii (“o declaraţie sforăitoare, o probă de naţionalism 

exacerbat, ruşinos”), atunci ele ar trebui să legitimeze şi mişcarea similară: corespondenta 

asumare etnică orgolioasă, din partea unui român, ungur, polonez, rus sau sîrb. Căci dacă 

evreul poate fi mîndru în etnia lui, de ce n-ar avea şi ceilalţi drepturi similare, fiecare pe 

felia proprie? 

 Nene Dane, iarăşi ai pornit-o de-a-mboulea. Declaraţia lui Mihail Sebastian – la 

vremea sa – nu venea să-l închidă pe titular în cuşca unei singure definiţii, în limitele unei 

etnii, ci chiar dimpotrivă, să-i afirme apartenenţa globalizatoare. Nu avea orgoliul 

excluziunilor, ci aspiraţia uşor naivă a îmbrăţişărilor frăţeşti. Între ce-a zis omul şi ce-ai 

priceput matale e distanţa de la un ghiocel la un bulan de miliţian. 

 

 15 aprilie 2011 

 Cimitirul lui Eco (1) 

 Citesc în revista 22 prezentarea pe care Andrei Oişteanu o face ultimei cărţi 

publicate de Umberto Eco, Cimitirul din Praga. Cuiul lui Pepelea este dacă romanul e 

sau nu antisemit. Unii comentatori din Italia, Franţa şi Israel n-au ezitat să formuleze 

acest reproş pe seama noului produs. Ziaristul bucureştean, pe partea sa, tinde mai curînd 

să respingă ipoteza contondentă. “De fapt, miza cărţii lui Umberto Eco este de a demonta, 

nu de a promova, mecanismele de generare şi de supravieţuire tenace a clişeelor şi 

legendelor antisemite”, scrie convins A. Oişteanu. Prin înfăţişarea minuţioasă, “din 

interior”, a mecanismelor de gîndire ale antisemiţilor şi a strategiilor lor de contrafacere a 

realităţii, romancierul italian ar contribui, implicit, la disiparea imposturilor. 

 Protagonistul cărţii, Simone Simonini, are toate defectele umane ale unui 

falsificator, frustrat şi detestat lumpen-intelectual al secolului al XIX-lea, care nu se dă în 

lături de la nimic (nici chiar de la asasinat) pentru a-şi atinge ţintele josnice. Problema nu 

stă, neapărat, în plasarea perspectivei narative la un nivel aşa meschin. În fond, lumea 
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poate fi privită şi prin ochii unei broaşte rîioase. Dar întreaga structură epică a romanului 

este frapant deficitară, acuzînd urzeala artefactului. Croitorul care a înnădit costumul a 

folosit prea multă aţă albă. Neverosimilul persistent, care pluteşte peste toate cele 500 de 

pagini ale cărţii, îl împiedică pe cititor să se scufunde în lumea “de dincolo”. 

 

 16 aprilie 2011 

 Cimitirul lui Eco (2) 

 Fireşte că Umberto Eco este un savant, a cărui informaţie enciclopedică poate să 

impresioneze pe oricine. Profilul său era evident încă din Numele trandafirului, unde 

istoria se împletea cu filosofia, cu teologia şi semiotica, pe fundalul unui roman poliţist 

(de dragoste), care ne vorbea despre importanţa bibliotecii şi destinul cărţilor. Era 

imposibil să nu fii fascinat de un asemenea roman complex, din care fiecare cititor îşi lua 

ceea ce-i plăcea. Unii rămîneau la nivelul intrigii pline de suspans, alţii oftau după iubirea 

pierdută a lui Adso, iar nu puţini, probabil, după cartea pierdută a lui Aristotel. Sensurile 

erau paralele şi supraetajate. 

 Lucrurile stau cu totul altfel în Cimitirul din Praga. Ceea ce dincolo constituia 

firul roşu care lipea poveşti suprapuse (sentimentul apăsător de melancolie şi regret, 

pentru tinereţea şi iubirea trecute ireversibil), aici este înlocuit cu altceva. Şi anume cu 

ura viscerală, bubonică, împotriva evreilor. Simonini este un ticălos patent, obsedat pînă 

la frenezie de înfăţişarea, comportamentul şi obiceiurile evreieşti, pe care ar vrea să le 

vadă şterse de pe faţa pămîntului. Prin urmare, toate acţiunile sale, care ţin de mari 

conspiraţii şi contrafaceri, sînt orientate spre această direcţie distructivă. Dar dragostea şi 

nostalgia se pare că sînt mai fecunde în artă. Sau ele, în orice caz, au reuşit să împingă 

lucrurile mult mai departe, în cărţile lui Umberto Eco, decît ura şi trădarea. 

 

 17 aprilie 2011 

 Cimitirul lui Eco (3) 

 După unitatea de sentiment, care să dea coerenţă întregului roman, era necesară şi 

instituirea unităţii de cronotop. În Numele trandafirului era vorba despre universul închis 

al unei abaţii medievale şi despre cele şapte zile cînd, într-un ritm tot mai accelerat, se 

produc diverse crime, revelaţii şi aluzii cultural-filosofice. În Cimitirul din Praga unitatea 
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de timp este mult dilatată, iar cea de spaţiu şi acţiune nu mai există. Aventurile se petrec, 

pe rînd, în diversele fundături sau suburbii ale Parisului, cu un flash-back în copilăria din 

Torino a protagonistului, pe urmă cu o bîrfă mică la crîşmă, alături de tînărul medic 

practician Sigmund Froide, cu expediţiile la Palermo şi Napoli în preajma lui Alexandre 

Dumas, pentru a-l spiona pe Garibaldi în favoarea monarhiştilor, apoi niscaiva uneltiri cu 

un spion rus, colonelul Dimitri, o incursiune conspiraţionistă în cimitirul din Praga, 

desfăşurarea războiul franco-prusac şi luptele de stradă pariziene, o colaborare cu spionul 

turc Osman Bey, un ceremonial de adeziune francmasonă, o aventură mistico-erotică 

alături de o posedată isterică, o alianţă cu anarhiştii şi socialiştii, o contribuţie la 

falsificarea documentelor acuzatoare împotriva lui Alfred Dreyfus, o reuniune satanistă, 

redactarea plastografă a Protocoalelor Înţelepţilor Sionului etc. etc. 

 Este limpede că nu o concentrare simbolică asupra unui microcosm are în vedere 

Umberto Eco, de data aceasta, ci o amplă galerie imagistică. Al doilea personaj important 

al romanului este însuşi secolul al XIX-lea, pictat în desfăşurarea succesivă a 

evenimentelor sale violente. Pentru a combina cei doi piloni ai naraţiunii, Eco îl plasează 

pe Simone Simonini, rînd pe rînd, în toate punctele geografice şi momentele istorico-

politice semnificative ale secolului, ca martor din umbră şi, uneori, ca jucător din culise. 

Teoriile conspiraţioniste fac casă bună cu antisemitismul, anarhismul, satanismul şi 

spionajul redus la detalii diletante. În toată această aglomeraţie de ţinte urmărite de către 

autor, se pierde din vedere un singur aspect, fundamental pentru un roman de valoare: 

verosimilul artistic . 

 

 18 aprilie 2011 

 Cimitirul lui Eco (4) 

 Pentru ca lucrurile să fie încă mai complicate, numeroase intersecţii obositoare se 

produc şi la nivel narativ. Romanul e povestit la persoana întîi, de către protagonist, într-o 

viziune retrospectivă. Dar atunci cînd el adoarme extenuat, sau pleacă în diverse aventuri 

“pe teren”, este înlocuit de dublurile sale, de unele personaje etc., care folosesc alte stiluri 

de scriitură, cu alte caractere tipografice, îl ceartă sau îi reproşează inadvertenţele, 

neadevărurile. (Noi ştim deja cum poate funcţiona aşa ceva, de pe vremea Ţiganiadei lui 

Ion Budai-Deleanu – iar italienii o ştiau mai bine de la Pirandello.) Pentru a-şi dilua 
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experimentalismele, autorul presară ici şi colo vreo cîteva crime (neargumentate logic 

prin evoluţia subiectului), ca simple efecte de scenă. Sîngele dă mereu bine la spectatori, 

nu-i aşa? Odată protagonistul îşi ucide chiar un alter-ego, care ameninţa să-i uzurpe 

identitatea. 

 În paralel evoluează, sub privirile noastre, o galerie de personaje bizare, diforme, 

o amplă înghesuială de portrete stranii şi caricaturi şarjate, lipsite de finalitate epică. 

Salturile ameţitoare, în timp şi spaţiu, între momente istorice disparate, intersectările 

haotice de planuri diegetice şi de voci naratoare, inserţia diverselor jurnale (pentru 

pseudo-garanţia autenticităţii) creează impresia copleşitoare de artefact, de mecanism 

prefabricat. 

 Modelele livreşti, în căutarea cărora a pornit Umberto Eco, de data aceasta, nu 

mai sînt Poetica lui Aristotel sau filosofia Sfîntului Toma din Aquino (ca în Numele 

trandafirului), ci cărţile de mistere ale vremii, bogate în lovituri de teatru şi situaţii 

romanţioase, foiletoanele semnate de Victor Hugo, Alexandre Dumas şi Eugène Sue. 

Nivelul realizărilor ajunge doar cu intermitenţe, pe foarte puţine pagini, la măsura 

pretenţiilor. Căci pariul pe doctrina antisemită, care ar trebui să constituie motorul 

acţiunii, ucide în fapt pînă şi scenele de capă şi spadă. 

 

 19 aprilie 2011 

 Cimitirul lui Eco (5) 

 Atunci cînd romancierul se plictiseşte să confecţioneze intrigi disparate, cu miză 

mică, în loc să trudească la închegarea epică a ansamblului se pierde în labirintul 

propriilor fişe de lectură. Imaginea de compoziţie “aluvionară” a cărţii, care dospeşte pe 

măsură ce autorului îi mai vine o idee, este frapantă. Ne izbim de-o adevărată obsesie a 

enumeraţiilor exotice, interminabile în pagina eteroclită. Cînd şi cînd ne taie pofta de 

lectură cele mai bizare liste de bucate, fără nici o legătură cu acţiunea romanului, pescuite 

pesemne din documentele vremii: “potage à la Crécy, rombo alla salsa di capperi, filetto 

di bue e langue de veau au jus, per terminare con un sorbetto al maraschino e 

pasticceria varia, il tutto inaffiato da due bottiglie di vecchio Borgogna” (şi am ales aici, 

spre ilustrare, un menu dintre cele mai austere). 
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 Degeaba ne asigură autorul, în postfaţa sa erudită, că singurul personaj inventat al 

romanului este protagonistul, Simone Simonini. Toţi ceilalţi ar fi trăit cu adevărat. Îi 

putem replica, zîmbind, cu celebra butadă: era pe cînd nu s-a zărit, azi îl vedem şi nu e. 

Căci existenţa biografică a unui om nu garantează neapărat şi existenţa sa artistică. 

Aceasta din urmă cade în sarcina exclusivă a scriitorului. 

 Aşa încît o discuţie despre Cimitirul din Praga nu va consta în dilema dacă avem 

sau nu o carte antisemită. În orice moment autorul se poate prevala – pe bună dreptate – 

de viaţa independentă a personajelor, care sînt libere să îmbrăţişeze o doctrină sau alta, 

fără ca asta să presupună că ele împărtăşesc neapărat vederile romancierului. Singura 

problemă legată de cea mai recentă carte a lui Umberto Eco este dacă ea atinge nivelul 

unei opere artistice care să merite o dezbatere insistentă. Răspunsul la această chestiune 

este, în opinia mea, negativ. 

 

 20 aprilie 2011 

 În ţelepciune de pe internet 

 “Quando la tua ragazza è incinta, tutte le sue amiche le accarezzano il pancione 

dicendo «Congratulazioni». Mentre nessuna ti accarezza il pene dicendo «Ottimo 

lavoro!».” (Atunci cînd iubita ta e însărcinată, toate prietenele ei îi mîngîie burtica 

spunînd: “Felicitări”. Dar nici una nu-ţi mîngîie penisul spunînd “Bravo, băiete!”.) 

 

 21 aprilie 2011 

 Logică verbală christiană 

 Aura Christi e mînioasă-gîrlă că apar în presă conversaţiile telefonice de suflet 

dintre doi Nicolai: idolulul ei, Breban, şi idolul securiştilor, Pleşiţă. Mde, se pare că, în 

zilele noastre, nu li se mai poate interzice ziariştilor să scrie, tipografilor să tipărească şi 

cititorilor să citească. Autoarea alege, atunci, s-o dea cotită: se indignează în legătură 

cu… viteza de răspîndire a informaţiilor. Să vezi – să te freci la ochi – şi să nu crezi. 

 Logica christiană e dintre cele mai spumoase, încît merită citată aici spre 

imortalizare. “Ştirea calomnioasă a fost multiplicată cu o viteză, hélas, abracadabrantă, 

cu o iuţeală de vis, cu un spirit organizatoric formidabil, de necrezut când vorbim de 

iubita noastră, sărmana noastră, primitiva noastră România; mă gândesc… aşa, visător, că 
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în cazul în care acea viteză, acea miraculoasă energie, grabă de a macula cu orice preţ un 

mare romancier, acea hărnicie de a răspândi o calomnie incredibilă ar fi fost folosite în 

sens constructiv, să zicem, la construcţia autostrăzilor în România, ţara noastră s-ar fi 

acoperit mirabil, peste noapte, de o reţea de autostrăzi mi-nu-na-te, care, din punct de 

vedere calitativ, ar fi bătut şoselele germane, zău!” 

 Ce-i drept, e drept. Între o veste (proastă) care se răspîndeşte şi o autostradă 

(autohtonă) care se construieşte există niscaiva decalaje cronologice. Singurul lucru care 

îmi scapă ţine de conexiunea logică a unor asemenea realităţi incompatibile. Mă gîndesc 

să formulez şi eu cîteva axiome pe aceeaşi frecvenţă de profunzime. Dacă nu m-aş 

scărpina dimineaţa după ureche, aş construi azi un zgîrie-nori. Dacă nu mi-ar ieşi un 

furuncul după ceafă, aş lua metroul pînă în centrul Clujului. Dacă n-aş citi-o pe Aura 

Christi, tare m-aş mai plictisi… 

 

 P.S. Expresia “primitiva noastră România” este, fireşte, greşită gramatical. După 

cum se ştie (de către alţii), în sintagma adjectiv + substantiv doar primul element poate fi 

articulat hotărît, nu şi al doilea. Aşadar nu pot spune/scrie, decît dacă mă prenumesc 

Aura, “simpaticul copilul”, “frumoasa fata”, “primitiva România” etc. Cînd a ajuns lumea 

să-l apere pe Breban folosindu-i agramaticalismele, înseamnă că e lată rău. 

 

 30 aprilie 2011 

 Un sofism de la Sorin Lavric 

 Nu putea lipsi, de pe lista sofiştilor din filmul de la TVR Cultural dedicat lui Nae 

Ionescu, tocmai Sorin Lavric. În episodul al 5-lea, junele admirator al legionarilor ne 

povesteşte senin că Nae, fiind de dreapta, s-a opus ideii de democraţie, de parlament, de 

toleranţă socială şi a sprijinit, dimpotrivă, măsurile de forţă, intransigenţă şi totalitarism. 

Ideile cu pricina ar fi fost, vezi Doamne, foarte răspîndite în perioada interbelică şi erau 

fireşti pentru acele vremuri. Noi, astăzi, cînd avem percepţii diferite asupra realităţilor, 

tindem să aplicăm retroactiv valorile noastre de-acum, asupra celor întîmplate atunci. 

Acestui fapt i s-ar datora masiva răstălmăcire şi denigrare contemporană a lui Nae 

Ionescu. 
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 De bună seamă că opoziţia la democraţie, la parlament şi la toleranţa socială nu 

sînt atribute caracteristice politicilor de dreapta, ci acelora de la extremă. Însă cum, unuia 

ca Lavric, pînă şi legionarii răspunzători de masacre colective şi crime politice odioase îi 

pot apărea fascinanţi şi spiritualizaţi, ce să ne mai mirăm că omul mişcă din loc 

extremele. Nu doar stînga i s-a opus lui Nae Ionescu, pe finalul carierei sale, ci întregul 

spectru politic (cu excepţia legionarilor) şi marea majoritate a spectrului academic (în 

afara universitarilor gardişti). Sau, ce? Regele Carol al II-lea, care l-a băgat pe Nae după 

gratii, făcea cumva politică de stînga? 

 De vină nu sînt analiştii contemporani, care-l percep pe Nae Ionescu exact acolo 

unde-i era locul atunci şi unde i-ar fi şi-acum: pe extremă. Ci panglicarii de serviciu care, 

sub privirile noastre, mută munţii din loc, schimbă conceptele politologice şi rescriu 

faptele istorice, doar-doar îl vor polei cu niţică aristocraţie pe hitleristul antisemit, care îşi 

permitea luxul de-a dansa nonşalant pe marginea prăpastiei. 

 

 1 mai 2011 

 Paranoia 

 Citesc stupefiat primul paragraf al unui protest formulat de Nicolae Breban. 

Romancierul vorbeşte în următorii termeni despre sine însuşi: “Ce-i cu prostia asta, de 

«agent de influenţă», expresie lansată ca un zvon de unele dame isteroide la Paris, fiinţe 

«fine» care nu au publicat, decenii la rând, vreun titlu în acest mândru şi liber oraş, 

expresie pe care unii nătărăi, la care văd acum că te înşiri grăbit şi mata, o repetă, fără să 

vă treacă o clipă prin cap – de conştiinţă nu mai vorbesc! – că mândrul şi arogantul, 

îmbibat realmente de propria sa valoare, atâta câtă este, Breban nu poate fi instrumentul 

nimănui, nu poate fi instrumentul nici unei puteri. Nici în vis!”. 

 Mă tem că, printr-un asemenea stil de comunicare publică, pe neobservate, cazul 

Breban va aluneca din repertoriul CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii) în acela al CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate). 

 

 5 mai 2011 

 Terori şti 
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 E ciudat cît de mult seamănă (ca gest public) execuţia sumară aplicată lui Osama 

bin Laden, în zilele trecute, cu la fel de hotărîta suprimare a lui Corneliu Zelea Codreanu, 

în interbelicul românesc. 

 Diferenţa constă în faptul că teroristul mioritic nu purta barbă lungă, ci doar 

suman şi iţari. Şi că mai are parte, după trei sferturi de secol, de suspinele nostalgice ale 

unor intelectuali iresponsabili, prin revistele culturale ale patriei. 

 

 6 mai 2011 

 O falie morală 

 Nicolae Breban şi ciracii săi au devenit foarte vocali în aceste zile, preocupaţi să 

înşire bibliografii fastuoase, ce cuprind opere literare complete ale fostului partener de 

tenis al lui Pleşiţă. Abundă şi consideraţiile elogioase exprimate odinioară de criticii 

literari, dezgropate din arhive personale şi invocate acum, pentru inocentarea febrilului 

colocutor telefonic al lui Pleşiţă. De parcă în dezbatere ar fi, vezi Doamne, cantitatea 

paginilor artistice publicate de Nicolae Breban, iar nu calitatea informaţiilor oferite de el 

Securităţii. 

 Aceleaşi uimitoare vremuri ale comunismului românesc au inclus atitudini umane 

incompatibile, ca dovadă că opţiunea putea fi – chiar şi cu sacrificii personale – făcută. 

Pe de o parte, romancierul cu caracter dalmaţian şi-a ornamentat complicităţile prin 

formule ironic-complezente (“Ei, servim cultura şi ţara!”). Pe de altă parte, un anonim 

profesor de română de la ţară, confruntat cu presiunile angajamentului de colaborare, a 

scris pe foaia de hîrtie: “Subsemnatul… refuz să dau informaţii Securităţii statului întrucît 

nu-mi stă în caracter”. Între aceste două atitudini se cască o falie morală ameţitoare. 

 

 7 mai 2011 

 Orice păsărică din creier pe limba ei piere 

 Condeier de (dez)nădejde al României literare, Sorin Lavric îşi încordează 

muşchii minţii pentru a călca în picioare o carte recent apărută despre Eugeniu Sperantia. 

Nu mă interesează aici bruma de ipoteze pe care le lansează omul, cu o asprime 

confecţionată. Libertatea de gîndire şi de vorbire sînt garantate în ţara noastră prin legi de 

natură juridică. Nu la fel se întîmplă cu limba română, care ar trebui să stea dreaptă, pe 
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baza unor legi de natură logică şi lingvistică. Un amănunt delicat care, lui Lavric, îi scapă 

constant de cîţiva ani încoace. 

 “Volumul are o halenă de spectru din care s-a scurs şi ultima suflare de viaţă, 

paginile adunîndu-se în pereţii funerari ai mormîntului”, ne comunică răspicat jurnalistul. 

Din păcate pentru toată lumea, “spectrul din care s-a scurs şi ultima suflare de viaţă” nu 

poate avea nici un fel de “halenă” (= “aer care iese din plămîni în timpul expiraţiei”). 

Atîta vreme cît cadavrul nu inspiră aerul, el nu-l poate nici expira… Din această 

neghiobie nu putem ieşi, am zis! 

 

 8 mai 2011 

 Hitleristul sună întotdeauna de două ori 

 Dan C. Mihăilescu alege să se entuziasmeze strategic, în legătură cu recenta 

publicare a unor epistole de-ale prozatorului Vintilă Horia. După cum admite gazetarul, 

textele ca atare sînt cam artificioase: “el îşi trăia viaţa precum un capitol de enciclopedie. 

În scrisorile lui vorbeşte Persoana, aura acesteia, prea puţin Eul filial şi fratern”. Dacă nu 

autenticitatea şi artisticitatea corespondenţei lui V. Horia îi reţin atenţia lui Mihăilescu, 

atunci ce anume? Arivismul lui public. “La urma urmei, cum să nu le mărturiseşti excitat 

alor tăi că, plecat fiind, ai învins, că eşti curtat pretutindeni, iei masa la castel cu Giovanni 

Agnelli, te laşi alintat în Mercedesul lui Leonid Mămăligă şi [punctează D.C.M. într-o 

frumoasă limbă română] ebluisezi invariabil asistenţa?!?” 

 Însă nu Mercedesul lui Mămăligă (ce amuzant oximoron!) constituie apexul 

ascensiunii lui Vintilă Horia. Aşa cum se confesează prozatorul satisfăcut în faţa rudelor 

sale, “Am avut un succes monstru, ca să zic aşa. Conferinţa a durat 60 de minute, iar 

întrebările şi răspunsurile două ore şi un sfert“ (Valle de los Caidos, oct. 1972). 

“Toynbee, Gabriel Marcel şi cu mine“, la Palacio de los Congresos, cînd “a trebuit să-mi 

cumpăr un smoking nou cu banii de pe o conferinţă“ (nov. 1972). “La Catania şi la Roma 

a fost un vis. La Catania mi-au făcut interview-uri, au venit mulţi studenţi să mă vadă şi 

să-mi spună că, în tot sudul Italiei, eu sînt scriitorul cel mai admirat, m-au aplaudat atîta 

la sfîrşitul conferinţei, că-mi venea să plîng de emoţie. Conferinţa şi dialogul cu publicul 

au durat două ore şi jumătate“ (27 iun. 1977). “Eu voi ţine cinci conferinţe, despre Jung 

la Zürich, despre Heidegger şi Jünger în Pădurea Neagră, despre misterul catedralelor în 
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drum către Strasbourg, despre Beethoven şi muzica romantică la Bonn, iar ultima despre 

Goethe şi omul faustic, în drum spre Frankfurt. (…) Viaţa, şi în special viitorul, e o 

imensă speranţă“ (25 apr. 1978). “Am ţinut o conferinţă la Toledo, în aula magna a 

seminarului, în faţa a peste cinci sute de persoane. M-au întrerupt de trei ori cu aplauze“ 

(19 sept. 1986). “La Salamanca am avut un succes nebun, în Aula Magna de la 

Universidad Pontificia, ţinută de iezuiţi cam de stînga. Era lume foarte multă, în special 

profesori şi studenţi, care m-au aplaudat foarte“ (28 mart. 1987). “Mi-a făcut o imensă 

plăcere să văd peste o sută de studenţi cu o sută de guri căscate de mirare către mine timp 

de o oră“ (24 febr. 1988). 

 Sutele de studenţi din Catania şi de la Roma şi-ar fi căscat încă mai larg gurile de 

uimire, dacă le-ar fi dat cineva prilejul să afle opiniile politice din tinereţe ale lui Vintilă 

Horia. “E cu neputinţă astăzi să desparţi noţiunea de artă de aceea de fascism. Opera lui 

Mussolini, oricît de abundent şi nedrept a fost criticată, va rămîne peste veacuri mai ales 

ca o desăvîrşită realizare artistică… Ordinea fascistă înseamnă înainte de toate ordine 

spirituală. Să nu se uite că acel ce conduce destinele Romei a fost, cîndva, un filosof, un 

romancier şi un poet… Mussolini rezumă Italia cu prezentul, trecutul şi viitorul ei… 

Spuneam la început că fascismul e o operă de artă, o nouă renaştere italiană. Şi nu se 

poate să nu fie aşa, de vreme ce acel ce a creat-o e artistul cel mai genial, născut din 

fruntea de azur a Romei eterne.” 

 Distinsul auditoriu de la Bonn şi Frankfurt şi-ar fi scuipat în sîn cu stupefacţie, 

auzindu-i judecăţile valorice din etapa arivismelor de tinereţe: “Hitler? (…) Actualul 

Fuehrer al Germaniei a creat el însuşi o revoluţie pe care a făcut-o să triumfe între 

hotarele ţării sale şi în numele căreia vrea să schimbe tot ce a mai rămas nesănătos şi 

părelnic. (…) El nu obligă pe nimeni să accepte ideile sale revoluţionare, ci vrea numai să 

instaureze o nouă ordine în locul unei vechi dezordini, pe care o combate alături de toate 

popoarele conştiente ale Europei. Iată de ce Adolf Hitler, şi nu Napoleon Bonaparte, este 

primul om politic al epocii moderne care merită calificativul de Mare European”. 

“Germania lui Adolf Hitler [este] o valoare asemănătoare, ca forţă şi întindere, religiei în 

Evul Mediu sau artei în timpul Renaşterii”. “Acest «homo europaeus», cel dintîi dintre 

cei mai mari, acel ce s-a încumetat să distrugă o prejudecată şi să dovedească, cu 

strălucite argumente, forţa nepieritoare a Europei, este Adolf Hitler. Discursul său este 
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acela al veacurilor care vorbesc încă de pe turlele catedralelor şi al basilicelor, din 

fundurile bibliotecilor şi al muzeelor şi de pe culmea aceea de umanitate care se numeşte 

europenism.” 

 Se vede limpede că ideea de europenism l-a frămîntat pe Vintilă Horia încă de la 

primele tresăriri publicistice… 

 E de tot ciudat că tocmai pe acest ideolog al valorilor naziste, paseiste şi păşuniste 

s-au găsit unii combinagii să-l declare mare scriitor român. Dan C. Mihăilescu, venit să 

deplore lipsa unei serii de opere complete vintileşti-horeşti, e doar ultimul dintr-o lungă 

listă. Zadarnic s-au agitat exilaţii români occidentali, în anul 1960, să proptească Premiul 

Goncourt pe ideea de anticomunism al lui Vintilă Horia. Hitlerismul său debordant, lipsit 

de limitele bunului-simţ, a blocat decernarea recompensei de imagine. Zadarnic s-a agitat 

Marilena Rotaru întru “reabilitarea lui Vintilă Horia”, în anul 2007, adunînd zeci de 

semnături şi apeluri patetice către tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul. Alte state europene 

încă îşi mai plimbă şi azi naziştii pe la tribunal, pentru a-i condamna – nu era să-i plimbe 

tocmai România pe la tribunal, pentru a-i reabilita! 

 Aşa că strădania lui Dan C. Mihăilescu de a ni-l aduce iarăşi sub ochi pe 

conferenţiarul glorios, care stătea în faţa studenţilor occidentali cu guri căscate de uimire, 

e destul de amuzantă. Minciuna clădită pe informaţie parţială are picioare scurte. 

 

 9 mai 2011 

 Spinii lui Cre ţu 

 Bogdan Creţu este critic literar şi-şi dă cu părerea despre cîte-n lună şi-n stele. 

Ultima ţintă a meditaţiilor sale e legată de scandalul de colaboraţionism al lui Nicolae 

Breban. După cum au constatat funcţionarii de la CNSAS, autorul Buneivestiri a avut o 

relaţie nepotrivită cu generalul Nicolae Pleşiţă, căruia i-a dezvăluit telefonic informaţii 

personale despre diverşi scriitori români, încălcîndu-le astfel dreptul la viaţa privată. 

Conducerea Uniunii Scriitorilor a luat în discuţie situaţia creată şi a decis neintervenţia în 

acest caz delicat, pînă la emiterea unei sentinţe judecătoreşti definitive. 

 O diversiune prinde bine oricînd la casa omului. Pentru a deturna atenţia opiniei 

publice de la bubele din capul lui Breban, un colectiv de mînuitori ai condeiului a decis 

că e mai interesant să pună tunurile pe Nicolae Manolescu. Motivul? Preşedintele U.S. a 
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refuzat să sară în ajutorul colegului nărăvaş. De parcă Uniunea Scriitorilor ar fi instituţia 

ocultă de conspirare a şoptitorilor… De parcă Uniunea Scriitorilor ar avea mai multe 

obligaţii faţă de Nicolae Breban, care a turnat, decît faţă de Monica Lovinescu, Virgil 

Ierunca sau Paul Goma, care au fost turnaţi… De parcă membrii Uniunii Scriitorilor ar 

plăti taxă de protecţie, şi nu cotizaţie de afiliere… 

 Alte mici diversiuni sînt azvîrlite în dezbaterea publică, pe flancurile laterale. 

Breban a scris multe cărţi, Breban e genial, Breban a fost disident în Franţa (înainte de-a 

fi docil în România), Breban e egolatru (deci totul i se permite), Breban e amoral etc. 

Într-un asemenea context, Bogdan Creţu, de care venise vorba, inventează o altă 

şmecherie amuzantă: ghici ghicitoarea mea, cine şi-a dat vreodată demisia? Breban a 

plecat din C.C. al P.C.R., la începutul anilor ‘70, aşadar este o persoană admirabilă. Dar 

Manolescu? De unde a demisionat el vreodată, în numele principiilor? 

 Detaliul scăpat din vedere de junele critic este că N. Manolescu nu s-a înscris 

niciodată în Partidul Comunist Român, din al cărui Comitet Central, în schimb, Breban 

făcea parte efectiv, înainte de-a demisiona. Sau, ce? Un scriitor care a mîncat cacao şi 

apoi s-a răzgîndit e mai merituos, în plan moral, decît altul, care şi-a îndepărtat de sub nas 

paharul respectiv?! De ce nu se consacră Bogdan Creţu, eventual, creşterii trandafirilor? 

  

 P.S. Apăs pe telecomandă şi trec pe frecvenţa revistei 22, unde Ion Vianu ne arată 

că Breban “fusese eliminat din C.C., din Biroul Uniunii Scriitorilor etc”. Aşa că nici 

măcar abureala cu demisia din C.C., povestită de Creţu, nu mai stă în picioare… 

 

 10 mai 2011 

 Trebuie lapidat Ion Vianu? 

 Fireşte că nu. El îşi exprimă doar un punct de vedere. Opinia publică a aflat 

consternată, pe calea oficială a unui dosar trimis în faţa instanţei, că CNSAS cere să se 

constate activitatea lui Nicolae Breban de colaborare cu Securitatea comunistă. Îndată 

sare Ion Vianu să ne liniştească: “Sub nici o formă, însă, Breban nu «turna». Breban era 

indiferent politic, dar nu era un cinic absolut. Avea sentimentul prieteniei. L-a apărat pe 

Negoiţescu, m-a apărat pe mine”. 
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 Nu ştiu dacă Ion Vianu a văzut cu ochii săi toate documentele pe care se bazează 

demersul CNSAS. Nu ştiu dacă Ion Vianu e atît de naiv încît să-şi închipuie că apărătorul 

său de odinioară nu putea, concomitent, să fie şi delatorul Monicăi Lovinescu sau al lui 

Paul Goma. Nu ştiu dacă Ion Vianu intervine atît de ferm acum, doar pentru a ne învăţa 

cum anume să procedăm, ori de cîte ori avem de optat între interesul public şi îndatorarea 

personală. 

 Eu doar atîta spun. Nu cred că Ion Vianu trebuie lapidat. Sau, în orice caz, pe 

mine să nu contaţi. 

 

 14 mai 2011 

 Baraca lui Hobana 

 Aud că Asociaţia Scriitorilor Bucureşti şi Societatea Română de SF şi Fantasy au 

organizat, săptămîna trecută, colocviile “Ion Hobana” şi s-au apucat să decerneze 

premiile literare “Ion Hobana”. Pentru informarea cititorilor care au deschis mai tîrziu 

cărţile autohtone, Hobana a fost un autor S.F.-ist de-a lungul deceniilor şi un perseverent 

ozenist (expert în cercetarea OZN-urilor). Şi-a împletit activitatea pe hîrtie cu aceea 

printre oamenii din viaţa reală, agitîndu-se subtil prin birourile Uniunii Scriitorilor, în 

perioada ceauşistă. 

 După cum unii poate că îşi mai amintesc, în perioada aprilie-mai 1977 se 

acutizaseră protestele anticomuniste, iar Paul Goma – iniţiatorul semnificativei mişcări 

omonime pentru drepturile omului – tocmai fusese arestat de Securitate, pentru a fi 

anchetat, bătut, drogat în mod forţat şi împins spre exil. În aceste condiţii de tensiune 

maximă, U.S. a înţeles să se distanţeze de militantul civic şi să-l expulzeze din rîndurile 

sale, retrăgîndu-i şi efemera protecţie a breslei. În nota de excludere a lui Paul Goma din 

Uniunea Scriitorilor, semnată de Ion Hobana, în calitate de secretar, se anunţa printre 

altele că romancierul practică “o activitate neconformă cu îndatoririle elementare ale unui 

cetăţean al R.S. România, denigrînd conducerea statului şi partidului, organele de 

conducere ale Uniunii Scriitorilor şi ale Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, 

precum şi mulţi scriitori. (…) Paul Goma nu vede nimic pozitiv în societatea noastră 

socialistă, construită cu multă trudă de poporul român, sub conducerea partidului” (vezi 

Adevărul literar şi artistic, nr. 278/23 iulie 1995, p. 6-7). 
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 Nu ştiu cum se face, dar Uniunea Scriitorilor din România – care l-a expulzat pe-

atunci samavolnic – nu l-a reprimit nici pînă azi în rîndurile sale, cu scuze şi onoruri, pe 

celebrul disident anticomunist. În schimb iată că îşi găseşte răgazul de-a institui, în 

memoria funcţionarului ce s-a făcut instrument al abuzului politic, sesiuni de comunicări 

şi premii literare onorifice care să-i poarte numele. Vorba lui I.D. Sîrbu: “orice rahat, 

după ce se usucă, are dreptul să-şi scrie memoriile de trandafir”. 

 Păcat că prima ediţie a premiilor “Ion Hobana” nu i-a răsplătit pe Groşan, Breban 

şi Ioan Es. Pop… În aceeaşi logică a lucrurilor, vin şi eu să propun instituirea Catedrei de 

Studii Post-Doctorale Aprofundate şi a Diplomei Onorifice care să poarte numele lui 

Sorin Antohi. 

 

 15 mai 2011 

 Oglindă-oglinjoară, eu sînt cel mai frumos din ţară! 

 Revista Acolada din Satu Mare menţionează pe frontispiciu că îl are ca director pe 

Gheorghe Grigurcu. În nr. 4/2011, cronica literară din pagina 3 e semnată de Gheorghe 

Grigurcu. Rubrica lui Barbu Cioculescu, în pagina 4, este dedicată elogierii versurilor lui 

Gheorghe Grigurcu (“opera lui Gheorghe Grigurcu, majoră în suita ei de volume, 

prezente în biblioteca epocii, poartă grifa leului”, notează hotărît comentatorul). 

 Poezia altora e totuşi ilustrată în pagina 5 a revistei de către Aurel Pantea. Sub 

portretul bărbos al autorului este inclusă următoarea menţiune, cu litere de trei ori mai 

mari decît ale versurilor înseşi: “Se dedică această pagină de poezie maestrului Gheorghe 

Grigurcu, cu [sic! – L.A.] dragoste şi gratitudine”. În paginile 10-11 este publicat 

interviul Acoladei, realizat de Lucia Negoiţă pe ton sfios-feciorelnic (“Vă încumetaţi să 

mai dăm la o parte un văl de pe faţa poeziei pe care o scrieţi, pe care alţii o scriu?”) şi 

include primul episod dintr-un amplu dialog cu… Gheorghe Grigurcu. 

 Se regăseşte în revista Acolada şi comentariul “politologic”. Pe toată pagina 15, 

Magda Ursache ne povesteşte despre Un eseu-proces al comunismului semnat de Gh. 

Grigurcu. Analista îşi încheie divagaţiile cu o menţiune îngrijorătoare: “voi reveni”. 

Noroc că subiectul se mai schimbă la p. 18, unde infatigabila Angela Furtună ne vorbeşte 

din nou despre Monica Lovinescu. Aruncăm o privire grăbită asupra mîzgăliturilor, 

pentru a zări – în mod previzibil – diverse citate cu opiniile encomiastice ale ziaristei din 
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Rue François Pinton la adresa lui… Gheorghe Grigurcu. Ei, aşa da! Panegiricele făţişe se 

cuvin intersectate şi de cele mijlocite. 

 Nu e de mirare că, în paginile 27-28, îl găsim pe acelaşi Gheorghe Grigurcu, în 

năvalnice însemnări de repudiere a drogurilor, a haşişului şi a opiului, întrucît toate 

acestea “atentează la esenţele spiritului uman, mistificîndu-le”. Evident! Halucinogenele 

(auto)elogierilor fabricate sînt trufandale mai rafinate. 

 

 P.S. Nu lipsesc miasmele de latrină din această revistă împodobită ca pomul de 

Crăciun. Un oarecare Viorel Rogoz îşi intitulează “dezvăluirile” despre un poet 

concitadin şi soţia acestuia: George Vulturescu – un voluptuos al penisului captiv (p. 20-

21). Cine zice – aşa să i se-arate! 

 

 17 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (1) 

 Evoluţiile democraţiei internaţionale, sub ochii noştri, au toate calităţile pentru a 

ne umple de uimire. Un preşedinte al Israelului a fost pus recent sub acuzare, suspendat 

din funcţie şi condamnat în justiţie, datorită unor abuzuri de putere comise în timpul 

mandatului şi înaintea acestuia. Directorul general al unei importante instituţii financiare 

mondiale a fost dat jos din avion, pe cînd se îndrepta către o rundă de convorbiri cu 

preşedinţi de state europene, şi arestat de poliţia americană, datorită unei plîngeri de 

agresiune sexuală şi tentativă de viol. Funcţia cuiva – oricît de importantă – nu împiedică 

organele de investigaţii să-şi desfăşoare activitatea, organele judecătoreşti să-şi formuleze 

sentinţa. În faţa dreptăţii publice, într-o societate cu adevărat democratică, sîntem (trebuie 

să fim!) cu toţii egali. 

 Este adînc simptomatică o comparaţie între felul cum sînt percepute şi se petrec 

lucrurile, pe plan mondial, şi ce anume avem noi, în ţărişoară. Mă gîndesc la lumea 

scriitorilor, care este profilată prin excelenţă pe confecţionarea de personalităţi cu amplă 

vizibilitate socială şi carismă personală. Atîta vreme cît democraţia a reprezentat un 

concept abstract, de contrapus totalitarismului, toată lumea s-a grăbit s-o aplaude. În 

prezent asistăm şi în România la implementarea uneia din regulile fundamentale ale 

democraţiei, anume principiul transparen ţei: limpezime în ce priveşte cîştigurile 
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financiare obţinute din salarii bugetare, dar şi limpezime în ce priveşte conduita personală 

faţă de fostele organe de represiune comuniste. Cum se raportează scriitorii români la 

cuantificarea parametrilor democraţiei în ţara noastră? 

 

 18 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (2) 

 Deconspirarea succesivă a unor nume grele din literatura română contemporană, 

care şi-au pus serviciile în slujba Securităţii comuniste (Eugen Uricaru, Ştefan Aug. 

Doinaş, Nicolae Balotă, Adrian Marino, Sorin Antohi, Mircea Iorgulescu, Ioan Groşan, 

Nicolae Breban ş.a.), a răsunat ca tot atîtea lovituri de ghiulea. Opinia publică a ezitat 

între tăcerea consternată, de la început, şi recentele proteste tot mai articulate împotriva 

incomodelor revelaţii. Diverse strategii contraargumentative, dintre cele mai insidioase, 

au fost scoase de la naftalină pentru a decredibiliza întregul proces de iluminare a 

pivniţelor ceauşiste. 

 Atunci cînd corul dezacordurilor făţişe îi grupează, în fruntea sa, pe tinerii 

scriitori români, există motive să te scarpini după ceafă nedumerit. Ce-i îndeamnă pe 

autorii ce n-au avut răgazul istoric de a-şi amaneta biografia să emită vocalize în favoarea 

celor ce n-au pregetat s-o facă? Spiritul de breaslă? Dar acesta n-ar trebui aşezat mai 

presus de justiţia socială. Carierismul? Dar ascensiunea individuală, favorizată de către 

unii foşti pătaţi (cu influenţă remanentă în anumite sectoare de interes), n-ar trebui să 

precumpănească, în faţa eforturilor de democratizare a societăţii. Sau nu? 

 

 19 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (3) 

 Cu aceste gînduri în minte am parcurs recenta luare de poziţie a lui Daniel 

Cristea-Enache. Ce încîntare să-l vezi pe jurnalistul cultural cum se pronunţă, în mod 

drastic, limpede şi rezolut, pentru totala transparenţă: “Informaţia din toate dosarele 

scriitorilor noştri trebuia dată odată şi pusă pe Internet, cu acces liber. Fără parţializări ale 

adevărului biografic şi fără menţinerea biografiilor unora într-o beznă protectoare”. 

Vorba unui cunoscut personaj din literatura română: “Ei! cum le spui dumneata, să tot 

stai s-asculţi; ca dumneata, bobocule, mai rar cineva”. 
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 Ce se întîmplă, însă, dacă dificultăţi de natură tehnică, sau logistică, sau pur şi 

simplu arhivistică împiedică un asemenea proiect măreţ? Este limpede, e treabă de 

uneltire. “Devoalarea aceasta se face în trepte”, mai întîi pe fragmente explozive, în presă 

(de parcă ziarele ar avea datoria să preia numai aspectele terne şi banale dintr-un dosar de 

turnător), apoi prin unii comentatori trivializatori, nepătrunşi de suficientă veneraţie 

pentru mînuitorii de condei artistic, apoi prin colţii şi ghearele publicului larg. Bietul 

creator diafan – sensibil, mă-nţelegi – ajunge să fie hăcuit într-un spectacol oribil de 

canibalism social. Înfiorător! 

 Şi cine se pretează la această barbară înscenare? “Nu sînt şi n-am fost niciodată 

conspiraţionist, dar pare că vechea Securitate foloseşte o bună parte dintre contactele şi 

contractele anterioare, ca şi condiţia de libertate postrevoluţionară, pentru a macula 

prestigiul unor nume de intelectuali, încărcătura lor simbolică.” Ei, lasă-mă, soro. Vechea 

Securitate lucrează la CNSAS? Aşa o trădare imensă, iar noi n-o ştiam?! Formidabil. 

Cum dovedeşti această afirmaţie? Nicicum – important e să mă credeţi pe cuvînt. Să-mi 

iasă spume dacă vă mint. Şi, cel mai important lucru, după cum bine subliniază vorbitorul 

despre sine însuşi, D.C.-E. nu-i un adept al teoriilor conspiraţioniste. Deloc, deloc. Uff, 

acuma, că am aflat-o şi pe asta, parcă ne-am mai liniştit… 

 

 20 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (4) 

 Aşadar pe Daniel Cristea-Enache îl preocupă forma deconspirărilor (toţi laolaltă, 

grămadă, şi nu cîte unul), iar nu conţinutul lor (cine anume iese la suprafaţă, ce anume a 

turnat acela). El face teoria demascării, dar nu se osteneşte să vorbească pe marginea 

practicii colaboraţionismului cotidian cu Securitatea. O şi recunoaşte feciorelnic: “După 

cum se observă, am preferat să nu dau nume în acest context în care orice ocurenţă este 

(rău) interpretabilă”. 

 Vorba autorului său preferat, I.D. Sîrbu, prin anii ‘80 ai secolului trecut: am ajuns 

să nu mai practicăm libertatea, ci să vorbim despre hermeneutica ideii de libertate. Aşa şi 

cu actuala teorie a chibritului, în care Cristea-Enache întocmeşte decaloguri privind 

tehnicile de deconspirare – prudentă, reverenţioasă şi civilizată – a turnătorilor, dar evită 
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pudic să le bată obrazul în public. Încă puţin şi-mi dau lacrimile hermeneutice, de la atîta 

strategie de învîrtire-n jurul cozii. 

 

 21 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (5) 

 Tînărul critic literar constată apoi o nesincronizare de reacţie, din partea a două 

importante organisme culturale româneşti. Din felul cum ne înfăţişează lucrurile, 

înţelegem că el operează cu un discurs prin antiteză (pe modelul: aşa da! aşa nu!). “Tot în 

treapta întîi, dar în secvenţa a doua, se cere un punct de vedere oficial din partea a două 

instituţii: Academia Română şi Uniunea Scriitorilor. Şi aici am observat două tipuri de 

reacţii. Academia, de fiecare dată, îşi apără membrii sau, în orice caz, contextualizează 

culpa scriitorului (a savantului) adus în discuţia publică. Sînt invocate meritele 

recunoscute ale academicianului, şcoala pe care el a întemeiat-o ş.a.m.d. În schimb, 

Uniunea are o abordare free style, după umorile preşedintelului său, şi judecă aceleaşi 

lucruri cu măsuri diferite. Importantă nu este opera scriitorului în chestiune, important nu 

e nici măcar dosarul său de Securitate. Esenţial e dacă el «se înţelege» sau «nu se 

înţelege» cu actualul prezident, care, la rîndul său, nu mai ştie dacă vorbeşte în numele 

instituţiei ori în al lui personal. Într-un editorial recent, ajungea să-l ameninţe pe un 

scriitor cu dezvăluiri din dosarul acestuia… Jenant.” 

 Merită să ne oprim atenţia, pentru o clipă, asupra aspectelor expuse mai sus. Prin 

urmare, Academia Română ia partea membrilor săi deconspiraţi pentru turnătoriile din 

trecut, le relativizează culpele, insistă pe latura prestigiului ştiinţific al nemuritorului. 

Daniel Cristea-Enache, prezentîndu-ne faptele, nu ne spune limpede opinia sa despre 

această modalitate de abordare a problemei. Totuşi, din plasarea antagonică a celor doi 

actanţi, în cadrul discursului (Academia vs. Uniunea Scriitorilor), putem deduce 

preferinţele autorului. Ar fi de bon ton să răspunzi prin sofisme divagante şi atenuări 

estetizante, ar fi şarmant să iei în public partea turnătorilor, în numele spiritului de castă. 

Ar fi… Dar numai la noi, pe Dîmboviţa! 

 Căci în organizaţiile occidentale serioase, ghidate de principiile democratice ale 

transparenţei şi ale responsabilităţii faţă de derapajele de la morala publică, într-o primă 

instanţă, prevalează reacţiile oficiale de tip no comment. Adică instituţia afectată nu se 
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implică nici în favoarea, nici împotriva celui vizat de blam. În al doilea moment, după 

eventuala confirmare a acuzaţiilor formulate de presa liberă şi verificate de justiţia 

independentă, persoana culpabilă este îndepărtată scurt (şi decisiv) din structurile 

onorifice. Doar la noi, la porţile Orientului, mai perorează şefii instituţiilor despre 

valoarea profesională a savantului prins cu nădragii-n vine. 

 

 22 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (6) 

 Avem, pe de altă parte, reacţiile Uniunii Scriitorilor, care s-ar caracteriza, în 

opinia lui Daniel Cristea-Enache, prin free style. Umorile preşedintelui şi relaţiile sale 

personale cu cei vizaţi i-ar condiţiona atitudinile faţă de colaboraţioniştii cu Securitatea. 

În realitate lucrurile stau, însă, mai nuanţat. Pînă cu ceva timp în urmă, Nicolae 

Manolescu s-a ilustrat printr-o pasivitate tendenţioasă. A publicat în România literară 

pagini de filaj şi delaţiune care-i vizau pe unii scriitori (ca victime) – dar nu şi pagini de 

turnătorii ale scriitorilor (în ipostaza de complici ai călăilor). A solicitat de la CNSAS 

limpezirea situaţiei celor din conducerea Uniunii Scriitorilor. A primit unele rezultate la 

cererile sale, dar nu le-a adus la cunoştinţa opiniei publice (vezi pe acest subiect şi 

polemica mea Adevăruri , în Tribuna, nr. 191/16-31 august 2010, p. 14). 

 Mai apoi lucrurile s-au precipitat, cînd în presă au transpirat, din direcţia CNSAS, 

informaţii privind turnătoriile lui Ioan Groşan şi Nicolae Breban. A mai venit şi 

mărturisirea lui Ioan Es. Pop. În această ordine a lucrurilor, autorul Buneivestiri – reputat 

pentru stîngăciile sale nu doar lingvistice – a făcut gafa de a-l ataca (cot la cot cu 

partizanii săi) pe N. Manolescu, în semn de reproş pentru insuficienta protecţie întinsă de 

breaslă. Iar Manolescu a replicat. Criticul literar nu s-a vădit deranjat, nici măcar atunci, 

de josnicia turnătoriilor prestate la Securitate. El era şocat doar de prelungirea 

carnavalului ipocriziei. “Recunosc că ceea ce m-a împins să scriu aceste rînduri, ca şi 

acelea despre Ioan Groşan de acum cîteva săptămîni, n-a fost, la drept vorbind, ceea ce 

am citit în dosarele lor de la CNSAS, ci felul în care cei trei s-au justificat. Groşan a 

continuat să mintă în interviul din Evenimentul. Nici usturoi n-a mîncat, nici gura nu-i 

miroase. Breban s-a dat de trei ori peste cap, ca personajul din basmul lui Perrault, şi s-a 

transformat în ditamai căpcăunul anticomunist dintr-un amărît de şoricel ronţăindu-şi 
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laşitatea la urechea generalului Pleşiţă. Singurul care, repet, obligat doar de propria 

conştiinţă, şi-a asumat vina de a fi colaborat cu Securitatea, a fost Ioan Es. Pop. Îi exprim 

aici toată admiraţia mea. Oare îi vor urma şi alţii exemplul?” 

 Dacă e să dăm crezare cuvintelor scrise de Nicolae Manolescu, atitudinea lui a 

variat, în judecarea scriitorilor colaboratori cu Securitatea, în funcţie de laşitatea unora de 

a-şi prelungi pînă azi făţărnicia (chiar şi în faţa probelor evidente), respectiv iniţiativa 

altora de-a se confesa din proprie iniţiativă. Iată, însă, că vine Daniel Cristea-Enache şi ne 

povesteşte că variaţiile de apreciere ale lui Nicolae Manolescu s-au întemeiat pe relaţiile 

personale ale acestuia, cu unul şi altul. Pe ce dovezi se bazează comentatorul? Mister. 

 Pentru lumea fascinată de lenjeria intimă a relaţiilor personale, nu constituie un 

secret că Daniel Cristea-Enache şi-a pierdut rubrica de la România literară în urma unui 

diferend cu Nicolae Manolescu. La fel de notoriu este faptul că Daniel Cristea-Enache 

încasează (inclusiv) salariu de cercetător, în cadrul unui institut al Academiei Române, cu 

propteaua generoasă a lui Eugen Simion. Luăm aşadar situaţiile divergente din biografia 

analistului, le suprapunem peste percutanţa opiniilor sale publice şi pricepem brusc de ce 

preşedintele U.S. devine personaj negativ, iar comunicatele atenuant-edulcorante ale 

Academiei constituie un model civic de comportament. Stupefacţia se conturează abia la 

ipoteza că pînă şi tema gravă a turnătoriei scriitorilor e manipulată la plata de poliţe 

personale. 

 

 23 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (7) 

 În acest context frămîntat, să urmărim mai departe argumentele prin care Daniel 

Cristea-Enache se gîndeşte să încurajeze deconspirarea scriitorilor care au turnat la 

Securitate. Lumina aruncată asupra compromisurilor individuale ale unuia sau altuia ar 

pune, vezi Doamne, o pată asupra întregii colectivităţi. (“Prin ricoşeu sau printr-o bine 

gîndită sinecdocă, colaboraţionismul lui X sau al lui Y atinge întreaga breaslă 

scriitoricească, făcînd din imaginea scriitorului român ceva lamentabil.”) Comentatorul 

nu-şi închipuie că, tocmai dimpotrivă, ascunderea cîtorva colaboraţionişti în marea masă 

a scriitorilor români aruncă o pată asupra întregii bresle… 
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 Printr-o inefabilă răsturnare a ierarhiilor, analistul acuză plasarea vinovăţiei 

turnătorilor mai presus de vinovăţiile generice ale mecanismului social. (“Într-un mod 

pentru mine, inacceptabil, vechea Securitate a cîştigat partida şi în lumea veche, în anii 

‘50, sau ‘60, sau ‘70, sau ‘80, dar şi în lumea aceasta nouă, în care vinovatul principal e 

scos, din nou, intelectualul care a colaborat – iar nu Sistemul ce l-a constrîns să o facă.”) 

În realitate, monstruozitatea mecanismului comunist n-a încetat să fie o amplă temă de 

reflecţie în societatea noastră. La asta s-a adăugat, mai recent, meditaţia asupra 

“tovarăşilor de drum”, care au pus umărul la perpetuarea abuzurilor. Însă gazetarul 

cultural ne cere să descriem maşina, făcînd abstracţie de roţile şi angrenajele care o pun 

în mişcare. 

 E bine să ne amintim că avem de-a face cu un scriitor autodeclarat imun la 

scenarită. După care tot el se lamentează, negru pe alb, de “blocarea accesului la 

conţinutul altor dosare, care ne-ar fi putut edifica. Unii sînt deconspiraţi deşi, poate, n-au 

făcut niciodată jocurile Securităţii sau, dacă le-au făcut, au fost «pasivi». Alţii sînt 

conspiraţi şi băgaţi în funcţii înalte tocmai pentru că sînt în continuare activi. Se ajunge 

astfel la o aberaţie etică.” Dar cine i-a blocat lui Cristea-Enache accesul la dosare, în 

cadrul CNSAS? Şi cine sînt scriitorii “în funcţii înalte”, care sînt protejaţi pentru că sînt 

“în continuare activi”? Cumva Eugen Simion? Nu ştim. Important e că citim un tînăr 

autor care, el, este neinfluenţat de conspiraţionisme. Dar face efortul de-a ne muta atenţia, 

de la cazurile recent dezvăluite, spre cele din culise, care-şi aşteaptă rîndul şi, e-hei, vor fi 

infinit mai zemoase… 

 

 24 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (8) 

 Şi ce bun e Titu Maiorescu în casa omului prins la înghesuială! Daniel Cristea-

Enache mai face un hocus-pocus pentru a-şi inocenta colegii de şaibă. “Autonomia 

esteticului, reamintesc, presupune disocierea de valorile eticului şi ale etnicului. Opera 

poate fi, desigur, «mîncată» şi alterată din interiorul unui program scriitoricesc angajat, 

dar acest fapt se constată de la prima lectură a cărţii, iar nu din parcurgerea a cine ştie ce 

document acum dezarhivat.” Singura precizare este că Titu Maiorescu nu accepta 

interferenţa criteriilor extra-estetice în judecarea creaţiilor estetice. Daniel Cristea-
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Enache, dimpotrivă, se străduieşte să fluture judecata estetică în sfera relaţiilor sociale. 

CNSAS n-a discutat despre valoarea literară a lui Nicolae Breban. În ocurenţă, Daniel 

Cristea-Enache de ce se opinteşte oare să relativizeze – în numele “autonomiei 

esteticului” – gravitatea turnătoriilor lui Breban pe lîngă Pleşiţă? Cine i-a şoptit oare că 

dosarele de la CNSAS pot fi rezolvate cu şperaclul talentului literar? 

 Cînd simţim că realităţile ne iau de pe picioare şi ne răstoarnă din leagănul 

“rezistenţei prin cultură” şi al sofist invocatei “autonomii a esteticului”, mai avem la 

dispoziţie tactica amînărilor, a tragerii de timp. “E mai bine să nu ne grăbim cu evaluările 

«definitive» şi cu judecăţile casante. Nu că «acum nu-i momentul», cum se spunea în 

1990. Dar între apariţia pe piaţă a unui aspect decupat dintr-un dosar, o bucăţică (aparent) 

compromiţătoare din dosarul unui scriitor, şi evaluarea noastră, ar trebui să lăsăm un 

interval de reflecţie şi analiză.” Curat “nu-i momentul”! Dacă, la peste 20 de ani de la 

căderea comunismului, Daniel Cristea-Enache mai cere încă timp de reflecţie pentru a 

judeca trecutul recent, ce ne va spune oare peste 40 de ani? Că de-acum încolo e deja prea 

tîrziu? 

 La urma urmelor, se ştie prea bine că, în sectorul dîmboviţean al judecăţilor de 

etică publică, realităţile sînt răsturnate adesea cu roţile în sus. Cei care solicită 

transparenţă socială, responsabilitate şi deconspirare a trecutului jegos sînt apreciaţi a fi 

nişte fiinţe barbare, lipsite de suflet, care aruncă în semenii lor cu bolovanul. Ex-

turbulentul Ion Vianu, confruntat cu darea în vileag a unui prozator faţă de care avea 

niscaiva obligaţii personale, nu ezită să-şi intituleze bombastic luarea de cuvînt: Trebuie 

lapidat Breban?. Fireşte că nu. Criticul literar Paul Cernat îi desemnează, recent, pe unii 

dintre cei ce pretind mai multă lumină cu graţioasa expresie “cei care aruncă piatra”. 

Aferim! Iată-l şi pe Daniel Cristea-Enache asigurîndu-ne că “voi fi întotdeauna la o 

distanţă anume luată faţă de cei ce se grăbesc să arunce cu piatra”. Vai-vai, ce suferinţă 

fizică le produce piatra practicilor democratice unor lideri de opinie de pe malurile 

Dîmboviţei… 

 

 25 mai 2011 

 Mentalitate democratică pe Dîmboviţa (9) 
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 Pentru ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea, Daniel Cristea-Enache îşi 

încheie sec articolul de militantism public: “Voi fi convins mai degrabă de adevărul lor, 

al scriitorilor acuzaţi, decît de adevărul în bucăţele al Securităţii. Şi voi fi, pe mai departe, 

critic literar: «nici mai mult, nici mai puţin decît atît»”. Ei, măcar ştim în sfîrşit cît e 

ceasul! Pentru a-şi face acceptată poziţia reacţionară, analistul îşi inventează un fals 

adversar (actualul CNSAS = vechea Securitate), iar apoi le ia pe faţă apărarea scriitorilor 

colaboraţionişti, în numele talentului literar. Şi pentru că toate acestea trebuiau să poarte 

o deviză, mai recurge şi la citatul din E. Lovinescu (de parcă părintele viitoarei 

combatante anticomuniste de la Europa liberă şi-ar fi îndemnat, vezi Doamne, 

contemporanii la compromisuri şi ambiguitate!). 

 Dacă privim o secundă peste umăr, ne îngrozim de ceea ce găsim în această 

revoltătoare luare de cuvînt a lui Daniel Cristea-Enache. Gazetarul pretinde c-ar fi dorit 

să vadă toate dosarele tuturor scriitorilor, concomitent şi integral, pe internet, în numele 

transparenţei absolute. Întrucît acest lucru nu s-a făcut, el îşi ciopleşte succesiv pretenţiile 

de transparenţă: 1) vechea Securitate e comanditara acţiunilor destabilizatoare, pentru a 

macula marile noastre nume de referinţă; 2) culpele savanţilor trebuie contextualizate 

artistic şi explicitate bibliografic; 3) nu-i o problemă dacă – după atîta contextualizare 

atenuantă – uităm pe parcurs despre cine vorbim şi despre ce discutăm (ca să ne 

cantonăm, mai bine, în cazuistică); 4) deconspirarea colaboraţioniştilor X sau Y afectează 

imaginea întregii comunităţi scriitoriceşti; 5) nu turnătorii sînt vinovaţi, ca atare, ci mai 

curînd societatea care i-a produs; 6) dosarele importante sînt ascunse în continuare, în 

plasa presei cade doar plevuşca; 7) oricum nu sînt prea importante porcăriile trecutului, 

fiindcă noi trebuie să jurăm doar pe valoarea estetică (după cum ştim de la Maiorescu); 

8.) e totuşi încă prea devreme să ne pronunţăm pe tema asta delicată, să mai aşteptăm un 

timp, “nu-i momentul”; 9) cei care militează pentru etica publică “se grăbesc să arunce cu 

piatra”; 10) scriitorii acuzaţi sînt mai legitimi, în adevărul lor întortocheat, decît litera 

documentelor publicate. 

 Iar omul cu asemenea piruete de argumentaţie vine şi ne face nouă decaloguri de 

deconspirare a turnătorilor comunişti… 

 

 26 mai 2011 
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 Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante 

 Editura Vinea anunţă lansarea cărţii Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre 

Dante, în prezenţa autorilor Laszlo Alexandru şi Ovidiu Pecican, sîmbătă, 28 mai 2011, 

orele 17, în cadrul Tîrgului de Carte “Bookfest”, Bucureşti, la Romexpo. 

 

 4 iunie 2011 

 O, ce veste minunată! 

 Am avut prilejul să mă refer de cîteva ori, în cursul anului trecut, la activitatea 

devastatoare a Societăţii Copyro, păstorită de fostul turnător securist Eugen Uricaru. 

Înfiin ţînd o firmă căpuşă care, pe faţă, îşi propunea să protejeze drepturile creatorilor de 

literatură, ex-prozatorul reuşea, de fapt, să pună în practică cele mai consistente abuzuri 

tocmai împotriva celor pe care ar fi trebuit să-i ajute. Îi şicana abuziv pe urmaşii 

drepturilor de autor, contesta – chiar şi în instanţă – calitatea de moştenitor a rudelor de 

sînge, pretindea că drepturile de autor sînt limitate la teritoriul naţional al României (şi, 

prin urmare, nepoţii domiciliaţi în străinătate, ai scriitorilor, ar decădea din drepturile 

legale!), bloca circulaţia – în ţară şi afară – a cărţilor pentru care nu izbutea să încaseze 

banii ce nu i se cuveneau (vezi cazul jurnalului scris de M. Sebastian, vezi cazul ursului 

Fram al lui Cezar Petrescu), încălca legislaţia privind redistribuirea taxei pe copia privată, 

îşi desfăşura activităţile în circumstanţe de semi-clandestinitate şi conspirativitate, 

repartiza diverse burse după criterii nelimpezi, pesemne preferenţiale. 

 Din ce cauză se petreceau toate acestea? Notam cu ceva timp în urmă că abuzurile 

Copyro s-au înfăptuit datorită complicităţii ORDA, instituţie guvernamentală care avea 

obligaţia de-a supraveghea mînăriile în domeniu. ORDA nu mai fusese împrospătată, la 

vîrf, de vreun deceniu şi se impunea o mică – dar energică – rotire de cadre, prin decizia 

primului-ministru Emil Boc. Noua conducere ORDA trebuia să someze Copyro să 

redescopere limitele bunului-simţ, prin revenirea în parametrii legalităţii. 

 Mă bucur să aflu că, la două luni după apariţia însemnărilor mele, primul-ministru 

l-a numit în funcţia de director general al ORDA pe dl. Robert Bucur. Şi mai tare mă 

bucur că, în zilele trecute, ORDA a suspendat activitatea organismului de gestiune 

colectivă Copyro, pînă la schimbarea administratorului general. Măsura a reprezentat “o 
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consecinţă a încălcării, de către acest organism de gestiune colectivă, a legislaţiei din 

domeniu, dar şi a prevederilor propriului statut”. 

 Văzînd aceste miracole făptuite în faţa ochilor, pot spune că am mai întors o 

brazdă. 

 

 5 iunie 2011 

 “Debate” 

 CLOSER TO OXFORD vă invită la debate.  

 Tema: “E timpul să afirmăm că predarea religiei în şcoli pune în pericol 

laicitatea statului român?” 

 Cînd: joi, 9 iunie 2011, ora 18,30.  

 Unde: Aula Mare a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a 

Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 

 Echipa afirmatoare: prof. dr. Laszlo Alexandru (scriitor); studenta Ioana Stupariu.  

 Echipa negatoare: prof. dr. Ioan Chirilă (decanul Facultăţii de Teologie); studentul 

Călin Mureşanu. Moderatoare: Mădălina Mocan (Fundaţia Raţiu). 

 Momentele dezbaterii:  

 1) Moderatorul face o introducere şi prezintă membrii celor două echipe. 

 2) Moderatorul invită publicul să voteze, pentru a-şi exprima opinia pe subiect 

înainte de dezbatere. 

 3) Începe dezbaterea efectivă, în următorul format: 

 5 minute timp de discurs constructiv A1 (primul vorbitor din echipa afirmatoare); 

 3 minute maxim întrebări din partea oponenţilor (oricare dintre cei doi din echipa 

negatoare); 

 5 minute timp de discurs constructiv N1 (primul vorbitor din echipa negatoare);

 3 minute maxim întrebări din partea oponenţilor (oricare dintre cei doi din echipa 

afirmatoare); 

 5 minute timp de discurs conclusiv A2 (al doilea vorbitor din echipa afirmatoare); 

 5 minute timp de discurs conclusiv N2 (al doilea vorbitor din echipa negatoare).  

 4) Întrebări / intervenţii din public; 
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 5) Publicul votează din nou pentru a se vedea dacă a fost în vreun fel influenţat de 

argumentele vehiculate în dezbatere; 

 6) Discuţii cu publicul. 

 Dezbaterea face parte din ciclul de evenimente Closer2Oxford, program de 

dezbateri şi lecturi critice, care a început în 2010 în Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara. 

Suntem la a treia rundă şi ne-am dori să dăm ocazia studenţilor din aceste centre 

universitare să se exprime pe subiecte importante din spaţiul public. 

 Întîlnirea va dura aproximativ o oră şi va conţine în prima parte un debate între 

cele două echipe şi apoi discuţii cu cei prezenţi. În premieră, organizatorii deţin un set de 

aparate de vot electronic, prin care audienţa poate vota asupra subiectului la începutul şi 

la închiderea întîlnirii, modalitate de investigare a opiniei audienţei utilizată în astfel de 

evenimente în lume. Transcrierea conferinţei şi înregistrarea video vor fi postate pe site, 

în paralel cu cele desfăşurate pe aceeaşi temă în celelalte oraşe universitare. 

 

 6 iunie 2011 

 Cîntecelul camionetei legionare… 

 Găsesc descrierea legionarismului interbelic de Mircea Platon, în Convorbiri 

literare. Gazetarul ţine într-o mînă Cărticica şefului de cuib şi, cu cealaltă, o rezumă fidel 

şi ironic. Te cruceşti de suprapunerea înghesuită a neghiobiilor – născute încă pe-atunci 

sub spectrul lipsei de umor – care, pînă-n ziua de azi, îşi găsesc admiratorii. 

 Mi se opreşte mintea la pasajele cu sfaturi tehnico-sufleteşti privind… conducerea 

maşinii prin campaniile electorale de la sate. Hohotele de rîs mă lasă fără grai: 

 “O rugăminte 

 Camarade, 

 1) Cînd pleci la drum, toarnă-mi apă, ulei, cercetează benzina şi şuruburile, 

 2) Nu mă goni prea tare că mă vei omorî prea repede şi nu voi mai putea servi 

Legiunea. 

 3) Pe drum, din cînd în cînd, mai opreşte şi mai cercetează-mi roţile, direcţia, 

motorul. 

 4) După un drum, îngrijeşte-mă şi pe mine, spală-mă totdeauna, unge-mă. 



 74 

 5) Camarazi, nu mă încărcaţi peste puteri, umblaţi cu milă, că eu vă port spre 

biruinţă. 

 Camioneta voastră” 

 

 7 iunie 2011 

 Metaforă dantescă 

 În rimele sale răzleţe, poetul italian ajunge să se răfuiască la un moment dat cu o 

ispititoare femeie ce i-a torturat simţurile şi apoi l-a respins: Pietra. Nu ştim dacă numele 

este real, ori potrivit dinadins la comportamentul persoanei vizate. Dante se închipuie, 

prin compensaţie, înhăţînd-o de pletele lungi şi trîntind-o în noroiul fierbinte de la 

marginea drumului, spre a o frămînta răzbunător. “S’io avessi le belle trecce prese / che 

fatte son per me scudiscio e ferza…” (De-aş fi-nhăţat frumoasele plete / ce s-au făcut 

pentru mine bici…) 

 Violenţa refuzului atrage după sine violenţa pedepsei – fie şi numai în imaginaţia 

poetică. Rămîne însă metafora atît de ingenios construită, prin intensificarea percepţiei 

realităţii. Femeia îi spune “nu” şi îşi clatină vehement capul spre stînga şi dreapta. Părul îi 

urmează jocul negaţiei. Chica bogată, scuturată neaşteptat, flutură prin faţa pretendentului 

respins. Atingerea moale a pletelor frumoase şi rebele echivalează, în plan sufletesc, cu 

usturimea loviturii de bici. 

 

 8 iunie 2011 

 Scrisoare de felicitări 

 Îi mulţumesc d-lui Alin Tişe, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, pentru 

aprecierile onorante la adresa activităţii mele profesionale. Din păcate, în scrisoarea lui 

festivă, pe care am primit-o aseară, există nu mai puţin de trei erori de exprimare. 

 Prima greşeală: “Jean Jacques Rousseau spunea că tot ceea ce nu avem la naştere 

şi avem nevoie cînd suntem mari…”. Dar în română se spune “a avea nevoie de ceva”, 

iar această eroare de exprimare se cheamă anacolut. 

 A doua greşeală: “Dau şi măsura valorii clujene, a acelei Alme Mater…”. Dar 

citatul în latină fie se păstrează nemodificat (“a acelei Alma Mater”), fie – printr-o 
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exagerare puritanistă – se poate schimba în cazul genitiv: “a acelei Almae Mater”. 

Această eroare se cheamă semidoctism. 

 A treia greşeală: “reuşiţi să daţi conţinut ideei de apostolat didactic”. Corect este, 

desigur, “ideii”. Forma de genitiv-dativ în română se realizează de la nominativul plural. 

Iar acolo se spune “o idee - două idei”. Această eroare se cheamă agramaticalism. 

 N-am mai pus la socoteală că lipseşte virgula după numele meu, care se află în 

cazul vocativ. Aceasta este o banală problemă de punctuaţie. 

 

 9 iunie 2011 

 Zoo 

 Am răsfoit în aceste zile volumul postum al lui Marin Mincu, recent publicat: 

Polemos. Duelul cu/în idei, îngrijit şi adnotat de Bogdan Creţu. Mi s-a confirmat astfel 

ceea ce ştiam şi din presa literară. Criticul de la Paradigma era un om sucit, greu de 

împăcat cu realităţile înconjurătoare. Aproape impermeabil la ironie şi la simţul ludic, 

abia dacă apăsa, uneori, pedala sarcasmului. Tot universul era obligat să graviteze în jurul 

său, al ideilor şi al cuvintelor sale. Destule confruntări sînt doar expresia irascibilităţii, a 

orgoliului de prisos, a pedanteriei de-a le sublinia celor din jur: “ştii tu cine sînt eu?”. 

Furia lui e gîlgîită, tumultuoasă, impetuoasă şi interminabilă. Devine aşadar, în multe 

pagini, literar vorbind, plicticoasă. 

 Episodul unei confruntări – cu totul definitorii pentru nivelul dezbaterilor din 

cultura română – merită însă citat prin cuvintele îngrijitorului de ediţie: “Despre Dumitru 

Ţepeneag, Marin Mincu a mai scris în articolul «Revizuirile» unui «şotronist», apărut în 

«Ziua literară» din 7 iulie 2003, în care sancţiona aceleaşi opinii abuzive ale oniricului. În 

replică, Dumitru Ţepeneag dă, în romanul său Maramureş, numele lui Marin Mincu… 

unui miliţian care se împreunează cu o vacă. Aşa se fac polemicile la noi!” (p. 453). 

 Unde dai şi unde crapă. 

 

 11 iunie 2011 

 Mircea Iorgulescu (1) 

 Nu-mi iese din amintire activitatea lui Mircea Iorgulescu la România literară, în 

anii ‘70-‘80 ai secolului trecut. Revista era structurată în jurul compartimentului de 
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critici, care la rîndul lor erau divers profilaţi. Avanscena era ocupată de cronica literară a 

lui Nicolae Manolescu, mereu prezentă în pagina 9, urmată de rubrica fixă a lui Eugen 

Simion, de cele mai multe ori în pagina 11. Manolescu era “ministrul de interne”, de o 

uimitoare performanţă analitică a discursului, dublată de subtilele mize strategice ale 

evaluărilor. Simion îl talona perseverent, cu o abordare mai senină şi ponderată, care 

includea, în factură sintetică, bogate referinţe literare şi reflecţii la fenomenul cultural 

european. Valeriu Cristea apărea adeseori în preajma lor, cu meditaţii şi consemnări poate 

ceva mai terne stilistic, dar mereu excelent documentate. 

 Între aceştia, Mircea Iorgulescu era argintul viu, care îşi depăşea colegii în 

percutanţa analitică pe centimetru pătrat. Intervenţiile sale – foarte frecvente, dar nu 

permanente – denotau strategia omului care stă la pîndă spre a înhăţa momentul potrivit. 

Iar atunci izbea sarcastic, strălucea debordant, demonta în cuvinte bine cumpănite o 

ipoteză adversă, o judecată neconvingătoare, o argumentaţie incorectă. Manolescu 

stabilea etalonul valoric, dar Iorgulescu aducea sclipirea rece a bisturiului minţii. Tocmai 

acest polimorfism al spectacolului intelectual a asigurat prestigiul României literare, în 

acele vremuri altminteri suferind de penuria inteligenţelor. 

 “Rămînerea” definitivă a lui Mircea Iorgulescu în Occident, în toamna lui 1989, 

am înregistrat-o cumva într-o periferie a conştiinţei mele. Alte evenimente ocupau de-

acum avanscena: congresul final al Partidului Comunist, de la care toată lumea aştepta 

miracolul debarcării paşnice a lui Ceauşescu, tensiunea socială explozivă, adierea 

paranoică a măsurilor de forţă etc. (Eram deja profesor în vîrful unui munte, într-un sătuc 

pe unde treceau maşini de două-trei ori pe zi. Mă întorceam de la şcoală, într-o amiază 

călduroasă de octombrie 1989, cînd am remarcat uimit că geamurile afumate ale crîşmei 

din sat şi acelea ale magazinului de confecţii stăteau căscate la trecători. Fuseseră 

demontate perdeluţele îngălbenite de timp şi storurile maronii, prăfuite. I-am întrebat pe 

mili ţianul comunei şi pe alţi trecători ce se întîmplă. Mi s-a răspuns, cu toată seriozitatea, 

că de la Bucureşti s-a primit ordinul să fie date jos toate perdelele de la ferestre, din toate 

instituţiile patriei, pe perioada Congresului al XIV-lea, pentru a se preîntîmpina 

conspiraţiile politice şi uneltirea reacţionară! Riguros autentic.) 

 

 12 iunie 2011 
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 Mircea Iorgulescu (2) 

 Ce decepţie va fi fost, pentru Mircea Iorgulescu, revoluţia din decembrie ‘89! 

Abia se fixase omu’ la Paris, de două-trei luni, iar acum se prăbuşea castelul de nisip care 

l-a obligat să-şi ia lumea-n cap. Ce să mai facă el? Să vină înapoi? Să nu? I-am citit 

amuzat primele interviuri în presă, cînd ne transmitea din depărtare sfaturile lui 

condescendente, cum să facem, cum să procedăm pe meleagurile mioritice. M-a 

dezamăgit pe urmă adeziunea lui la gruparea dilematicilor fripturişti, mereu disponibili în 

anii nouăzeci la posturile guvernamentale ale momentului, fie la dreapta, fie la stînga. 

Dar el nu intenţiona să revină în ţărişoară. Dacă nu interesul de carieră, atunci ce anume îl 

împingea spre grupul celor cu luntrea în multe cururi? 

 Era perioada corespondenţei mele intense cu Paul Goma. Am rămas perplex cînd 

am aflat de la fostul disident (o vreme redactor la România literară) că Mircea Iorgulescu 

fusese “omul de serviciu” al publicaţiei. În anii frenetici ai cultului personalităţii, nu mai 

apărea nici o gazetă fără prima pagină înţesată cu omagii la adresa Cîrmaciului. Erau de 

obicei texte fade, nesemnate, sau asumate global cu numele revistei. Lumea se codea să 

le scrie, chiar şi astfel. Însă Iorgulescu, el, se înghesuia la editoriale, pe care le aşternea 

rapid şi dezangajat, pe colţul mesei, ca un tricotaj banal. Se plăteau binişor, el era şofer 

pătimaş, avea nevoie de bani pentru benzină. Eventual, în acelaşi număr, Mircea 

Iorgulescu dădea un editorial linguşitor, nesemnat, şi o cronică răutăcioasă, în doi peri, 

împotriva realizărilor socialismului. Iată o persoană complexă. 

 

 13 iunie 2011 

 Mircea Iorgulescu (3) 

 Au mai trecut cîţiva ani. A venit epoca accesului la dosarele Securităţii. Bujor 

Nedelcovici a constatat cu oroare că bunul său prieten, criticul literar I.M. de la România 

literară l-a turnat de-a lungul anilor la oculta instituţie comunistă. Că a încercat să-l 

influenţeze “pozitiv”, în urma indicaţiilor primite. Că s-a străduit să-i tempereze gesturile 

de revoltă, să-i deturneze intenţiile de publicistică rebelă în străinătate. La confruntarea 

dintre cei doi, Mircea Iorgulescu a negat cu încrîncenare faptele dezvăluite de documente. 

Iar cînd prozatorul şi-a făcut publică indignarea, în cartea Un tigru de hîrtie, sofistul 

dîmboviţean de pe Sena a contraatacat sordid. Şi-a persiflat victima revoltată, arătîndu-le 
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cititorilor că ar fi vorba de-un personaj bombastic, aiurit, fanfaron, neatent la detalii, în 

fine, un tip excesiv. 

 Din păcate pentru I.M., alte persoane şi-au consultat dosarele de la CNSAS (fiica 

poetului Eugen Jebeleanu, fiul prozatorului D. Ţepeneag, poetul Dorin Tudoran) şi au 

găsit urmele ghearelor sale în evoluţia lor biografică. Iar unii dintre ei au solicitat în 

instanţă stabilirea faptului că M. Iorgulescu a fost complicele poliţiei politice. În februarie 

2011, Curtea de Apel Bucureşti a decis oficial că Mircea Iorgulescu a colaborat cu 

Securitatea, sub numele conspirative “Dorin” şi “Mirel”. Chestionat de ziarişti ce-are de 

spus, criticul literar s-a prevalat de faptul că este grav bolnav. Acum, cînd aflăm că 

tocmai s-a stins din viaţă la Paris, acest ultim aspect s-a dovedit, din păcate, adevărat – 

deşi nu avea legătură cu întrebarea ce-i fusese adresată. 

 O privire retrospectivă pe subiectul în discuţie mă umple de jale. Mircea 

Iorgulescu a fost un om de-o ascuţită agerime a minţii, de-o vie curiozitate îndreptată 

asupra detaliilor existenţei, de-un incontestabil talent al expresiei literare. Avea forţa 

percutantă a unui arc încordat: silit de dictatură să se menţină în limitele ideologice ale 

momentului, şi-a canalizat frustrările spre o memorabilă publicistică acidulată. Scăpat în 

lumea largă a libertăţii şi a democraţiei, M. Iorgulescu a rămas însă văduvit de 

constrîngerile ce i-au modelat traiul. I-a răzbătut – ca uleiul la suprafaţa apei – carenţa 

principiilor etice de transparenţă şi onestitate. Duplicitatea de caracter l-a ajuns din urmă, 

pe cărările vieţii, şi l-a tîrît în discreditul colectiv. Imaginea sa publică va trebui să se 

confrunte, mai mult ca sigur, în următorii ani de postumitate, cu aceste pietre de moară. 

 Mircea Iorgulescu, pentru mine, e un exemplu clasic de inteligenţă orgolioasă, 

excesiv încrezătoare în spectacolul propriilor performanţe şi lipsită de frîna umilinţei 

morale. I-a fost străină virtutea pioasă a identificării cu semenii săi 

(“immedesimazione”), pentru a nu le fabrica răutăţi meschine, sub propulsia vanităţii 

ipocrite. 

 

 14 iunie 2011 

 Cina cea de taină a căpuşei 

 Noul director general al ORDA revine cu detalii precise, într-un interviu acordat 

Observatorului cultural, în legătură cu mînăriile produse la Copyro. În cadrul controlului 
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care a vizat doar anul 2009, s-a constatat că societatea de gestiune colectivă încalcă legea 

şi propriul său statut, păstrîndu-şi din sumele prelevate fleacul de 60%, cînd n-ar fi avut 

dreptul la mai mult de 15%. În termeni concreţi, numai în anul cu pricina au existat 

încasări de circa 1,5 milioane de euro. Iar abuzul se perpetuează de cîţiva ani buni, părînd 

să nu se mai termine vreodată. Întreprinderea păstorită de Eugen Uricaru, în loc să le 

împartă autorilor banii care li se cuveneau de drept, i-a palmat cu delicateţe. 

 O altă categorie de abuzuri ţine de şicanarea – inclusiv în instanţă – a urmaşilor 

unor autori, care valorificau direct operele artistice, în colaborare cu diverse edituri. 

Copyro le-a contestat drepturile legitime, a încercat să-şi impună forţat calităţile de 

administrator, pînă şi asupra unor creaţii literare ce nu i se cuveneau. Consecinţa imediată 

a constat în faptul că s-a blocat publicarea efectivă a cărţilor, pînă la clarificarea juridică a 

situaţiilor care altminteri, în plan moral, erau cît se poate de limpezi. 

 Însă de ce n-a intervenit statul, prin oficiul său guvernamental ORDA, care avea 

şi în trecut obligaţia de-a controla respectarea legalităţii la Copyro? Ne-o spune Robert 

Bucur, noul director al instituţiei: “Dacă fostul director general de la ORDA a lucrat întîi 

la Copyro, avem o explicaţie”. Dar, în afara directorului general, mai existau şi alţi 

funcţionari de stat, ei de ce n-au remediat ilegalitatea? “Nu vreau să mă gîndesc că 

existau oameni în ORDA interesaţi ca din sumele colectate de societăţile de gestiune 

colectivă să aibă şi ei un concediu, un comision…” 

 Verificările realizate în sfîrşit cu o fărîmă de bună-credinţă au confirmat 

secretomania generalizată şi conspirativita (semnalate deja de presă) ce însoţeau agitaţia 

din jurul şiştarului cu bani. “Eu am insistat ca toate informaţiile legate de administrarea 

banilor să fie transparente. Copyro n-a dorit să intre în legalitate. (…) Copyro este 

deranjată de orice autoritate de control. (…) Nu este normal să fie încasări uriaşe, iar 

Copyro să nu le repartizeze titularilor de drept. Avem titulari de drepturi trăind în sărăcie, 

iar organismele de gestiune colectivă sînt extrem de bogate.” 

 Probabil că a venit vremea ca prozatorul care, pînă în decembrie 1989, le-a 

cotrobăit colegilor prin existenţa privată, pentru a o raporta Securităţii, să înceteze după 

2011 să le mai cotrobăie prin buzunare, pentru a le şparli bruma de agoniseală în 

beneficiul său şi al cîtorva complici veroşi. 
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 15 iunie 2011 

 Insulta iubirii 

 Măruntul istoric latin Valerius Maximus ne relatează povestea lui Pisistrate. 

Întîmplarea este ilustrată apoi artistic în Divina Comedie. Conducătorul defilează pe 

străzile Atenei, în timpul unei procesiuni, alături de familia sa. Un tînăr îndrăgostit de 

fiica tiranului se năpusteşte din mulţime şi o sărută pe adolescentă. Soţia lui Pisistrate 

izbucneşte în uriaşe lacrimi de indignare (“con quell’acque / giù per le gote che ‘l dolor 

distilla / quando di gran dispetto in altrui nacque”  – Purg. XV, 94-96). Femeia îi cere 

soţului ei să răzbune exemplar o asemenea insultă oribilă. 

 Însă dictatorul îi răspunde cu înţelepciune: ce-o să le facem celor care ne urăsc, 

dacă-i omorîm pe cei care ne iubesc? (“Che farem noi a chi mal ne disira, / se quei che ci 

ama è per noi condannato?” – Purg. XV, 104-105.) 

 Chibzuiala antică de a nu-l pedepsi pe cel care te iubeşte a fost, din păcate, 

aproape complet uitată în zilele noastre. 

 

 16 iunie 2011 

 Iertare cu răspundere limitată 

 Liviu Ioan Stoiciu consemnează dezolat pe blogul său stingerea din viaţă a mai 

multor scriitori, printre care şi a criticului Mircea Iorgulescu la Paris. După un tur de 

orizont asupra ferpar-urilor din presă, poetul observă că a prevalat abordarea pioasă a 

evenimentului, ceea ce a dus la atenuarea recent confirmatei colaborări a lui I.M. cu 

Securitatea. “Acum, la moartea criticului important (dovedit colaboraţionist) Mircea 

Iorgulescu nu pot decât să mai rostesc: «Dumnezeu să-l ierte!». Nu ştiu dacă Bujor 

Nedelcovici şi Dorin Tudoran l-au iertat fiindcă i-a turnat. Mie mi se rupe inima că 

laudele la adresa criticului de soi sunt anulate de colaboraţionism.” 

 Dorin Tudoran intervine cu o menţiune în subsolul adnotărilor, arătînd că, în ceea 

ce-l priveşte, el şi-a iertat turnătorul, ba chiar i-a sugerat, într-o scurtă comunicare 

epistolară, soluţia potrivită pentru a-şi limpezi situaţia. Însă fără nici un rezultat, căci M. 

Iorgulescu a refuzat pînă la capăt să-şi admită faptele. 

 Lăudabilă preocuparea lui Liviu Ioan Stoiciu de-a creiona profilul colegilor săi de 

breaslă recent dispăruţi! Creştinească precizarea lui Dorin Tudoran că şi-a absolvit de 



 81 

păcate delatorul! Din colţul meu aş avea doar această mică adăugare de făcut. Ordinea 

etică firească a lucrurilor pretinde ca vinovatul să-şi recunoască mai întîi faptele şi să-şi 

ceară scuze – fie şi între patru ochi – faţă de victima sa! Căci nu poate exista iertare în 

absenţa pocăinţei. 

 Doar la noi, în Balcani, un ministru ţărănist a putut solicita amnistierea crimelor 

de la revoluţia din 1989, chiar înainte ca ele să fi fost judecate! Iar azi bifăm clemenţa 

pioasă pentru turnătorii care au persistat pînă la capăt în sentimentele lor tulburi de 

odinioară. 

 

 18 iunie 2011 

 Biata lui cuminţenie 

 Revista Tribuna, nr. 211, publică un interviu omagial cu Ion Pop, critic şi istoric 

literar ce urmează să împlinească o vîrstă rotundă. Textul are, prin forţa împrejurărilor, un 

caracter recapitulator şi sumativ. Mă limitez la a-i puncta unele ingrediente. 

 Chestionatorul Ilie Rad notează că, în perioada 1973-1976, Ion Pop a fost lector la 

Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III. Cum de n-a încercat, pe vremea aceea, să 

realizeze dialoguri cu românii celebri de la faţa locului? Explicaţiile sărbătoritului: “Am 

fost de două ori în casa lui Ionesco din Bulevardul Montparnasse, dar era plecat din Paris 

de fiecare dată”. Ei, da, dramaturgul nefiind la domiciliu, n-avea cum să-i acorde 

interviuri. Acasă la Mircea Eliade, în Piaţa Charles Dullin 4, profesorul clujean a fost o 

singură dată în vizită, dar “un dialog cu savantul şi scriitorul nu m-am gîndit atunci să 

fac, iar mai tîrziu, cînd nu era voie să se vorbească despre el în ţară…” Explicaţiile pe 

acest subiect se curmă cu puncte-puncte. Zău aşa, de ce n-a făcut Ion Pop un interviu cu 

autorul Pădurii interzise, după ce în ţară nu s-a mai dat voie la “subiectul Eliade”? 

Funcţionarul Centrului Cultural Român din Paris a schimbat însă, cu Emil Cioran, cîteva 

vorbe la o expoziţie, după 1990. Erau doar glumiţe sinistre ale eseistului, care-şi amintea 

de cimitirul bisericii din Răşinari şi de craniile unor morţi. “De un interviu iarăşi n-a 

putut fi vorba, fiindcă s-a îmbolnăvit curînd şi n-a răspuns unui mesaj al meu prin care-l 

rugam să mă primească”. 

 Mai erau şi alţi români cunoscuţi prin capitala Franţei. Cu ei de ce n-a angajat Ion 

Pop dezbateri scrise, pentru a le face cunoscute opiniile? “În timpul primei mele şederi la 
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Paris, i-am vizitat de cîteva ori pe soţii Ierunca-Lovinescu, în casa lor din arondismentul 

19. Au fost de fiecare dată gazde admirabile, curioase mereu de ce se mai aude din ţară… 

N-am avut niciodată sentimentul că m-ar privi cu neîncredere. Din păcate, după 1990, 

cînd am ajuns la Centrul Cultural Român, mefienţa lor faţă de regimul iliescian, 

altminteri deplin justificată, s-a concretizat şi în refuzul de a participa la manifestările 

Centrului. Era o neîncredere care s-a repercutat şi asupra mea însumi, fiindcă n-am mai 

reuşit să-i vizitez, culmea, vorbind doar la telefon, chiar într-un timp în care mai vechile 

temeri nu mai era cazul să fie vii…” 

 Alte personalităţi cu care nu i s-a arătat lui Ion Pop să converseze? “Pot regreta 

acum că n-am îndrăznit să încerc [sic! – L.A.] un contact cu Sartre ori cu Michel 

Foucault. Îi scrisesem, însă, o scrisoare lui Malraux, pe care n-am îndrăznit, totuşi, s-o 

trimit… Lacan mă cam decepţionase cu aerul lui teatral de oficiant preţios, alexandrin, 

printre concepte sofisticate…” Rămîne, din tot pomelnicul, doar evocarea figurii lui 

Mircea Zaciu şi a relaţiilor apropiate cu acesta, brăzdate, şi ele, de tensiunile ultimilor 

ani. Cam trist interviu de sinteză jubiliară. 

 

 19 iunie 2011 

 Wireless (1) 

 Profesorul universitar Mircea Popa pomeneşte în cea mai recentă Tribuna (nr. 

211/2011) de două articole, dintre care unul tocmai “din Tribuna pus în circulaţie de 

Laszlo Alexandru şi care nu sunt conforme adevărului. A scrie «din auzite» este una din 

marile defecte [da, da: una din defecte… - nota mea, L.A.] ale presei române, vizînd o 

situaţie fundamental stînjenitoare” (unu la mînă). Şi ce neadevăr stînjenitor a pus în 

circulaţie Laszlo Alexandru? La ce anume se referă M. Popa? El sintetizează 

comunicarea lui Nicolae Manolescu, prezentată în cadrul Simpozionului internaţional de 

jurnalism, organizat la Cluj-Napoca în octombrie 2010 de Catedra de Jurnalism a 

Universităţii “Babeş-Bolyai” în coordonarea profesorului Ilie Rad. La simpozionul cu 

pricina, N. Manolescu “a tratat în intervenţia sa problema «Telefonului fără fir», adică a 

modului în care lipsa de documentare poate duce la amalgamarea vocilor şi deformarea 

mesajului, astfel încît realitatea să fie puternic afectată pînă la propagarea de zvonuri şi 

falsuri mediatice” (doi la mînă). 
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 Comunicarea ştiinţifică a profesorului universitar Nicolae Manolescu, privind 

falsificarea mesajului public din presă, din pricina documentării eronate, a fost tipărită şi 

la Editura Tritonic din Bucureşti, în cadrul volumului coordonat de Ilie Rad: 

Documentarea în jurnalism (trei la mînă). Iar textul nu conţinea nimic fundamental 

deosebit faţă de articolul Telefonul fără fir, publicat deja de ziaristul N. Manolescu în 

România literară, nr. 5/2005 (patru la mînă). 

 Dar ce minciună îngrozitoare o fi colportat acest Laszlo Alexandru, de i se 

reaminteşte infamia cu pricina de vreo patru ori în decurs de şase ani? Ia să vedem. 

 

 20 iunie 2011 

 Wireless (2) 

 În dialogul pe care l-am purtat împreună cu Gheorghe Grigurcu şi Ovidiu Pecican, 

în data de 24 aprilie 2003 (tipărit apoi în volumul Vorbind, Cluj, Ed. Limes, 2004), am 

ţinut să protestez împotriva faptului că “miercuri, 9 aprilie 2003, Curtea Supremă de 

Justiţie a schimbat încadrările cu care fuseseră trimişi în judecată cei care au omorît 26 de 

oameni pe străzile Clujului şi au rănit alţi 52”, în timpul revoluţiei din decembrie 1989. 

“Inclusiv individul care acum trei ani m-a ameninţat pe mine cu moartea, într-o 

convorbire telefonică nocturnă. A fost trimis frumuşel acasă şi amendat cu o sumă care 

va fi plătită probabil de Ministerul Apărării Naţionale, adică de contribuabili, adică de noi 

toţi” (p. 88-89). 

 Cum a fost posibilă această încălcare a celor mai elementare reguli de justiţie 

socială şi convieţuire democrată? Cum a putut oare puterea de-atunci, personificată la vîrf 

de Ion Iliescu, să sfideze opinia publică din ţară şi străinătate, printr-o decizie aşa 

revoltătoare? Am formulat – tot atunci – un posibil răspuns. Hotărîtoare a fost, foarte 

probabil, complicitatea intelectualilor români de vază ai momentului, care în loc să-i 

solicite preşedintelui înfăptuirea dreptăţii şi instaurarea valorilor democratice, au fost 

interesaţi de ocuparea unor fotolii diplomatice. 

 “Nu demult au fost organizate ritualicele întîlniri ale României literare, la Clubul 

Prometheus din Bucureşti. Acum vreo trei-patru săptămîni. [Mai precis: la 26 martie 

2003, orele 19 – nota mea, L.A.] Tema discutată a fost răspîndirea culturii române în 

străinătate. La această întîlnire a participat şi preşedintele Iliescu. Marea preocupare a 
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scriitorilor n-a fost să-şi exprime decepţia, indignarea faţă de realităţile pe care le constată 

sub ochi, să se disocieze de fărădelegile care se comit, ci să implore în genunchi posturi 

de ataşaţi culturali şi ambasadori în străinătate. Nu ştiau cum să se agaţe mai serviabil la 

remorca puterii politice, să împingă prin noroaie căruţa guvernării. Eu cred că a fost o 

atitudine mult sub demnitatea scriitorilor.” Ion Iliescu “voia să se asigure că intelectualii 

n-au o adevărată voce critică în legătură cu politica la care se pretează în acest moment. I 

s-a confirmat că nu are critici credibili în rîndul intelectualilor de frunte, care s-au 

mărginit la a-l implora, direct sau indirect, pentru nişte posturi de reprezentare a 

României în străinătate, unde s-ar fi pus în subordinea şoferului ambasadei. Asta era 

important pentru intelectuali! Ei bine, Iliescu văzînd că nu există obstacole, după două 

săptămîni, îmi permit să bănuiesc că a avut un rol covîrşitor în pronunţarea sentinţei 

definitive privitor la morţii de la Cluj, din revoluţie” (p. 88). 

 

 21 iunie 2011 

 Wireless (3) 

 Nicolae Manolescu îmi reproşează, pe ton ironic-şăgalnic, documentarea 

inadecvată în legătură cu subiectul respectiv: “Ceea ce este semnificativ este că Laszlo 

Alexandru n-a fost prezent la întîlnire, nici la vreo alta. El scrie din auzite”. Este foarte 

adevărat că n-am asistat, în carne şi oase, la ceremonialul de odinioară al genuflexiunilor 

intelectuale în faţa lui Ion Iliescu. Ar fi fost cam dificil, din moment ce România literară 

nr. 12/26 martie 2003, care anunţa pe frontispiciu măreţul eveniment ce se pregătea, nu 

uita să precizeze: “Participare cu invitaţii”. Nefiind invitat, eu n-am participat. Dar nu mi 

se pare din cale-afară de subtilă şmecheria să-i chemi, la întîlnirea cu Iliescu, doar pe 

oamenii de încredere, după care să-i persiflezi pe criticii tăi că nu ştiu ce vorbesc, fiindcă 

nu erau de faţă. 

 În numărul succesiv, 13/2003, al României literare s-au consemnat totuşi, de către 

Reporter, momentele substanţiale ale memorabilei reuniuni. Spicuiesc aici cîteva pasaje. 

Să estimeze cititorii dacă au fost cumva exagerate concluziile mele. “Douăzeci şi şase 

martie 2003, ora 19. Ediţia Întâlnirilor României literare de la Clubul Prometheus pe 

tema «Promovarea culturii române peste hotare» a fost onorată de prezenţa Preşedintelui 

României, dl. Ion Iliescu. Lista completă, în ordine alfabetică, a participanţilor este 
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următoarea: Adriana Bittel, Augustin Buzura, Ion Caramitru, Marius Chivu, Denisa 

Comănescu, Marina Constantinescu, Alexandru Cosmin, Gabriel Dimisianu, Ioan Flora, 

Ioan Hidegcuti, Nicolae Manolescu, Angela Martin, Mircea Martin, Dan Horia Mazilu, 

Dan C. Mihăilescu, Ioan T. Morar, Cristian Niculescu, Victor Opaschi, Mihai Pascu, 

Nicolae Prelipceanu, Costi Rogozanu, Eugen Simion, Teodora Stanciu, Alex. Ştefănescu, 

Răzvan Theodorescu, Marius Tupan, Cătălin Ţîrlea, Stelian Ţurlea, Tudorel Urian, Mihai 

Zamfir, A. I. Zăinescu. Se mai află în sală demnitari şi oameni de cultură pe care nu i-am 

putut identifica, ziarişti, ca şi mica armată de fete frumoase cu care clubul Fundaţiei 

Anonimul îi cucereşte de fiecare dată pe oaspeţi. Vom reproduce foarte pe scurt, pe cât 

posibil în cuvintele participanţilor, esenţialul din fiecare intervenţie. 

 Deschizând discuţia, Nicolae Manolescu face o distincţie necesară: Nu este 

problema statului cum anume se realizează şi îşi face un nume un artist. Dar de 

promovarea creaţiei artistului peste hotare statul este acela care trebuie să se ocupe, fie şi 

numai pentru că este vorba de imaginea ţării. Din Constituţie lipseşte cuvântul cultură. 

Este o problemă simbolică, dar este o problemă. Apoi: de ce s-a abandonat iniţiativa 

trimiterii în str ăinătate ca ataşaţi culturali a unor scriitori sau arti şti? de ce nu mai 

funcţionează mecanismul trimiterii în str ăinătate a unor publicaţii româneşti? de ce 

atâţia nechemaţi în reprezentanţele noastre culturale? [subl. L.A.] (…) 

 Ion Iliescu: Vă felicit pentru organizarea dezbaterii şi vă mulţumesc pentru 

invitaţie. La Forumul Culturii de anul trecut s-au discutat sistematic trei categorii de 

probleme: accesul la cultură, dificultăţi cu care se confruntă instituţiile, propagarea 

culturii române în străinătate (rezumă discuţiile care au avut loc cu acel prilej). Proiectul 

legii de înfiinţare a Institutului Român de Cultură se află la Parlament. Acest institut va 

prelua experienţa Fundaţiilor Regale şi o va continua pe aceea a Fundaţiei Culturale 

Române. A apărut recent o nouă publicaţie, Lumea românească, pentru românii din 

străinătate.  

 Nicolae Manolescu: Arată bine, dar îi prezintă cititorilor, ca elogiatori ai limbii 

române, pe N.D. Fruntelată, care l-a elogiat pe Ceauşescu şi pe Radu Gyr, care l-a elogiat 

pe Căpitan. 
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 Răzvan Theodorescu: Pot menţiona şi scriitori care lucrează ca ataşaţi 

culturali, dar în aceste posturi avem nevoie mai degrabă de buni manageri. [subl. 

L.A.] 

 Alex. Ştefănescu: Există o întreagă reţea de instituţii culturale în judeţele ţării; se 

organizează festivaluri, concursuri, simpozioane etc. Maşinăria funcţionează (ceea ce este 

lăudabil, într-o ţară săracă), dar ea captează prea puţin din cultura română autentică. De 

bugetul pus la bătaie beneficiază mai degrabă organizatorii, ca şi unii scriitori sau 

arti şti fără valoare, abonaţi la asemenea manifestări.  [subl. L.A.] (…) 

 Mihai Zamfir: Reţeta de geniu a lui Carol al II-lea a fost să numească pe cine 

trebuia la Editura Fundaţiilor Regale şi apoi să nu se mai amestece. [subl. L.A.] (…) 

 Gabriel Dimisianu: După primul război mondial, când a plecat la Conferinţa de 

pace de la Paris, Ionel Brătianu a dus cu el ca argument în favoarea României colecţia 

revistei Convorbiri literare. Noi ce facem azi pentru a avea asemenea argumente? Viaţa 

Românească e un monument în paragină. România literară nu mai primeşte nici un 

sprijin de la MCC [subl. L.A.].” 

 Mai intervin în discuţie şi alţii, printre care Eugen Simion şi Augustin Buzura. Ion 

Iliescu le cere consilierilor săi să întocmească o documentaţie scrisă în legătură cu 

aspectele sesizate de ultimii doi. “Nicolae Manolescu încheie dezbaterea, mulţumind 

tuturor participanţilor.” 

 Dacă privesc peste umăr de la nivelul anului 2011, cel puţin doi dintre vorbitorii 

de-atunci ocupă şi în acest moment funcţii de ambasadori, fără a-i pune la socoteală pe 

alţii, plasaţi în funcţii mai puţin vizibile. Am greşit cumva în estimările aspre pe care le-

am făcut atunci, la cald, la cîteva săptămîni distanţă? 

 

 22 iunie 2011 

 Wireless (4) 

 Preocuparea de a-şi ascunde urmele l-a îndemnat pesemne pe Nicolae Manolescu 

să-mi reproşeze repetat, chiar şi după cîţiva ani, faptul că am dat ponderea cuvenită 

momentului oportunist organizat şi prezentat de România literară în 2003, sau faptul că l-

am încadrat în contextul acelor vremuri. Dar e de-a dreptul mirobolant ca eforturile sale 

de cosmetică politică să se extindă – după cinci ani de zile – şi în spaţiul unui simpozion 
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universitar internaţional despre… “Documentarea în jurnalism”. Iar ca Mircea Popa, 

povestindu-le cititorilor despre deontologia… documentării în jurnalism, să-mi impute că 

am expus în revista Tribuna idei şi informaţii pe care, în realitate, le-am detaliat în 

volumul Vorbind îmi pare de domeniul hilarităţii. 

 Cred că prof. univ. dr. Nicolae Manolescu şi prof. univ. dr. Mircea Popa ar putea 

conduce cu succes workshop-uri captivante la un simpozion academic intercontinental 

despre “Experimente de revirginare la vîrsta a treia”. 

 

 23 iunie 2011 

 Weltanschauung 

 Exclamaţie a Sfîntului Grigorie de Nazianz, amintită frecvent şi de Papa Ioan al 

XXIIII-lea: “Voia Ta, Doamne, este pacea mea!”. Adînci cuvinte… 

 

 25 iunie 2011 

 Limba română pe Facebook 

 “Ce cute!” scrie un comentariu admirativ sub o fotografie cu doi tineri. Asta ar 

însemna: “ce drăguţ!”. 

 

 26 iunie 2011 

 Greşeală de tipar 

 Schimbarea limbii de scris (engleză/română) duce automat la modificarea locului 

unor litere pe tastatura computerului (“z” în loc de “y” etc.). Aşa se face că tocmai citesc, 

într-un serios studiu istoric, despre Madame de la Fazette… 

 

 27 iunie 2011 

 Podu Iloaiei 

 Acum 70 de ani, autorităţile statului român, condus de Ion Antonescu, i-au adunat 

pe evreii din capitala Moldovei şi, pe unii dintre ei (peste 1.000) i-au înghesuit într-un 

tren de marfă, claie peste grămadă. În căldura sufocantă, lipsiţi de aer şi apă, de orice 

posibilităţi de confort, oamenii au fost plimbaţi de colo-colo. Cei vreo 20 de kilometri pe 

calea ferată au fost parcurşi în peste şase ore. Rezultatul? 1.200 de cadavre, majoritatea 
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anonime, descărcate şi aruncate la groapa comună, pe coasta unui deal. S-a întîmplat la 

Podu Iloaiei. 

 În acest moment sînt la Iaşi, invitat de Institutul “Elie Wiesel”. Tocmai ne-am 

întors de la Podu Iloaiei, unde s-a organizat un impresionant ceremonial de comemorare a 

evreilor ucişi în trenul groazei. Discursuri civile şi religioase în ebraică, intervenţii bine 

cumpănite ale autorităţilor (prefectul judeţului, primarul oraşului), fanfara militară, luări 

de cuvînt ale unor supravieţuitori şi coroane oficiale de flori (de la Preşedinţie, Guvern, 

Muzeul Holocaustului din Washington etc.). În asistenţă, cîţiva ambasadori, distinşi prin 

ţinuta sobră, impecabilă, numeroase persoane în vîrstă, venite tocmai din Israel, 

televiziuni, presă scrisă. 

 Cînd a intrat maşina blindată a ambasadorului american, nou-nouţă şi sclipitoare, 

cu drapelul pe capotă, împreună cu celelalte limuzine ale demnitarilor, printre barăcile 

dărăpănate, pe uliţa prăfuită, hîrbuită, a periferiei, în drum spre groapa comună evreiască, 

au ieşit în maieu şi şlapi bieţii localnici mărunţi, tuciurii şi nespălaţi, în faţa ogrăzii şi s-au 

frecat la ochi. Parcă era o întîlnire de gradul trei, între un OZN şi un car cu boi. 

 În decorul S.F. al unei asemenea juxtapuneri inedite, România învaţă să-şi 

cunoască şi să-şi regrete trecutul, pentru a nu-l mai repeta în viitor. 

 

 30 iunie 2011 

 Sîntem concepte (1) 

 De pe drumul spre Iaşi, m-am abătut prin Cîrlibaba. Nu mai fusesem acolo de 21 

de ani. Eram curios cum mai arată, să-mi confrunt amintirile cu realităţile. Drumul de la 

Iacobeni încolo e la fel de ciuruit, o aventură să nu-ţi rupi maşina. Însă natura 

extraordinară, munţii înalţi, cu vîrfurile care se pierd printre nori, pădurea de-un verde 

crud, care te reumple de energie, toate astea au rămas la fel. Nici satul nu s-a schimbat. 

Intrînd pe străduţa din dreapta primăriei, sînt aceiaşi douăzeci de metri asfaltaţi, apoi 

începe domnia noroiului şi a bălţilor. M-am dus să văd casa unde am locuit un an de zile. 

Am recunoscut cărarea pe unde coboram spre pîrîul vijelios, cu două găleţi, după apa de 

spălat trupul şi hainele în lighean (fiindcă apa de băut o aduceam de la fîntîna din capătul 

grădinii). Totul părea în paragină, iarba crescuse peste genunchi, nu mai locuia nimeni 

acolo. Proprietari fuseseră doi bătrîni germani, soţ şi soţie, oameni extrem de simpatici şi 
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generoşi, ei locuiau pe o parte a casei, noi pe partea cealaltă. Imediat după 1990, deşi 

aveau deja peste 70 de ani, au ales plecarea definitivă. Nu mai am veşti despre ei, 

probabil că nu mai trăiesc. 

 Revoluţia din decembrie ‘89, pentru mine, a început la Cîrlibaba. Auzisem prin 

Europa liberă salvele de mitralieră de la Timişoara, urletele indignate ale mulţimii, 

fremătam să ne întoarcem la Cluj, să vedem dacă nu se extinde revolta. Pe cînd ne 

împachetam bagajele cu febrilitate, am auzit în faţa geamului o serie de explozii violente, 

care ne-au înţepenit. Am ieşit să vedem ce e. Geniştii armatei minaseră cu trotil cursul 

apei, care formase pungi de gheaţă şi ameninţa localitatea cu inundaţiile. Ne-am liniştit. 

Asta nu era aia. Aşa că – dacă bine reţin – în data de 18 decembrie 1989 am luat drumul 

Clujului, unde alte lucruri spectaculoase urmau să se întîmple. 

 

 1 iulie 2011 

 Sîntem concepte (2) 

 M-am dus să văd şcoala. Curtea era toată răscolită de utilaje, terenul betonat 

pentru tenis/handbal/fotbal nu mai exista. Geamuri sparte, ici-colo. Iar clădirea alăturată, 

cu internatul şi cantina, abia se mai ţinea pe picioare. O linişte adîncă, senzaţie de 

părăsire, indiferenţă şi sfîrşit de lume. Am remarcat în coasta şcolii o nouă construcţie de 

lemn, pe care scria “Bar”. Am intrat să-mi cumpăr apă plată. 

 Aceeaşi pustietate, în afară de o femeie stînd ciucită şi aşteptînd să treacă vremea. 

Am întrebat-o dacă şcoala mai funcţionează. “Da, dar acum e vacanţă, sînt cu toţii 

plecaţi”. “Tot zece clase sînt?” “Nu, doar pînă la clasa a opta. Primele două de liceu s-au 

desfiinţat în 1990. Nu mai sînt copii destui. Şi eu aici am terminat a 10-a.” “În ce an?” 

“În 1990.” “Ah, înseamnă că mi-aţi fost elevă. Eu am fost profesor aici, un an, am predat 

română.” S-a aşternut un moment de tăcere. “Nu, la română l-am avut pe domnul 

profesor Tipuleac, dar el între timp a murit.” “Nu, Tipuleac era suplinitor, eu am venit ca 

titular, cu repartiţie guvernamentală şi i-am luat orele de română, la clasele a 8-a A, a 8-a 

B, a 9-a şi a 10-a. El a trecut să predea latină. Dacă aţi terminat a 10-a în 1990, atunci 

sigur v-am fost profesor.” Altă linişte scurtă. Apoi un răspuns diplomatic. “Se poate, dar 

eu nu-mi amintesc.” 
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 Am încercat să obţin alte informaţii. “Cine mai e dintre vechii profesori? 

Directorul, de geografie, am auzit că a murit. Cum se numea?” “Domnu’ Dascălu.” “A şa, 

era un om tare cumsecade, mărunt, sufletist, entuziast. La biologie cine mai este?” “Tot 

doamna Iliuţ, iar soţul e învăţător şi-acum, doar că nu mai face naveta pe bicicletă, prin 

zăpadă, la şcolile de pe munte. Alea s-au închis, acum vin copiii la noi.” “Învăţătorul 

Treşciuc mai este? Soţia lui era secretara şcolii, îmi amintesc că a plecat în Germania.” 

“Da, doamna e tot plecată, el e tot aici.” 

 

 2 iulie 2011 

 Sîntem concepte (3) 

 “Mai ştiţi cînd au venit ajutoarele după revoluţie? A fost un TIR cu 6 tone de 

drajeuri franţuzeşti. Le-am depozitat sub cheie în laboratorul de biologie, de l-am umplut 

pînă la tavan.” Femeia a dat din cap zîmbind. (Ne-am apucat să împărţim apoi fiecărui 

copil un kilogram de ciocolată. Cînd i-am terminat pe toţi din şcoală, am observat că sala 

de clasă era încă plină pe trei sferturi. Atunci am schimbat tactica. Am cerut de la 

primărie o listă cu locuitorii din Cîrlibaba şi l-am chemat pe fiecare să-i dăm cîte 3 

kilograme. Îi bifam, pe măsură ce-i rezolvam. Au fost totuşi unii care au venit de două-

trei ori, spunînd că n-au primit. S-au dus acasă şi şi-au fiert rachiu. Copiii îşi puneau în 

praştie praline pariziene extrafine, cu care se vînau prin curtea şcolii.) 

 “Ce mai fac învăţătorii Marchevici şi Fluieraru?” “Soţii Marchevici lucrează tot 

aici, acum sînt plecaţi în vacanţă. Domnul Fluieraru a murit.” “Vai, îmi pare nespus de 

rău.” “Da, acum şase ani.” “Cît m-am mai certat cu ei să-şi lase fetele la liceu, la Cluj, să 

înveţe mai departe, să nu se piardă printre munţi. Cristina avea nota 10 la toate materiile, 

era extraordinară. Oana era ceva mai slabă, de 8 şi 9. Pînă la urmă i-am convins, dar 

numai dacă fetele merg împreună şi dacă le găsesc locuri la internat, fiindcă ei nu le pot 

plăti întreţinerea. N-a fost uşor, dar am rezolvat şi asta. Ce mai fac Cristina şi Oana?” 

“Oana s-a întors în sat, s-a măritat, are copil mic. O fetiţă. Cristina a continuat de-atunci 

să înveţe.” “Da, şi la mine la Cluj a fost şefă de promoţie.” “Acum e la Bucureşti, ceva 

om important într-o clinică particulară. Dar mereu dă examene.” 

 Am văzut că, în ciuda numeroaselor detalii pe care ni le comunicăm, femeia 

continuă să mă privească suspicios. Mi-am dat seama că nu m-am prezentat. Atunci i-am 
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zis: “Numele meu e Laszlo Alexandru”. Tot chipul i s-a luminat fulgerător, ochii i-au 

fugit în depărtare, un zîmbet i s-a întins pe obraz. “Dar sigur că da. Îl cunosc foarte bine 

pe Laszlo Alexandru. Este un om formidabil. Am ţinut mult la el. Ne-a ajutat enorm.” Şi 

privirile îi erau aţintite cu 20 de ani în urmă. M-am simţit destul de stînjenit la auzul 

cuvintelor elogioase şi i-am răspuns: “Doamnă, dar eu sînt Laszlo Alexandru!”. În acelaşi 

moment i-au revenit pe chip umbrele prezentului, s-a chircit pe scăunelul prăfuit şi-a 

bîiguit încurcată: “Eu pe Laszlo Alexandru îl cunosc foarte bine. Pe dumneavoastră nu vă 

ştiu, nu v-am văzut niciodată”. 

 Am încasat în plin răspunsul ei. Am salutat-o politicos şi m-am retras de-acolo în 

vîrful picioarelor. Nu mai era nimic de adăugat. 

 

 3 iulie 2011 

 Forme de ştir 

 Pe vremea cînd Gheorghe Grigurcu agoniza la mine acasă şi puţini mai trăgeau 

nădejdea că va scăpa cu viaţă, ne dădea tîrcoale telefonice un oarecare Victor Ştir. Se 

interesa repetitiv de sănătatea maestrului. În prima fază i-l mai treceam la telefon, dar 

apoi, cînd şi vocea l-a părăsit, îi făceam eu scurte rezumate medicale, cu situaţia tot mai 

disperată. Alte flotări şi genuflexiuni telefonizate de-ale lui au încercat apoi să-mi 

transmită sugestia privind ipoteza unei probabilităţi în vederea posibilităţii de-a ne face o 

vizită. Mie mi se rupea, Grigurcu a zis să vină, aşa că l-am primit. Acelaşi stil unsuros, cu 

trei implicite şi două perifraze, pînă cînd să sugereze o juma’ de impresie. Dar i s-au 

scurs ochii peste biblioteca mea şi-a intrat în fibrilaţie cînd a văzut masiva monografie 

(de vreo 500 de pagini) despre Borges, a lui Emir Rodriguez Monegal, în limba franceză. 

Eu o citisem deja, o găseam enorm de plicticoasă, în plus mai aveam şi varianta italiană, 

de la Feltrinelli, aşa că pe cealaltă i-am dăruit-o îndată lui Ştir. I s-a tăiat respiraţia, nu-şi 

credea urechilor, n-a lipsit mult să-mi pupe mîna. 

 La aceste două momente se reduce, în mintea mea, suma informaţiilor privind 

opera literară a lui Victor Ştir. Cunosc vorba aspră, autohtonă, că pe cine nu laşi să 

moară, nu te mai lasă să trăieşti. Dar la aşa-zisul editorial-pamflet din Mesagerul literar 

şi artistic (Bistriţa, nr. 6/iunie 2011, p. 1), în care Victor Ştir îşi pompează cerneală din 
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haznaua lui Barbu şi Vadim Tudor, pentru a mă încondeia pe mine, nu-mi iau nici măcar 

osteneala de-a răspunde “hai sictir!”. 

 

 P.S. Începînd de azi, Gheorghe Grigurcu încetează de-a mai fi directorul onorific 

al revistei E-Leonardo. 

 

 8 iulie 2011 

 E-Leonardo, nr. 17/2011 

 A apărut cel mai recent număr al cunoscutei reviste electronice poliglote. 

Cuprinsul include următoarele materiale de citit / de privit / de ascultat: 

 EDITORIAL: Laszlo Alexandru, “Rezistenţa prin cultură” – cinci paradoxuri 

(ro.); “Resistance through Culture” – Five Paradoxes (en.); “Resistenza per mezzo della 

cultura” – cinque paradossi (it.) 

 ESSAI: Emil Simiu, Années d’Apprentissage (fr.) 

 HOLOCAUST: Vlad Solomon, Cum am devenit jidan (1) (ro.) 

 Cum am devenit jidan (2) (ro.) 

 Cum am devenit israelian (3) (ro.) 

 Cum am devenit israelian şi evreu (4) (ro.) 

 PROZĂ: Laszlo Alexandru, Sîntem concepte (ro.) 

 PROZĂ: Cristian Horvath, Urme (Dialoguri cu mine însumi) (ro.) 

 ESEU: Ovidiu Pecican, O replică solară la Faust-ul goethean: romanul postum al 

lui Lucian Blaga (ro.) 

 REMEMBER: Laszlo Alexandru, Despărţire de Ion Solacolu (ro.) 

 POLEMICA: Mihail Sebastian, O poveste (ro.) 

 POLEMICA: Mihail Sebastian, Cuvinte la o trădare (ro.) 

 POLEMICA: Laszlo Alexandru, “Un mereu tînăr calpuzan de idei” (ro.) 

 POLEMICA: Ovidiu Pecican, În slujba lui Heidegger (ro.) 

 ESSAI: Ana Bazac, «L’Idiot solennel»: réverbération d’une formule de Hasek 

(fr.) 

 PROZĂ: Patrizio Trequattrini, Mirela (it.) 

 PROZĂ: Patrizio Trequattrini, Obsession (it.) 
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 DOSARE: Laszlo Alexandru, Alessandro Manzoni văzut azi (ro.) 

 Alessandro Manzoni visto oggi (it.) 

 EUROPA: Mihail Sebastian, Heinrich-Gerhard Gruber (ro.) 

 POLEMICA: Mihail Sebastian, Hai, Vasile! (ro.) 

 ISTORIA: Laszlo Alexandru, Meandrele memoriei (ro.) 

 PROZĂ: Igor Ursenco, Bucătărie mobilată (ro.) 

 PROZĂ: Igor Ursenco, Thriller serotonin (ro.) 

 PROZĂ: Igor Ursenco, Marte în mişcare retrogradă (ro.) 

 ESEU: Ana Bazac, Eminescu, “Privesc oraşul furnicar”: teme filosofice (ro.) 

 ORA EXACTĂ: Laszlo Alexandru, Cum am tradus “Zazie în metrou” (ro.) 

 ESEU2: Mihail Sebastian, A murit Maria Fenechiu (ro.) 

 ESEU2: Mihail Sebastian, Ileana Matei a vrut să ştie… (ro.) 

 REMEMBER: Laszlo Alexandru, Mircea Iorgulescu (ro.) 

 PROZĂ: Patrizio Trequattrini, L’aereo (it.) 

 PROZĂ: Patrizio Trequattrini, Imbrunire (it.) 

 ESSAY: Chris Lawson, Romania and the EU (en.) 

 ISTORIA: Ovidiu Pecican, Alianţele între discipline (ro.) 

 TEZE&ANTITEZE: Laszlo Alexandru, Cimitirul lui Eco (ro.) 

 TRADUCERE: Rainer Maria Rilke, Der Tod des Dichters, Buddha, Gott im 

Mittelalter, Der Panther (de.) 

 Moartea poetului, Buddha, Dumnezeu în Evul Mediu, Pantera (ro.) 

traduceri de Dan Dănilă; 

 FILM: Laszlo Alexandru, Scîrba noastră şi mînia / Ceauşescu – România (ro.) 

 GALERIA DE ARTĂ: Jertfa de Andrada Damian 

 GALERIA DE ARTĂ: Clujul vechi de Ancuţa Lăcrimioara Chiş şi Ucu 

Bodiceanu. 

 Accesul pe net e gratuit – satisfacţia estetică e garantată… 

 

 9 iulie 2011 

 Al ţi scriitori colaboratori 
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 Grupajul despre Emil Cioran, din revista Dilema Veche, nr. 385/30 iunie-6 iulie 

2011, îi oferă ocazia lui Liviu Tofan să dea o raită prin dosarele de la Securitate ale 

exilatului parizian. Cioran se ştia vulnerabil, datorită trecutului său legionar. A văzut ce-a 

păţit Vintil ă Horia, cu hitlerismul său debordant din juneţe, cînd a încercat să-şi refacă 

apoi blazonul cu Premiul Goncourt şi-a sfîrşit în jenă şi penibil. Aşadar Cioran – ne spune 

Liviu Tofan – a adoptat “le profil bas” , s-a retras din chestiunile româneşti, pentru a 

evita un eventual scandal public recapitulativ. 

 Asta nu l-a scutit de manevrele de captare, din partea regimului comunist din 

ţărişoară. Sau de vizitele de curtoazie ale agenţilor de influenţă, care se străduiau să-l 

“influenţeze pozitiv”. Alţi scriitori colaboratori ies astfel la lumina zilei, aşa cum i-a 

identificat Liviu Tofan din dosarele Securităţii: 

 “- Nume de cod «Lucian Armaşu» – criticul şi poetul Alexandru Căprariu, 

redactor şef la Tribuna şi apoi director al editurii clujene Dacia; 

 - Nume de cod «Popa» – profesorul de drept Tudor Popescu; 

 - Nume de cod «Petroniu» - scriitorul Paul Dimitriu; 

 - Nume de cod «Anton» – publicistul de prestigiu Petru Comarnescu.” 

 

 10 iulie 2011 

 Acolada lu’ Grigurcu 

 Într-o însemnare precedentă băgam de seamă că revista sătmăreană Acolada a 

devenit o afacere de tămîiere (micro)familială: ei se scriu – ei se laudă – ei se citesc. 

Exemplele stau la îndemîna tuturor, ceas de ceas, pagină de pagină şi în proporţii 

îngrijorătoare. Un record (trist) l-am constatat mai ales în nr. 4/2011, care include cap-

coadă sonorizări în jurul lui Grigurcu, maestrul performînd pe mai multe voci, cît să-i 

iasă de-un cor în toată legea: e lăudat perseverent de Barbu Cioculescu, e elogiat 

dedicator de Aurel Pantea, e intervievat sfios (cu va urma!) de Lucia Negoiţă, e periat 

insistent de Magda Ursache, e proslăvit de Angela Furtună prin cuvinte rostite cîndva de 

Monica Lovinescu etc. Şi, pentru ca să nu existe dubii, însuşi sărbătoritul înşfacă pana şi-

i arde o cronică literară, precum şi nişte însemnări despre pericolul halucinogenelor. Şi cu 

asta gata revista. 
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 Luînd seama la rîndurile mele uimite, Gh. Grigurcu binevoieşte a-mi relata că, 

mde, tocmai a-mplinit o vîrstă rotundă, care justifică manifestările de stimă. Asta am 

înţeles-o, oarecum. Dar cîte luni în şir tot împlineşte ani rotunzi Grigurcu? Nu de alta, dar 

şi acum, după două luni, Liana Cozea face sprinturi pentru a ratrapa plutonul elogiator şi 

ne explică, pe două cearşafuri, “Secretul individualităţii” la Gheorghe Grigurcu (în 

Acolada, nr. 6/2011, p. 12-13). Ei, care să fie secretul individualităţii lui Grigurcu? Îşi 

înscenează cumva linguşelile, pozînd totodată în om modest? Păi pentru ideea asta nu era 

nevoie de două pagini mari şi late… 

 Unii titani nu s-au sfiit să-şi pună direct numele pe titlul revistei: Flacăra lui 

Păunescu. În numele transparenţei, pentru a se evita iluziile păguboase, propun să se 

completeze frontispiciul mensualului prin: Acolada lu’ Grigurcu. Aşa măcar ştie lumea 

că în conserva aia încap doar maestrul şi pretenarii lui. 

 

 11 iulie 2011 

 Jetzt kommt der Fututz 

 Un banc de pe vremea războiului: “În Bucureşti, Hans şi Fritz, doi soldaţi 

germani, furieri la Ambasadă, călătoreau cu tramvaiul în mare aglomeraţie cuţo-vlahă. Se 

apropie de o staţie; Hans, care era mai vechi în Bucureşti, îi spune lui Fritz, total neiniţiat: 

«Pass mal auf, Fritz, jetzt kommt der Fututz». Prin substantivarea futuţiului, neamţul 

înţelegea scandalul şi gălăgia tipică urcărilor şi coborîrilor din tramvai. Acest «Jetzt 

kommt der Fututz» a devenit emblemă, ni l-am spus nu o dată, mai tîrziu” (I.D. Sîrbu). 

 

 12 iulie 2011 

 Sebastian ca turnesol (1) 

 Personalitatea complexă a lui Mihail Sebastian acţionează ca hîrtia de turnesol, 

atît asupra intelectualilor români din interbelic, cît şi asupra celor din prezent. Depoziţia 

lui lucidă, calmă, dar necruţătoare, privind derapajele extremiste ale contemporanilor săi, 

scriitori de frunte ai culturii noastre, e cam greu de suportat. Simţul nuanţelor, inteligenţa 

şi sensibilitatea reprezintă de asemeni calităţi incontestabile ale diaristului. O asemenea 

apariţie surprinzătoare, ca un sîcîitor element de contrast în cîmpul literaturii române – 

obişnuită cu vorbele în doi peri, jocurile de intermediere şi compromisurile împinse uşor 



 96 

sub covor – pretindea o reacţie adecvată. Discreditarea memorialistului, pentru a se 

prezerva neprihănită imaginea pleiadei fasciste interbelice, a devenit o prioritate a 

ultimilor ani. 

 Gheorghe Grigurcu ocupă una dintre cele mai amuzante poziţii, în galeria 

detractorilor lui Mihail Sebastian. Cronicarul literar a fost mai întîi impresionat de 

anvergura şi autenticitatea autorului şi, îndată după apariţia Jurnalului, în 1997, a emis o 

serie de judecăţi favorabile, întemeiate pe anumite pasaje clar delimitate ale capodoperei. 

Zece ani mai tîrziu, comentatorul şi-a dat seama că M. Sebastian este un obstacol 

incomod, în calea manevrelor de ascundere sau diminuare a extremismelor de dreapta. La 

sărbătoarea centenarului lui M. Sebastian (cîtă delicateţe!), Grigurcu şi-a dat obolul 

tipărind în România literară o palinodie. Tot ce elogiase, acum relativiza. Tot ce lăudase, 

acum critica. Şi, pentru ca totul să fie încă mai interesant, criticul îşi întemeia judecăţile 

negative pe exact aceleaşi citate care-i serviseră, zece ani mai devreme, pentru a aplauda. 

 Cîtă vreme exegeza slujeşte la mai buna cunoaştere a unui text literar şi – implicit 

– la mai buna cunoaştere a realităţii, ce preţ mai poate fi pus pe comentatorul ce 

manipulează citatele şi răstălmăceşte faptele, astfel încît ceea ce azi este alb, mîine devine 

negru? Pe analistul care îşi proiectează interesele ideologice, aservind şi exploatînd fără 

umbră de remuşcare operele artistice, pentru a denigra autorii? 

 

 13 iulie 2011 

 Sebastian ca turnesol (2) 

 Îndată după apariţia Jurnalului scris de Mihail Sebastian, Gh. Grigurcu nota 

încîntat, în legătură cu protagonistul însemnărilor, că avem în faţa ochilor “un exemplar 

specific, am spune: de rasă, al inadaptabilului, al individului care nu-şi găseşte un rost 

nici afară şi nici în sine”, aflat tocmai “la antipodul «artificiului», al «falsului» de care îi 

era teamă” (vezi rev. Viaţa românească, nr. 7-8/1997, reluat în vol. A doua viaţă, Buc., 

Albatros, p. 424). Zece ani mai tîrziu, în opinia sceptică a comentatorului nostru, autorul 

evreu confruntat cu tragedia Holocaustului nu ar face decît să-şi însceneze crizele 

existenţiale; pe modelul cutărui personaj depresiv al literaturii ruseşti, care se gîndeşte 

doar la plecare sau sinucidere, “realitatea psihică e îngroşată de poză” (vezi România 

literară, nr. 33, 34, 35/2007). 
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 La prima lectură avusesem de-a face, în persoana lui Mihail Sebastian, cu un 

“autor fin, inteligent, sensibil ca un seismograf”. La a doua lectură, dimpotrivă, autorul 

este un “suspicios, anxios, frămîntat de varii motive” neserioase. Simţul autocritic 

exacerbat al lui Mihail Sebastian, ca dovadă concludentă a modestiei sale, era subliniat cu 

încîntare în primă instanţă: “are o părere cît se poate de proastă despre el însuşi. Încearcă 

senzaţii caracteristice de «silă, dezgust, descompunere», socotindu-se «o epavă», «un 

ratat»”. Cu ocazia centenarului marcat în presa literară, comentatorul deja îl vede pe M. 

Sebastian ca pe un ins “orgolios”, cu reacţii “scorţoase”. 

 

 14 iulie 2011 

 Sebastian ca turnesol (3) 

 Pasiunea constantă a dramaturgului interbelic pentru literatura străină era 

subliniată iniţial cu încîntare: “Jurnalul său ne îngăduie a-i reconstitui personalitatea 

printr-un joc de suprapuneri între literatură şi viaţă, joc de transparenţe emoţionale ce 

suprimă aproximaţia, reduc artificiul la un minim expresiv, înnobilîndu-l prin utilizarea 

sa în calitate de receptacol al «adevărului» faptic şi sufletesc”. După cîţiva ani, aceeaşi 

intensă frecventare a literaturii occidentale e marcată ca semn de falsitate şi frivolitate: 

“Afectarea proustiană a lui Sebastian e prin urmare una din insignele cu care a ţinut a se 

orna”. 

 Mihail Sebastian n-a ezitat să combine meditaţiile afectuos-admirative şi cele 

pipărat-sarcastice la adresa bunului său prieten Camil Petrescu. Portretul era lăudat de 

Gh. Grigurcu: “Un personaj central e, în Jurnalul de care ne ocupăm, Camil Petrescu, 

scriitor a cărui valoare nu e contestată, dar altminteri megaloman, pururi interesat, 

versatil, aşa cum îl ştim şi din alte surse. (…) A ne inflama disproporţionat în faţa unor 

fişe ce intersectează intimitatea subiectului cu cea a obiectului nu mi se pare înţelept”. 

Zece ani mai tîrziu, Grigurcu face tocmai ce ne sfătuise să nu facem, adică se inflamează 

disproporţionat (şi ipocrit) pe seama descrierii de care are parte Camil Petrescu, “chipul 

cel mai prezent şi totodată cel mai violent şarjat, înghesuit într-o efigie caricată”. Mai 

întîi criticul ne asigurase de autenticitatea portretului, ce poate fi confirmat şi din alte 

surse. Ulterior acelaşi om mimează indignarea şi îşi acuză victima că se pretează la şarjă 

şi caricatură. 
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 15 iulie 2011 

 Sebastian ca turnesol (4) 

 Eugen Ionescu ne-a ilustrat, într-un răsunător impuls de teribilism din perioada 

interbelică, felul în care unul şi acelaşi text literar (Maitreyi de Mircea Eliade) poate fi 

judecat pozitiv sau negativ, în funcţie de interesele comentatorului. Aceleaşi citate pot fi 

lipite în corpul demonstraţiei, pentru a se dovedi calităţi sau defecte, după cum criticul 

literar şi-o propune. Aşadar exegeza ar fi o inutilitate şi o pierdere de vreme, toţi 

urmărind doar confirmarea propriilor preconcepţii, consolidarea propriilor interese de 

putere. Jocul extravagant al lui Eugen Ionescu, de odinioară, excludea din calcul ipoteza 

că la baza interpretării trebuie plasate buna-credinţă şi onestitatea. Acestea sînt singurele 

ingrediente care, din capul locului, îi conferă legitimitate îndemînării meşteşugăreşti a 

criticului. 

 Ceea ce Eugen Ionescu a aplicat sub formă de joacă ironică, pe spinarea lui 

Mircea Eliade, a venit acum Gheorghe Grigurcu să pună în scenă, cu o seriozitate atroce, 

în dauna lui Mihail Sebastian. Palinodia sa încruntată ideologic rămîne, însă, nerelevantă. 

Ea nu ne ajută să pricepem esenţa personalităţii lui M. Sebastian. Paginile tendenţioase 

ale lui Grigurcu dobîndesc, cel mult, roşeaţa găinarului prins în coteţul vecinului. 

 

 16 iulie 2011 

 Mareşalul Antonescu şi celula societăţii 

 Aflu dintr-un studiu istoric că, pe vremea mareşalului Antonescu, dacă erai 

funcţionar la stat şi voiai să te însori, trebuia să-i ceri voie ministrului de resort! Fără aşa 

ceva, riscai să te pomeneşti şomer. Am citit şi nu mi-a venit să-mi cred ochilor. Se pare 

că obsesia din totdeauna a dictaturilor (de dreapta sau de stînga) a fost să ni se strecoare 

în aşternut. Antonescu îţi aproba nevasta, Ceauşescu îţi număra copiii. Mare minune că 

am ieşit teferi din secolul dictatorilor care-ţi pipăiau prin izmene… 

 “Potrivit art. 43 din Decretul Lege pentru Codul funcţionarilor publici (aşadar, 

valabil şi pentru profesorii universitari) din 1940, toţi cei care se încadrau în această 

categorie nu puteau încheia o căsătorie fără aprobarea ministerului de care depindeau. În 

acest context, doritorii erau obligaţi să înainteze ministerului o cerere însoţită de 
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certificatul medical al viitoarei soţii, «certificatul de naţionalitate şi origine etnică 

românească a viitorului soţ», cazierul judiciar şi un certificat de moralitate eliberat de 

preot, sub prevederea că dacă nu vor face acest lucru vor fi disponibilizaţi. În ceea ce-i 

priveşte pe universitari, prin adresa nr. 124.665 din 26 iulie 1940 se aducea la cunoştinţă 

faptul că mariajele acestora vor fi aprobate de ministru personal, iar un an mai apoi 

departamentul Educaţiei mergea chiar mai departe cu interesul pentru familiile de 

profesori, solicitînd prin adresa nr. 119.910 din 1 iulie 1941 tabele cu toţi «membrii 

corpului didactic care au soţii de naţionalitate străină: unguroaice, bulgăroaice şi 

rusoaice». Pînă la instaurarea regimului antonescian, ce a promovat discriminarea pe 

criterii etnice şi confesionale, astfel de îngrădiri nu au existat, principiul fundamental, 

nescris însă, fiind cel al onorabilităţii soţiei şi a familiei acesteia” (Lucian Nastasă, 

Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor «literari», Cluj, Ed. 

Limes, 2010, p. 147-148). 

 

 17 iulie 2011 

 Play back (1) 

 Nu eram ceea ce s-ar numi un amic al lui Gheorghe Grigurcu. La debutul meu 

editorial cu volumul Între Icar şi Anteu, în primăvara lui 1997, mi-am transformat 

drepturile de autor în exemplare de carte, pe care le-am trimis cu poşta cîtorva zeci de 

scriitori şi comentatori culturali. Printre ei, şi lui Grigurcu. Marea majoritate a volumelor 

expediate a pierit aşa cum a apărut: fără urmă. Şi totuşi scriitorul din Tîrgu-Jiu m-a 

surprins printr-o cronică foarte călduroasă, entuziastă la adresa mea, tipărită în România 

literară, revista-etalon a acelor momente din cultura română. O situaţie absolut 

neprevăzută. 

 M-am simţit obligat să-i mulţumesc prin două-trei rînduri protocolare. Am 

schimbat apoi cîteva scrisori pe un ton senin. După o vreme, pe neaşteptate, mi-a propus 

să ne cunoaştem personal. Să merg în gara din Cluj, într-o noapte, pe la ora 3. El urma să 

vină de la Tîrgu-Jiu, în drum spre Bistriţa. Avea de schimbat trenul şi de aşteptat vreo trei 

ceasuri, pînă în zorii zilei. De ce să nu povestim de una şi de alta, din viaţa literară? 

Împrejurarea mi s-a părut de tot bizară. Dar scriitorii nu sînt tocmai persoanele cele mai 

previzibile, aşa că mi-am zis: de ce nu? În sordida sală de aşteptare, printre babele culcate 
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peste scaune, sarsanalele răsfirate pe podele şi lumpen-călătorii ce sforăiau indolenţi, noi 

problematizam despre criza culturii. În ciuda somnului care-mi dădea tîrcoale pe la gene 

şi a situaţiei groteşti care, prin străfunduri, mă amuza copios, am petrecut cîteva ore 

agreabile, în ce priveşte comunicarea intelectuală. 

 

 18 iulie 2011 

 Play back (2) 

 Au mai trecut cîteva luni, poate chiar un an. Într-o zi m-am pomenit cu un telefon 

din partea lui, cu o rugăminte presantă. Trebuia să vină la Cluj, împreună cu soţia sa, la 

un control medical inopinat, l-aş putea găzdui pe vreo două-trei zile? Am încercat să-i 

explic că nu dispun decît de două camere foarte strîmte, în care de unul singur de-abia 

încap, nu-i voi putea asigura minimul confort, ba nici măcar spaţiul vital necesar în 

asemenea împrejurări. Dar pe el nu confortul părea să-l intereseze. A insistat că are 

nevoie doar de-un adăpost provizoriu, oricît de modest, pentru a nu sta în gară. L-am 

primit. 

 Cele cîteva zile au devenit cîteva săptămîni. Săptămînile au devenit cîteva luni. 

Ceea ce pornise ca o banală vizită medicală s-a transformat instantaneu într-un pericol de 

viaţă şi de moarte. Cancer în stadiul 4 (din 5) nu e – nici măcar scris pe hîrtie – o figură 

de stil. Şi a-nceput lupta pentru supravieţuire. Cu paşii de tatonare, cu ezitările, cu 

manevrele de încercuire a bolii, cu accesele de speranţă, cu izbucnirile de disperare. 

Pentru prima dată în viaţa mea, am avut sub ochi toate detaliile crîncene ale unei 

asemenea încleştări. Noi, ceilalţi doi, ne-am pus complet la dispoziţia bolnavului. Soţia sa 

i-a fost menajeră, farmacistă şi bucătăreasă. Eu i-am fost secretar particular, confident şi 

şofer. Ne-am lăsat deoparte orice proiecte personale sau profesionale, pentru a-i sta în 

preajmă. Mai importantă decît fiinţa noastră era implicarea totală, alături de omul 

suferind, pentru a-l ajuta să izbîndească. Nu acceptam ca maladia să învingă. 

 

 19 iulie 2011 

 Play back (3) 

 Toate conexiunile lor din lumea medicală clujeană au fost mobilizate. Toate 

resursele financiare ale familiei sale au fost luate în considerare. Toate posibilele 
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tratamente au fost activate (la un moment dat, ţin minte că se acţiona pe trei căi 

terapeutice diferite, în paralel). Nu înceta să mă surprindă contrastul dintre înfăţişarea lui 

fizică, pe zi ce trecea tot mai slăbită, filiformă, scheletizată, şi forţa sa interioară 

impresionantă, de-o rară îndîrjire. 

 N-ar fi corect şi nici nu doresc să intru în descrieri fiziologice. Mai curînd un 

profil uman mă interesează să punctez aici, confruntat cu un moment-limită şi lipsit de 

vreo garanţie privind deznodămîntul pozitiv. O anumită situaţie poate că e definitorie. 

Într-o dimineaţă, la ora de vîrf, îl duceam cu maşina spre şedinţa de chimioterapie. În 

stînga mea, pe banda a doua, era un camion imens, cu roata cît noi trei laolaltă. Şoferul 

nu m-a văzut în oglinda laterală şi a cîrmit brusc, încercînd să se apropie de trotuar. A 

lovit portiera din dreptul meu, mi-a turtit aripa stînga faţă şi n-a lipsit mult să se urce 

chiar peste noi. Am tras o spaimă serioasă. Ne-am oprit maşinile în trafic, m-am extras cu 

greu de la volan şi am început obişnuitele pertractări: “tu eşti de vină, că ai schimbat 

banda de mers fără să te asiguri”; “ba tu eşti de vină, că n-ai respectat distanţa legală în 

timpul deplasării”; “ba tu eşti de vină, că nici măcar n-ai semnalizat cînd ai schimbat 

banda” etc. etc. 

 În toiul disputei, l-am văzut pe Grigurcu deşurubîndu-se cu eforturi de pe scaun. 

La capătul puterilor, cu o mînă se sprijinea pentru a se ridica în picioare, cu cealaltă mînă 

ţinea de nişte tuburi care-i ieşeau din organism şi drenau lichidele de diverse culori care 

se scurgeau din el. S-a apropiat clătinîndu-se palid şi ne-a spus seniorial: “Nu vă mai 

certaţi, eu sînt de vină!”. L-am repezit cu nedumerire: “Cum să fiţi dumneavoastră de 

vină, că doar sînteţi pasagerul, eraţi pe scaunul din dreapta!”. Iar el, pe acelaşi ton placid: 

“Da, numai eu sînt de vină. Dacă nu eram bolnav, acum n-aţi fi venit cu mine la spital şi 

nu v-aţi fi distrus maşina”. L-am trimis să se aşeze la loc, să nu se mai amestece într-o 

discuţie între automobilişti. Am clarificat apoi situaţia cu preopinentul, i-am luat datele 

de identificare şi actele de asigurare, stabilind şi următorii paşi în vederea declaraţiilor la 

poliţie şi a reparaţiilor. 

 

 20 iulie 2011 

 Play back (4) 
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 Alte amintiri ale mele se derulează cu o viteză ameţitoare. Îmbrăţişarea şi lacrima 

lui în ochi, cînd a plecat de la mine cu niscaiva speranţe de însănătoşire şi afirmaţia lui 

fermă: “Dumneavoastră mi-aţi salvat viaţa”. (Nu, nici pomeneală de aşa ceva, Dumnezeu 

i-a dat zile de trăit.) Numeroasele sale vizite ulterioare, la controale medicale periodice 

(devenise deja “de-al casei” în locuinţa mea, nu?). Expresia bizară a privirii sale, ceva 

între curiozitate, cinism şi reproş, cînd a întrerupt una din conversaţiile noastre, pe o temă 

oarecare, pentru a-mi lansa întrebarea sunînd a acuzaţie: “Foarte sincer, aşa-i că nici 

dumneavoastră n-aţi crezut că voi scăpa?”. Era genul de întrebare retorică, lipsită de orice 

răspuns confortabil. Ce să-i fi replicat? Că indiferent de ceea ce credeam sau nu credeam, 

am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ca el să izbîndească? 

 În plan publicistic, fiecare şi-a văzut de drumul lui. Am înregistrat în trei, la 

invitaţia lui Ovidiu Pecican, o serie de convorbiri culturale, pe care eu le-am transcris 

migălos şi care ulterior au apărut în volumul Vorbind. Nu reţin să-mi fi mulţumit pentru 

efort. Cîteva cronici literare ale lui Gh. Grigurcu la cărţi de-ale mele au mai apărut în 

presă, dar erau toate amplu descriptive, rezervate ca ton şi calibru al elogiilor (mi-a 

explicat înţelept că e mai bine să evităm suspiciunile şi l-am aprobat instantaneu, nu-i 

vorba). Iar unele manevre de-ale sale şi judecăţi din sfera publică au început să mă pună 

pe gînduri, să mă irite, şi după o vreme mi-au provocat intervenţiile polemice. 

 

 21 iulie 2011 

 Play back (5) 

 După ce-a trăit cîteva decenii cu imaginea de victimă, căci a fost lipsit de-un 

domiciliu adecvat, de-o carieră glorioasă şi-o publicaţie pe care s-o coordoneze, 

Gheorghe Grigurcu s-a trezit dintr-odată la şefia revistei Columna. Avea gînduri mari şi 

şi-a mobilizat prietenii. Mie a insistat să-mi ofere pagina de cronică literară. I-am explicat 

că nu ţin cu tot dinadinsul la această onoare, prefer mai curînd libertatea. Însă el a stăruit 

că vrea să mă clasicizeze. În primul număr, am ales să comentez un volum memorialistic 

semnat de Monica Lovinescu. Mai mult decît o recenzie convenţională, am elaborat un 

text nuanţat, care lua în discuţie aspectele admirabile, dar şi detaliile contestabile ale 

cărţii. Structura duală a intervenţiei mele era prevestită încă din titlu: Grîul şi neghina. 
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 Bănuiesc, din depărtare, consternarea care se va fi produs la Tîrgu-Jiu. Fapt este 

că – în mod bizar pentru analele presei culturale – cronica mea literară era urmată de un 

amplu comentariu ditirambic la adresa Monicăi Lovinescu, semnat de o oarecare Elvira 

Iliescu, cică pentru “reechilibrarea” perspectivei. Dar ce să mai echilibrezi dintr-un 

articol plasat, el însuşi, la jumătatea balanţei?! Şi întregul grupaj era precedat de o 

prezentare a lui Gh. Grigurcu, unde şeful revistei făcea plecăciuni adînci către venerabila 

pariziană, o asigura de sentimentele sale cele mai bune şi încerca, oarecum, să dilueze 

condescendent nesăbuinţa unui comentator pripit. (Ăsta eram eu.) 

 Dezgustul meu a fost instantaneu, la vederea “produsului”. Mă întrebam doar cum 

să reacţionez mai adecvat. Amicul Ion Solacolu, de obicei ponderat şi înţelept în sfaturile 

sale, ţin minte că de data aceea a fost absolut furios. Mi-a spus că el are o experienţă 

îndelungată în presa liberă occidentală şi nu şi-ar fi permis niciodată o asemenea manevră 

murdară. În emigraţia română din Anglia, îmi povestea el, parcă s-a întîmplat ceva 

asemănător, cu decenii în urmă, însă cel manipulat şi-a prezentat instantaneu demisia. 

Prin urmare n-ar mai trebui să stau pe gînduri. Dar eu încă ezitam, confruntat cu 

stupefacţia că un Gheorghe Grigurcu, după zeci de ani de lamentaţii la adresa cenzurii şi 

a victimizării, îndată ce prinde o felie de Columnă, se comportă ca un Teodor Vârgolici 

sau Valeriu Râpeanu. 

 

 22 iulie 2011 

 Play back (6) 

 Am ajuns la concluzia că e vorba de-o nemulţumire personală, nu are sens să-i 

dau amploare. Fusesem abuzat, în calitate de colaborator al unui periodic cultural, asta 

este, ne învăţăm minte şi mergem mai departe. Dar apoi a apărut incidentul legat de 

Mihail Sebastian. 

 Cu ocazia centenarului naşterii scriitorului brăilean, Gh. Grigurcu a ţinut să se 

afirme printr-un serial în trei volete, publicat la loc de cinste, în România literară. Acolo 

îşi dădea el întreaga măsură a astuţiei, răsturnînd pe dos ceea ce lăudase într-un 

comentariu precedent. Situaţia mă amuzase, mai întîi, mă iritase mai apoi. Dar mai cu 

seamă finalul “analizei” sale mă indignase de-a binelea. Şi nu atît pentru procesul de 

intenţii ce-i era intentat, cu toată seninătatea, scriitorului sărbătorit: de-ar mai fi avut zile 
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de trăit, “e foarte cu putinţă să fi apucat, alături de cohorta de confraţi din felurite 

generaţii, pe drumul ideologizării, al colaboraţionismului ce a înlocuit «dezmeticirea 

României» la care se aştepta şi pe care o identificase cu momentul «cînd se va pune 

serios problema răspunderilor»”. Pe ce anume se baza Grigurcu, speculînd că, dacă ar fi 

tr ăit , Sebastian s-ar fi dat cu comuniştii?! Pe argumentul că, în două-trei zile de activitate 

la România liberă, după 23 august ‘44, M. Sebastian s-a scîrbit de ce-a văzut acolo şi-a 

renunţat?! Şi ce fel de reproş era ăsta: de-ar fi trăit, e foarte cu putinţă să fi făcut cutare? 

 Bun, dar Mihail Sebastian n-a trăit. A pierit într-un accident rutier nefericit, la nici 

38 de ani, după ce supravieţuise miraculos războiului şi pe cînd toate căile destinului 

păreau să i se lumineze. Cum e văzută întîmplarea tragică, prin ochii comentatorului său 

de la centenar? “Diaristului i s-a dat libertatea de a pleca în eternitate. Astfel, Mihail 

Sebastian, unul dintre cei mai de seamă oameni de litere din interbelicul românesc, are 

şansa de a rămîne de-a pururi tînăr, strict egal cu propria-i conştiinţă pe care istoria n-a 

pus-o la încercare. Referindu-se la scriitorii români care au părăsit această lume în 

preajma instaurării comunismului, G. Călinescu aprecia că au murit «prudent»…”. 

Retezarea ipotezelor de relansare biografică şi profesională a unui scriitor în plină forţă 

creatoare e considerată o… eliberare?! Evreul care a scăpat miraculos de pogromurile 

înşirate unul după celălalt şi-a fost dat afară (în virtutea legilor antisemite) din toate 

ocupaţiile pe care le exercita spre a supravieţui s-a lăfăit cumva într-o seninătate 

nebuloasă, cu o “conştiinţă pe care istoria n-a pus-o la încercare”?! Victima care piere 

îngrozitor şi absurd în tinereţe a avut, dimpotrivă, norocul să… moară prudent?! 

 Aceste rînduri persiflatoare le scria tocmai Gheorghe Grigurcu, acela care, doar 

cîţiva ani mai devreme, plîngea înspăimîntat de ipoteza propriului său deces iminent. 

Omul care cunoscuse deja anticamera morţii, la vîrsta senectuţii, şi gustase toate 

supliciile angoasei de-a pieri, de unde-şi luase oare cinismul revoltător de-a batjocori 

moartea unui coleg mai tînăr de condei, căruia soarta îi retezase aşa devreme viaţa?! 

 

 23 iulie 2011 

 Play back (7) 

 Tot cam pe vremea cînd criticul de la Tîrgu-Jiu se îndeletnicea să persifleze, în 

presa literară, dispariţia prematură a unui scriitor evreu, fostul disident Paul Goma se 
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agita să împrăştie, în viaţa publică, argumentele antisemite de odinioară ale mareşalului 

Ion Antonescu. În războiul mondial, aparatul de propagandă – pentru a justifica ampla 

campanie de discriminare, izgonire şi asasinare a evreilor de către instituţiile statului 

român – plasase acţiunile exterminatoare în relaţie de cauză-efect. Deoarece evreii i-ar fi 

atacat, cu un an mai devreme, pe soldaţii români în retragere din Basarabia, era timpul să-

şi primească pedeapsa meritată. Aceasta este şi ideea fundamentală a cărţii lui Paul 

Goma, Săptămîna Roşie, plasată pe internet în zeci de ediţii şi răspîndită prin librării în 

versiuni cărora nimeni nu le mai ştie şirul. Pe lîngă performanţa de-a azvîrli vina pe 

umerii victimelor (căci evreii, nu-i aşa, au fost pedepsiţi pentru ce-au făcut anterior – 

inclusiv copiii de doi ani, linşaţi alături de părinţii lor…), prozatorul parizian mai reuşea 

şi performanţa de-a nega explicit producerea Holocaustului – faptă sancţionată de 

legislaţia în vigoare: “Doar ştim, avem şi hîrtii[,] şi ţinere-de-minte: «Holocaustul 

românesc» este o minciună, un fals, o escrocherie, o ticăloasă ameninţare («Punga sau 

viaţa!»)” (vezi Paul Goma, Săptămîna Roşie 28 iunie – 3 iulie 1940 sau Basarabia şi 

Evreii, Buc., Ed. Vremea XXI, 2004, p. 273). 

 O sumă de intelectuali, publicaţii culturale şi instituţii din România s-au delimitat 

de ipotezele antisemite exprimate de Paul Goma. Reacţia sa? I-a dat în judecată pe toţi cei 

care i-au trecut prin minte, pentru a-şi face niţică publicitate. Dar se apropiau termenele 

de judecată şi era binevenită orice zvîcnire în favoarea năstruşnicei iniţiative a 

beletristului de a-şi impune ideile cu ajutorul tribunalului. Aşa a reapărut în decor 

infatigabilul Gheorghe Grigurcu. În Jurnalul naţional din 5 sept. 2007 a lansat un vibrant 

omagiu la adresa romancierului aflat în centrul scandalului şi ne-a asigurat, pe noi toţi, că 

“oricîte obiecţii în bună ori rea credinţă i-am aduce, Goma se cade a fi socotit atît drept 

unul din scriitorii noştri de seamă, cît şi drept un reper moral de prim ordin”. 

 Paul Goma a fost un reper moral de prim ordin, pe vremea mişcării sale 

anticomuniste de protest, din 1977. Unde era pe vremea aceea Gheorghe Grigurcu, de nu 

i s-au auzit elogiile la adresa lui Goma? Ei, un’ să fie, scria neşte versuri. Au trecut 

treizeci de ani, Goma a schimbat macazul, din promotor al valorilor democratice a 

devenit propulsor al neghiobiilor extremiste. Hop şi Grigurcu despre “reperul moral”. Şi 

unde? În ziarul finanţat de Dan Voiculescu, personaj la gîtul căruia atîrnă patalamaua de 

“colaborator al Securităţii ca poliţie politică”, fiindcă şi-a turnat o verişoară. Mascarada 
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vieţii publice româneşti înghite multe. Printre ele inclusiv bizareria de a-l vedea pe 

cinicul Grigurcu dîndu-i “ceferticat” de moralitate antisemitului Goma, în gazeta 

securistului Voiculescu. Să plîngem ar fi prea mult, să rîdem n-avem putere. Ne mai 

rămîne dezgustul. 

 

 24 iulie 2011 

 Money, money, money 

 Aflu din însemnările directorului revistei Acolada lu’ Grigurcu (nr. 6/2011, p. 26, 

28) că aş fi un lefegiu dubios, fiindcă mi-am vîndut marfa proastă – scrisul – pe bani 

buni: “Observ la polemistul nostru absolut manifestarea defel agreabilă, pe şleau spus 

păgubitoare pentru d-sa, a unei concrescenţe cu filosemitismul radical, cel care vînează 

«antisemiţii» oriunde i se pare că ar putea hălădui, sau care, fără jenă, îi improvizează. 

(…) O atitudine care, neîndoios, nu aduce nici un serviciu seminţiei lui David, ci 

dimpotrivă, o izolează, o face antipatică. Stratagemele ieftine ale lui Laszlo Alexandru 

trădează un partizanat, după cum se zvoneşte[,] materialmente profitabil…”. 

 Pot să-l asigur pe Gh. Grigurcu de faptul că, inclusiv în prezent, trăiesc în acelaşi 

apartament strîmt pe care-l cunoaşte prea bine. Pentru publicaţiile mele care vizează 

corecta cunoaştere a Holocaustului, am primit din partea Ocultei Evreieşti Mondiale 

aceleaşi sume fabuloase pe care le-am căpătat şi din partea lui Gheorghe Grigurcu, pe 

vremea cînd locuia la mine pentru a se trata de cancer: absolut nimic. 

 

 25 iulie 2011 

 Ecuaţie literară 

 Avînd în vedere că filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor a înfiinţat de ceva timp 

premiul literar “Alexandru Căprariu”; avînd în vedere că recent a ieşit la lumină că poetul 

Alexandru Căprariu a colaborat odinioară, ca agent de influenţă, cu Securitatea ceauşistă, 

să se calculeze răspunsul corect: 

 a) Premiul “Alexandru Căprariu” va fi rebotezat; 

 b) Premiul “Alexandru Căprariu” va fi decernat, de-acum încolo, doar scriitorilor 

care au colaborat cu Securitatea ceauşistă. 
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 26 iulie 2011 

 Pretenţii 

 După cum relatează presa, “autorul atacurilor din Norvegia [care a ucis peste 90 

de oameni] vrea audiere publică la proces şi să poarte uniformă”. 

 Şi mai ce? Nu vrea şi cheia de la casa de bani? 

 

 27 iulie 2011 

 Naivitatea extremistului 

 Unul dintre partizanii cei mai surprinzători, de dată recentă, ai mareşalului 

Antonescu este prozatorul Paul Goma. În lamentabilul său eseu antisemit Săptămîna 

Roşie, scriitorul îi împinge dictatorului sub tălpi un soclu, promovîndu-l pe post de 

“erou” şi “martir”, declarîndu-i recunoştinţă personală pentru soldăţismele sîngeroase 

puse la cale în Basarabia etc. 

 Mă gîndesc că, dacă Paul Goma ar fi fost cu vreo 25 de ani mai vîrstnic, şi-ar fi 

găsit materie primă cît să-l înjure o viaţă întreagă pe Antonescu. În calitatea sa de scriitor 

şi ziarist, adică de funcţionar public în domeniul cultural, Goma ar fi trebuit să-i solicite 

dictatorului fascist permisiunea de-a se căsători cu Ana Maria Năvodaru. Şi ar fi trebuit 

să prezinte, în vederea aprobării oficiale, “certificatul de naţionalitate şi origine etnică 

românească a viitorului soţ” (conform Decretului Lege în vigoare pe vremea lui 

Antonescu). Întrucît soţia de peste patru decenii a fostului disident este, ea însăşi, evreică, 

tare mă tem că “eroul” şi “martirul” Ion ar fi sugrumat încă din faşă o frumoasă poveste 

de dragoste. 

 Iar asta echivalează cu a proslăvi ceea ce nu cunoşti. 

 

 28 iulie 2011 

 Impar ţial 

 Prozatorul Alexandru Petria a anunţat că se gîndeşte să facă, după modelul 

brevetat de Virgil Ierunca, o antologie a ruşinii cu textele intelectualilor care s-au linguşit 

pe lîngă Traian Băsescu. Eu zic că-i o idee excelentă. Dar, pentru a n-o lăsa să stea într-

un singur picior, îi propun să facă o antologie a ruşinii şi cu intelectualii care i-au ridicat 
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în slăvi pe Sorin Ovidiu Vîntu şi Dan Voiculescu, ori au profitat de banii acestora. A bon 

entendeur, salut! 

 

 29 iulie 2011 

 Imaginea lui Pleşu 

 În opinia fostului consilier prezidenţial, Traian Băsescu i-ar dispreţui pe 

intelectuali, ar avea despre ei o ideee plină de batjocură şi cinism. S-ar cuveni menţionat, 

poate, că Andrei Pleşu nu reprezintă tocmai chintesenţa intelectualului român, după reţeta 

brevetată în anii ‘50: “Dai în mine, dai în tine, dai în fabrici şi uzine”. Ce-i drept, însă, 

descrierea (auto)sarcastică a eseistului face toate paralele: “Pe mine, cînd eram acolo – 

dau doar exemplul ăsta – cînd avea întîlniri, mă prezenta în felul următor: Şi el e domnul 

Pleşu – cred că ţi-am mai spus –… e un geniu. Era atîta băşcălie în această manieră… 

Lasă că era o grosolănie, tehnic vorbind. Cînd te întîlneşti cu unul prima oară în viaţă, 

care e şef de stat sau e ministru, nu-i spui: ţi-l arăt p-ăsta, ridică cinci kile şi vorbeşte 

patru limbi. Era deja, în această formă, o specie, un joc cu el însuşi care, la bază, avea 

ideea că eu sunt un fel d-ăla care merge pe sîrmă, care înghite foc, înghite săbii…”. 

 Mdeh, ce traumă în planul carierei pentru fostul ministru iubit de stînga şi de 

dreapta, apreciat de Iliescu şi Constantinescu – să fie tratat chiar în asemenea hal de 

Băsescu! 

 

 30 iulie 2011 

 Un italian ceauşist?! 

 Un italian care scrie un roman despre viaţa cotidiană din România nu e chiar lucru 

de toate zilele. Cartea i-a fost recent publicată, în traducere, la Humanitas. N-am apucat s-

o văd, dar am citit răspunsurile autorului în interviul tipărit de Observator cultural. 

Colocutoarea jurnalistă se miră că, în volumul “cu omniprezenta Casă a Poporului, cu 

fantome ale comunismului de-abia prăbuşit, dar şi cu instantanee din viaţa italienilor 

veniţi aici cu afaceri în anii ‘90”, se arată despre românii care-l pomenesc pe Ceauşescu: 

“Le e ruşine să se mîndrească cu el”. De ce s-ar împăuna, dragă Doamne, conaţionalii 

noştri cu memoria defunctului dictator? Iată răspunsul lui Andrea Bajani, în frapanta sa 

prolixitate: 
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 “Voiam să spun un lucru mult mai puţin clar, mai complex. Anume că românii, 

deşi nu numai ei, dar ei în mod special, sînt într-un moment istoric deosebit, în care 

trecutul, oricît de dificil, e singurul lucru care există cu certitudine. Prin urmare, oricît ar 

fi de dureros, de greu, de dificil, el reprezintă casa în care te-ai născut. Mai e ceva: 

propaganda americană, occidentală, capitalistă spune că viitorul va fi mai bun decît a fost 

trecutul. Prin urmare, singurul mod de a spune că viitorul e mai bun e să spui că trecutul e 

rău. Mai ales atunci cînd trecutul e diferit de modelul pe care îl propun ei. Însă viitorul pe 

care l-au făgăduit nu vine. Aşa că, într-un anumit sens, să speri la viitor înseamnă să 

trebuiască să crezi că trecutul a fost rău. Cum acest viitor nu vine, se instalează 

sentimentul că astăzi este mai rău decît a fost. Asta şi pentru că, dacă elimini trecutul, ca 

fiind rău, şi elimini şi viitorul, care nu mai vine, înseamnă să rămîi suspendat în nicăieri. 

Trecutul, ca simbol, este locul acestei contradicţii. Dar unde există contradicţie, acolo e 

omul!” 

 Domnul scriitor Bajani are o mică problemă cu busola. Nu “propaganda 

americană, occidentală, capitalistă” susţinea că vom avea parte de-un viitor “de aur”, iar 

trecutul ne-a fost de zdroabă. Asta ne-o zicea propaganda bolşevică, ocupată să edifice 

comunismul la sat şi la oraş. Faptul că viaţa românilor sub Ceauşescu a fost mizerabilă şi 

victimele n-au vreun motiv să se fălească – decît de-ar fi sadomasochiste – cu isprăvile 

călăului lor, acest mărunt aspect îi scapă lui Andrea Bajani, aterizat şi el în scurte vizite 

prin Românika. 

 În cazul unui scepticism prelungit din partea confratelui peninsular, i-aş semnala 

doar amănuntul că, în timp ce conaţionalii săi vin în România “cu afaceri”, conaţionalii 

mei se duc în Italia mai ales pentru a culege fructe, a spăla pe jos şi-a îngriji bătrînii şi 

bolnavii. Asta e diferenţa de standard dintre cele două popoare, datorită performanţelor 

impuse de Ceauşescu şi de comunismul mioritic. Aşa că nu ne lipsea deloc un Andrea 

Bajani, care să ne deplîngă viitorul, pentru a ne preamări trecutul ceauşist. Multă lume 

din părţile astea preferă varianta inversă: îşi priveşte cu scîrbă trecutul, pentru a-şi putea 

construi măcar viitorul. 

 

 31 iulie 2011 

 Derutatul 
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 Andrea Bajani este el însuşi derutatul pe care crede a-l zări printre românii cu care 

stă de vorbă, “fiul care pleacă să-şi caute mama, pentru că nu mai ştie cine e”. Dacă 

prozatorul italian a venit pe plaiurile noastre pentru a redescoperi lupta împotriva 

“propagandei capitaliste, occidentale”, furnizoare de iluzii asupra viitorului (nici 

pomeneală de una ca asta: reclama occidentală vinde produsul de consum, prezentul; doar 

comuniştii erau responsabili cu vînzarea iluziilor, a viitorului), confuzia lui e totală. 

Orbul lui Bruegel ne conduce spre şanţ. 

 Pînă acum l-am tot văzut pe Ceauşescu, în hagiografia de partid şi de stat, 

înfăşurat în hlamida voievodului comunist, urmaş al lui Burebista şi Mircea cel Mare, în 

luptă cu urgia şi sfidîndu-i pe marii noştri vecini. Să-l găsesc azi în ipostaza de mamă 

bună, care-l alăptează pe Bajani cu ideologia bolşevică, îmi pare ca “izvorul minunilor” 

într-o stupefiantă reîncarnare. 

 “Da, am întîlnit nostalgici [în România], dar lucru mai îngrijorător este că am 

întîlnit persoane care nu sînt mulţumite de propriul prezent. Nostalgicii rezolvă 

problemele, dar cei care nu sînt mulţumiţi de prezent nu. Nostalgia e un sentiment foarte 

consolator şi prea puţin util. Mai grav, mai îngrijorător este să vezi oameni care spun că 

astăzi este rău decît persoane care spun că a fost rău cîndva” – ne asigură italianul. A 

vedea persoane îngrijorate de prezentul lor este o situaţie firească într-o democraţie. Să 

arunce Bajani o privire la sondajele de opinie din propria lui ţărişoară. Nemulţumirea faţă 

de prezent te motivează şi te poate îmbrînci să schimbi una-alta în jurul tău. Dar tentativa 

lui contraechilibrantă, de-a azvîrli în derizoriu nemulţumirea legitimă a oamenilor de-aici 

faţă de batjocura generalizată a ceauşismului, aduce cu sine o adiere de nesimţire. 

 

 1 august 2011 

 Cum rărim snopul? 

 Problema reducerii cadrelor din învăţămîntul universitar s-a pus şi într-un alt 

moment de criză economică, în perioada interbelică. Printre diversele metode aplicate, s-a 

găsit pe-atunci una care ar trebui avută în vedere, cu toată îndreptăţirea, şi în contextul 

actual. Conform legii elaborate de ministrul Constantin Angelescu şi adoptate la 24 

martie 1937, “profesorii care în ultimii cinci ani nu au publicat lucrări în specialitatea lor 
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sunt consideraţi demisionaţi” (vezi Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă, Cluj, 

Ed. Limes, 2006, p. 42). 

 Tare mă tem că, după o asemenea prevedere, s-ar face linişte pe coridoarele 

academice. 

 

 2 august 2011 

 Despre autonomia universitară (1) 

 Tensiunea constitutivă a învăţămîntului superior de la noi consistă, nu de ieri de 

azi, în cele două tendinţe adverse: mai multă supunere sau mai multă emancipare în faţa 

autorităţii publice? În calitate de finanţator şi de superior ierarhic, ministerul de profil, 

condus de-un reprezentant politic, a avut mereu tendinţa de a-şi impune autoritatea pe 

tărîm academic, în virtutea principiului că acela care dă banul ia şi deciziile. Autonomia 

universitară a invocat, în contrapartidă, prestigiul profesional şi statutul de castă al 

specialiştilor, cărora li se cuvine privilegiul – conturat, pe plan european, încă din 

perioada medievală – de-a se autoguverna. Între aceste două puncte ireconciliabile au 

evoluat “ostilităţile” din domeniul autohton, cu trasee şerpuite, în funcţie de 

circumstanţele politice şi istorice. 

 La o privire din avion, conceptul de autonomie universitară poate apărea ca un 

blazon nobiliar, sub un baldachin cu nestemate. Însă dacă-ţi apropii privirea, constaţi că 

el reprezintă, în primul rînd, un bun pretext pentru confecţionarea şi păstrarea de favoruri 

personale. În lipsa unor mecanisme corecte de evaluare şi sancţionare a abuzurilor din 

interiorul sistemului, tot edificiul se structurează pe constituirea de grupări rivale, aflate 

în concurenţă pentru puterea administrativă. Selecţia valorică, pentru accedere şi avansare 

în ierarhie, ajunge un criteriu aproape neglijabil în lupta cu autoritarismul. Aşa încît, cu 

trecerea vremii, des invocata “meritocraţie” riscă să se transforme în vorbă goală, dacă nu 

apar intervenţii energice din exterior, care să mai aducă lumea cu picioarele pe pămînt. 

 

 3 august 2011 

 Despre autonomia universitară (2) 

 În perioadele de criză economică (şi morală) pe care le traversăm în prezent, 

recrutarea şi promovarea universitarilor se face adesea după criteriul încrengăturilor de 
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familie. Dar principiul adeziunii la propria falangă de interese a fost hotărîtor şi în 

trecutul universitar autohton. Cercetarea istorică vorbeşte despre “influenţa covîrşitoare 

exercitată, în societatea românească de junimism, a cărui figură centrală era Titu 

Maiorescu, mereu atent în selecţia tinerilor, mai ales a celor de origine modestă, cărora le 

canalizează energiile în direcţia concepută de el, le supraveghează lecturile, îi invită la el 

acasă, făcîndu-le intrarea în lumea influentă, îi poartă în călătorii de vacanţă pe cheltuială 

proprie, iar unora chiar le găseşte soţii din familii bune, profită de poziţia sa politică şi 

socială, oferindu-le cu generozitate burse, posturi, şanse de afirmare etc. etc. – totul în 

schimbul loialităţii şi al solidarităţii de grup. Era deci firesc ca adolescenţii să fie atraşi de 

Maiorescu, găsind protecţie şi sprijin în ascensiunea socială. În felul acesta s-au adunat în 

jurul său tineri de mare valoare, precum C. Rădulescu-Motru, Pompiliu Eliade, Mihai 

Dragomirescu, P.P. Negulescu, Simion Mehedinţi, I. Atanasescu (I.S. Floru), I.Al. 

Rădulescu(-Pogoneanu), François Rubin, G. Bogdan-Duică, I.Al. Brătescu-Voineşti, C. 

Lizica, N. Basilescu, I. Dianu, G. Murnu, Ch. Drouhet, Al. Philippide, D. Evolceanu, N. 

Săveanu, Em. Pangrati, Al. Tzigara-Samurcaş, D. Onciul, I. Bogdan, C. Giurescu şi mulţi 

alţii” (vezi Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă, Cluj, Ed. Limes, 2006, p. 95). 

 Iar intelectualii care nu acceptau să li se teleghideze studiile şi publicaţiile, să 

peţească fiicele şi nepoatele binefăcătorilor, ori să-şi aservească judecăţile profesionale? 

De bună seamă că, îndeobşte, rămîneau în afara sistemului universitar. Nu-i de mirare că 

un alt comentator consideră Junimea ca pe o “şcoală de cadre ce produce partizani şi îi 

distribuie sistematic în toate domeniile vieţii publice, o infrastructură socială sau, cu alte 

cuvinte, o mafie care asigură membrilor ei funcţii şi promovări sociale” (Sorin 

Alexandrescu, citat de L. Nastasă, în ibidem). 

 

 4 august 2011 

 Despre autonomia universitară (3) 

 Reţeaua de interese şi privilegii, edificată – sub pavăza autonomiei universitare – 

de Maiorescu, avea ca principal imperativ persistenţa în timp, chiar şi după dispariţia 

biologică a celui din vîrful piramidei. De acest aspect s-a ocupat profesorul I. Bogdan, un 

fost discipol al junimistului, care şi-a învăţat bine lecţia. L-a ajutat alianţa cu Nicolae 
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Iorga, după ce cunoscutul istoric a divorţat oportun de prima nevastă şi s-a recăsătorit cu 

Ecaterina (Catinca) Bogdan, sora universitarului. 

 În momentul succesiv, “Iorga şi Bogdan se vor angaja de acum într-o luptă în care 

jocul de culise, cultivarea orgoliilor şi a slăbiciunilor vor sfîrşi prin a-i face atotputernici 

în cele mai înalte foruri ştiinţifice româneşti. Corespondenţa dintre cei doi şi mărturiile 

contemporanilor, faptele în sine reconstituite pe baza arhivelor diverselor instituţii sunt 

mai mult decît revelatoare. Se constată o strategie bine elaborată, în care spiritul 

dictatorial era oarecum înstăpînit, iar politica de cadre, de plasare a discipolilor şi a 

oamenilor de încredere în posturi importante, îşi regăsea tradiţia în conduita junimistă din 

a doua jumătate a veacului XIX. Cu titlu de exemplu, se poate constata că mai toţi – dar 

aproape toţi istoricii universitari (şi nu numai) de renume din primele trei decenii ale 

secolului nostru [ale secolului XX – nota L.A.] îşi datorează cariera lui N. Iorga şi I. 

Bogdan: Gh.I. Brătianu, N. Bănescu, P. Cancel, C.C. Giurescu, Al. Lapedatu, I. Lupaş, 

Ilie Minea, I. Nistor, G. Oprescu, P.P. Panaitescu, V. Pârvan, Em. Panaitescu, Sextil 

Puşcariu, D. Russo, D.M. Teodorescu ş.a. Atotputernicia celor doi s-a manifestat de la 

acordarea burselor de studii pentru studenţi şi pînă la numirile universitare ori în sînul 

Academiei, într-o manieră ce ar merita relevată, dar a cărei complexitate nu ne permite să 

o reconstituim aici” (vezi Lucian Nastasă, Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa 

privată a universitarilor “literari” , Cluj, Ed. Limes, 2010, p. 170). 

 

 5 august 2011 

 Despre autonomia universitară (4) 

 Autoritarismul ţîfnos al lui Iorga n-a fost vorbă goală. I-a simţit efectele pe pielea 

sa, bunăoară, E. Lovinescu. Unul dintre cei mai importanţi critici ai literaturii române, cu 

publicaţii numeroase şi edificatoare, cu un strălucit doctorat obţinut la Paris, a fost 

constrîns să rămînă, toată viaţa, profesor de liceu datorită opoziţiei înverşunate a lui Iorga 

(pe lîngă alţii). Libertatea de spirit a eseistului a fost intolerabilă. Autonomia universitară 

a intrat în conflict cu autonomia morală. Acelaşi Iorga a blocat iremediabil admiterea lui 

Lovinescu şi în rîndurile Academiei Române, în 1936. 

 Tot sub umbrela autonomiei universitare au evoluat agresiunile lui Iorga şi 

împotriva lui Lucian Blaga, stăvilit pe calea spre învăţămîntul superior. Primul adversar 
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tenace al filosofului din Lancrăm şi care l-a ţinut la porţile facultăţii timp de peste un 

deceniu a fost G. Bogdan-Duică, un cumnat al lui Iorga. După decesul neaşteptat al lui 

Duică, alţi ani lungi de manevre şi stăruinţe i-au fost necesari poetului pentru a îndupleca 

trufiile profesorilor clujeni. Doar cooptarea în Academia Română, ca membru titular, şi 

călduroasa intervenţie personală a regelui au părut să-i mai limpezească situaţia. 

Spumegarea furioasă a lui Iorga şi articolele sale veninoase împotriva lui Blaga n-au mai 

avut puterea să-i blocheze acestuia cariera. 

 După vreo cincisprezece ani de diligenţe, pentru a ocupa catedra ce-o merita 

deplin, Lucian Blaga medita amar: “Ciudată-i viaţa! A trebuit să ajung de două ori 

ministru şi să se schimbe legea universitară şi chiar constituţia, ca să mă văd «profesor»” 

(De amicitia. Lucian Blaga – Ion Breazu, corespondenţă, carte gîndită şi alcătuită de 

Mircea Curticeanu, Cluj, Ed. Apostrof, 1995, p. 296). 

 

 6 august 2011 

 Despre autonomia universitară (5) 

 Pe cît de problematică i-a fost ascensiunea spre catedră – din cauza aplicării 

abuzive a libertăţilor conferite de autonomia universitară, transformată în armă de 

răfuială generatoare de injustiţie – pe atît de scurtă i-a fost cariera. După venirea la putere 

a comuniştilor, Lucian Blaga a fost înlăturat samavolnic din faţa studenţilor, în 1948. Se 

căzuse dintr-o extremă în cealaltă. Din atotputernicia academică, se eşuase în 

atotputernicia politică. 

 Şi, într-adevăr, insistenţele politice au corodat în permanenţă, de-a lungul 

timpului, autoritatea discreţionară din cîmpul universitar. Poate şi fiindcă magistratura 

academică este purtătoarea unei semnificative imagini publice, guvernanţii au ales adesea 

să-şi recompenseze astfel fidelii. (Merită amintit că Octavian Goga, bunăoară, după ce 

fusese declarat “doctor honoris causa”, a fost impus mai apoi ca profesor la 

Universitatea din Cluj printr-o lege specială, deşi poetul pătimirii naţionale nu avea “nici 

licenţa, nici doctoratul”.) Pentru a nu mai vorbi de profesorii înşişi care au militat politic 

urmărind, în subsidiar, sporirea puterii lor administrative. Cel mai evident exemplu, în 

direcţia respectivă, a fost tot cel al lui Nicolae Iorga: în calitate de ministru cu diverse 
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portofolii, în numeroase guverne, sau ca prim-ministru, şi-a asigurat toată autoritatea 

pentru deciziile sale tiranice. 

 Chiar universitarii au ajuns să murmure împotriva abuzurilor făptuite în numele 

autonomiei, căreia riscau să-i devină (parţial) victime. Fl. Ştefănescu-Goangă, rector al 

Universităţii din Cluj, a fost admis prin vot abia la limită, ca membru corespondent al 

Academiei Române. Vocea sa a criticat autonomia concepută de N. Iorga prin legea din 

1932, care a transformat universităţile în “cetăţi intangibile, guvernate numai de ele şi 

prin ele”. De fapt, “autonomie absolută nu există la nici una din instituţiile publice ale 

ţării noastre, fiindcă statul nu poate admite organizaţii ce scapă autorităţii sale 

constituţionale” (vezi Nastasă, Itinerarii…, p. 51). 

 

 7 august 2011 

 Despre autonomia universitară (6) 

 Legionarii, care aşteptau la cotitura istoriei, au prins din zbor ideea şi au deturnat-

o. În timpul scurtei lor guvernări de cîteva luni, au călcat în picioare orice brumă de 

libertate academică. Şi-au propulsat ciracii spre pîrghiile de comandă. De pildă Giorge 

Pascu de la Iaşi – suspendat anterior din învăţămînt – şi-a reluat postul de profesor de 

istoria literaturii române vechi, ba chiar a fost numit decan al Facultăţii de Litere şi 

Filosofie. Tot prin decretul din 21 nov. 1940, semnat de Ion Antonescu şi de ministrul 

Traian Brăileanu, alte cadre agreate de legionari au ocupat funcţii-cheie în învăţămîntul 

universitar: Valerian Iordăchescu decan la Teologie, Petre Dragomirescu decan la Drept, 

I. Nubert decan la Medicină, I. Plăcinţeanu decan la Facultatea de Ştiinţe. Directorul 

seriei legionare a ziarului Cuvîntul, P.P. Panaitescu, a devenit rectorul Universităţii din 

Bucureşti. 

 După rebeliunea din ianuarie 1941, neo-privilegiaţii s-au pomenit însă cu fotoliul 

tras de sub şezut. Bucuria lor fusese de scurtă durată. P.P. Panaitescu şi-a pierdut nu doar 

postul de rector, ci catedra întreagă, de unde a fost destituit. Giorge Pascu a fost demis, 

anchetat şi suspendat din învăţămînt. Şi tot aşa mai departe. 

 Nu altfel au procedat comuniştii ajunşi la putere. După ce-au pus gheara pe toate 

sectoarele de activitate din societatea postbelică, nu s-au sfiit să-i elimine din facultăţi pe 
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profesorii “mic-burghezi” şi să-i aducă pe-ai lor, impregnaţi de morala muncitorească (ba 

chiar proletari în toată legea, în unele cazuri). 

 Precum se observă din exemplele istorice evocate, alunecarea spre unul sau spre 

celălalt dintre polii de tensiune, ce vin să constituie sistemul, poate fi nocivă. Prea multă 

autonomie universitară poate dăuna liberei selecţii ştiinţifice, poate favoriza consolidarea 

grupurilor de interese, care se slujesc de banii statului spre a sugruma libertatea de 

gîndire şi de acţiune academică. O prea tăioasă ingerinţă a puterii politice în sfera 

universitară îi periclitează acesteia stabilitatea şi predictibilitatea, îi pune sub semnul 

îndoielii temeliile profesionale. Înţeleapta cale de mijloc ar fi ţinta corectă. Dar soluţiile 

la această spinoasă problemă trebuie experimentate din mers şi adaptate, odată cu 

eliminarea disfuncţionalităţilor. 

 

 8 august 2011 

 Plînge ciob de oala spartă 

 În jurnalul său pe iulie 2011, Paul Goma se arată cam deranjat de-o frază din 

comentariul meu despre Gheorghe Grigurcu: “În plan publicistic, fiecare şi-a văzut de 

drumul lui. Am înregistrat în trei, la invitaţia lui Ovidiu Pecican, o serie de convorbiri 

culturale, pe care eu le-am transcris migălos şi care ulterior au apărut în volumul Vorbind. 

Nu reţin să-mi fi mul ţumit pentru efort. ” 

 De ce s-o fi iritat Goma, aşa, din senin? S-a simţit cu musca pe căciulă, pe tema 

facerii de bine răsplătite cu o copită? Fiindcă, în ce-l priveşte, am realizat pe gratis 

îngrijirea de ediţie şi traducerile dintr-o carte destul de groasă (Scrisori întredeschise, 

Oradea, Ed. Familia, 1995) şi i-am prefaţat primul volum din seria Jurnalelor (Buc., Ed. 

Nemira, 1997). Asta nu l-a împiedicat mai apoi să mă-njure cu abnegaţie, pe parcursul 

jurnalelor ce începuseră a fi publicate cu prefaţa mea. Nici să mă dea în judecată, 

hollywoodian, atunci cînd am scris cu voce tare ceea ce se vedea de la o poştă: că Paul 

Goma s-a făcut antisemit. Nici să-mi şparlească traducerile (din franceză în română şi din 

engleză în română), incluse în ediţia pe care o îngrijisem, pentru a le vîrî într-o altă ediţie, 

pe care eu n-o autorizasem. 

 Să mai continuăm pomelnicul? 
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 9 august 2011 

 Un joc de cuvinte la Boccaccio (1) 

 În nuvela a zecea din ziua a şasea a Decameronului, fratele Ceapă iese la 

“vînătoare” de pomeni, de cules din rîndul poporului cucernic. Sîntem în Evul Mediu, 

lumea e habotnică şi cam neghioabă, necitită şi necălătorită. Pentru a o impresiona 

suplimentar şi a o îndemna la generozitate, călugărul le promite sătenilor că le va arăta o 

pană de-a arhanghelului Gavrilă, căzută din aripa acestuia, pe vremea cînd venise la 

Fecioara Maria pentru a-i da Bunavestire. Doi prieteni de-ai peregrinului, hotărîţi să-i 

facă o farsă, merg la hanul unde era cazat şi-i fură din desagă pana de papagal, pe care 

omul şi-o procurase de oareunde (şi care, pesemne, urma a fi exhibată pentru a păcăli 

poporul nerod). Spre a nu-i lăsa bagajul gol, cei doi îi îndeasă la schimb nişte tăciuni 

găsiţi pe moment în sobă. 

 Ademenit de gîndul că va vedea miraculosul element, norodul dă năvală să asiste 

la predica fratelui. Doar că, la momentul potrivit, deschizîndu-şi desagii, călugărul Ceapă 

constată că cineva i-a sfeterisit obiectul didactic. Nu se pierde cu firea şi, la faţa locului, 

inventează o altă poveste băşcălioasă, despre cum a făcut el rost de diverse moaşte 

călătorind prin ţările Orientului, unde se-ntîmplă zilnic o mulţime de miracole. Întrucît 

relicvele sînt pe-acolo nenumărate, iar el şi-a procurat mai multe din acestea, era firesc să 

le confunde între ele şi, din greşeală, să-şi pună în bagaje tăciunii pe care a fost ars 

Sfîntul Laurenţiu, în locul penei pierdute de arhanghelul Gavrilă. 

 Dar confuzia cu pricina – îi spune el mulţimii de gură-cască – nu e cîtuşi de puţin 

întîmplătoare, căci peste două zile va fi taman hramul de Sfîntul Laurenţiu. Iar tăciunii au 

virtuţi tămăduitoare, şi oricine îşi pictează cu ei semnul crucii nu va fi ars de foc, de-a 

lungul anului ce va veni, fără a-şi da seama. Ţăranii sînt fascinaţi de asemenea minunăţie 

şi dau buzna, care mai de care, spre-a fi mînjiţi cu cărbunii fratelui Ceapă peste hainele de 

sărbătoare şi spre a-i da cele mai generoase pomeni de pînă atunci. 

 Cei doi păcălitori, aşteptînd într-o parte să vadă cum se va descurca amicul Ceapă, 

rămîn ei înşişi păcăli ţi de ingeniozitatea călugărului. La sfîrşit se duc la el, după ce-au rîs 

de li s-au strîmbat fălcile, îi destăinuie că ei i-au făcut farsa şi îi restituie pana de papagal. 

Toţi rămîn mulţumiţi: ţăranii că au fost parte la un miracol, Ceapă că a cules pomană 
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mănoasă şi şi-a recăpătat pana (care-i va fi de folos în anul următor), cei doi prieteni că s-

au distrat pe cinste. 

 

 10 august 2011 

 Un joc de cuvinte la Boccaccio (2) 

 Cam asta e pe scurt aventura cu pricina. Boccaccio este, după cum se ştie, unul 

dintre marii prozatori ai literaturii europene, iar nuvela cu fratele Ceapă constituie, fără 

îndoială, realizarea artistică de vîrf a Decameronului (deşi ar mai fi vreo cîteva piese care 

îi stau pe-aproape şi o concurează). Punctele sale de rezistenţă constau în sinuozitatea 

firului epic, mereu în măsură să ne surprindă. În complexitatea personajului principal, 

nimeni altul decît un călugăr mincinos, un escroc care trage pe sfoară credincioşii în 

folosul Bisericii, un orator savant dar neşcolit, un ingenios venial. În comicul dezinhibat 

cu care sînt conturate personajele secundare: Guccio Porco, sluga fratelui Ceapă, “e 

mincinos, e puturos şi pe deasupra şi lenos; e lăsător, e cîrtitor şi e şi neascultător; uituc, 

năuc şi hăbăuc”. În valorificarea esteticii urîtului şi a scabrosului: slujnicuţa Nuta, curtată 

intens de Guccio, este “o fetişcană îndesată şi groasă, scurtă şi cam slută la trup, cu o 

pereche de ţîţe de-ai fi zis că-s două corfe de gunoi şi c-un obraz cum numai pe la baronci 

mai vezi, toată asudată, unsă şi afumată ca un horn”. 

 Cheia de boltă a întregii poveşti o constituie îndrăzneala de gîndire a autorului, 

care îşi permite să ia peste picior minţile încuiate, blocate în şabloane. Dogmele 

bisericeşti sînt batjocorite cu un sarcasm hohotitor. Fratele Ceapă, umblînd cu fofîrlica pe 

drumurile Orientului, în căutarea moaştelor mult visate, s-a şi pomenit în faţa ochilor cu 

eşantioane consistente: “Atîtea, că de-aş vrea să vi le-nşir pe toate, aş număra trei zile-n 

şir şi tot n-aş isprăvi. Da’ totuşi, ca să nu vă las cu buzele umflate, de cîteva din ele barem 

şi tot am să vă povestesc. Întîi şi întîi mi-au arătat degetul Sfîntului Duh, nevătămat şi 

întreg, să juri că e aievea; pe urmă moţul îngerului ce i s-a arătat Sfîntului Francisc din 

Assisi; o unghie a heruvimilor; o coastă de-a lui Verbum caro; o bucăţică din veşmîntul 

sfintei credinţe catolice; vreo două sau trei raze din steaua ce-au văzut-o magii la răsărit; 

o bărdăcuţă cu sudoare de-a sfîntului Mihai cînd s-a bătut cu diavolul; falca morţii 

sfîntului Lazăr şi alte asemeni”. 
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 11 august 2011 

 Un joc de cuvinte la Boccaccio (3) 

 Comicul debordant provine din întruparea conceptelor abstracte, sacrosancte. 

Cum ar putea oare să ni se înfăţişeze… degetul Sfîntului Duh? Sau… unghia 

heruvimilor? Sau… o bucăţică din veşmîntul sfintei credinţe catolice? Într-o asemenea 

înşiruire grotescă, trece neobservată, aproape firească în ochii cititorului român acea 

“coastă de-a lui Verbum caro”. Despre ce să fie vorba? 

 În textul original Boccaccio scrisese: “Egli primieramente mi mostrò il dito dello 

Spirito Santo così intero e saldo come fu mai, e il ciuffetto del Serafino che apparve a 

San Francesco, e una dell’unghie de’ Gherubini, e una delle coste del Verbum-caro-fatti-

alle-finestre, e de’ vestimenti della Santa Fé cattolica, e alquanti de’ raggi della stella 

che apparve a’ tre Magi in oriente, e una ampolla del sudore din San Michele quando 

combattè col diavolo, e la mascella della Morte di San Lazzaro e altre”. 

 Să ne amintim că acţiunea se petrece în Evul Mediu, cînd liturghia se celebra în 

limba latină. Asta făcea ca poporul ignorant să nu priceapă multe din ceea ce 

bolboroseşte popa la altar. Nici fratele Ceapă nu era deosebit de marea masă, în privinţa 

culturii, doar că avea mai multă prezenţă de spirit şi abilitate, căci “f ără s-aibă ştiinţă de 

carte nici de fel, se pricepea să mînuiască cu atîta măiestrie vorba…”. În biserici, cu 

ocazia Crăciunului şi de Bunavestire se obişnuia recitarea Evangheliei după Ioan (I, 14): 

“Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam ejus” (“Şi Cuvîntul S-a 

făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr”). 

 

 12 august 2011 

 Un joc de cuvinte la Boccaccio (4) 

 Este frecventă şi-n zilele noastre înclinaţia omului simplu ca, la auzul unei limbi 

necunoscute, să adapteze sunetele ciudate la propriul său grai pentru a le umple de (alt) 

sens. Aşa a procedat şi fratele Ceapă. Tot auzind la slujbă “Verbum caro factum est” 

(Cuvîntul s-a făcut trup), l-a echivalat sonor prin “Verbum caro fatti alle finestre” (în 

trad. aproximativă: Verbum caro trage-te la fereastră). Nu contează lipsa de sens a noii 

traduceri, importantă e doar asemănarea ei sonoră… 
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 Şi iată cum unul dintre misterele cele mai solemne ale credinţei – întruparea 

Fiului lui Dumnezeu – este ironizat de autor cu o lipsă de reverenţă ce taie respiraţia. 

Dacă tot s-a încarnat Cuvîntul Domnului, atunci pesemne că a avut şi coaste, care s-au 

putut păstra sub formă de moaşte în Orient. Iar şarlatanul frate Ceapă l-a văzut pe 

“Verbum caro” cum… se trăgea mai la fereastră. 

 Dincolo de necuviinţa zeflemelei (situate la limita sacrilegiului), pentru un filolog 

poate fi savuros şi memorabil jocul de cuvinte fabricat de Giovanni Boccaccio. Prin 

translarea unei sintagme dintr-o limbă în alta, folosindu-se toboganul sonorităţilor 

asemănătoare, a fost deformată sarcastic semnificaţia rezultată. La un prozator din 

Trecento este vorba de-o performanţă profesională – s-o admitem – uluitoare. 

 

 13 august 2011 

 Zgură vulcanică 

 Dan Culcer, vulcanul olog, s-a reapucat să bată cîmpii, să-şi mintă cititorii. Şi nu 

mă refer la inconfundabilul său stil grobian, de om care alaltăieri a coborît din deal, de la 

tîrlă. Ci la informaţia punctuală pe care o pune în pagină. Habar n-am de unde ştie el 

despre mine ceea ce eu nu ştiu, şi anume c-am fost invitat la Ierusalim sau la Popricani 

(?), drept care, nu-i aşa, e normal să le fiu recunoscător, prin scrierile mele, 

binefăcătorilor. 

 Sigur-sigur. Şi Dumitru Prunariu m-a invitat să zbor cu el în cosmos, numai că mă 

reţinea un junghi în coastă. De-atuncea tot scriu eu despre marţienii mici, verzi şi cu pitici 

pe creier, care bagă strîmbe pe bloguri. Oare de ce nu se spală pe dinţi toţi mincinoşii 

ăştia neobrăzaţi – cu săpun “Cheia”? 

 

 P.S. Pentru cititorii lui Dan Culcer.  Bag de seamă că vulcanul olog revine pe 

blogul său şi rectifică “două referinţe inexacte” – faptul că aş fi fost invitat la Ierusalim şi 

la Popricani de către Comunitatea Evreilor. Cu un drum îşi şterge şi concluzia 

neadevărată, derivată din premisele mincinoase: că eu aş scrie ceea ce scriu, numai pentru 

că am fost invitat acolo unde (nu) am fost. Mda, săpunul “Cheia” face minuni… 

 

 14 august 2011 
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 Perseverenţă 

 Cum se învăţa carte odinioară în Japonia? “Învăţătorul meu mi-a poruncit să scriu 

în fiecare zi trei mii de semne şi în fiecare seară alte trei mii. În zilele scurte de iarnă, 

soarele apunea devreme şi eu nu-mi împlinisem obligaţia. Am dus tăbliţa pe prispa 

aşezată spre apus şi am terminat de scris. Seara tîrziu, cînd am revăzut ceea ce scrisesem, 

n-am mai putut lupta împotriva oboselii. Atunci am pus lîngă mine două găleţi cu apă. 

Dacă mă copleşea somnul, mă dezbrăcam de haine şi turnam prima găleată pe mine. 

Astfel dezbrăcat, mă aşezam din nou la lucru. Datorită apei reci, rămîneam treaz cîtăva 

vreme. Încetul cu-ncetul mă încălzeam din nou şi mă toropea iarăşi somnul. Atunci 

foloseam găleata a doua. Cu ajutorul celor două găleţi cu apă rece, puteam să-mi 

îndeplinesc aproape totdeauna datoria. În iarna aceea am intrat în al nouălea an de viaţă.” 

(Elias Canetti) 

 

 15 august 2011 

 Iar o minciunică de la Paulică (1) 

 De vreun deceniu încoace, Paul Goma s-a specializat într-un foarte urît joc de 

societate, care în mediile de periferie se rezumă prin definiţia: a pune rahat pe clanţă. 

Făptuitorul întinde bine-bine substanţa cu pensula şi apoi se dă la o parte, aşteptînd cu 

zîmbetul pe buze să vadă cîţi fraieri vor încerca să intre în cameră. De parcă normală ar fi 

nu manevrarea clanţei la uşă, ci a pensulei pe clanţă. 

 După ce i-am îngrijit editorial, cu tot dezinteresul pecuniar, un volum de 

corespondenţă (Scrisori întredeschise, Oradea, Ed. Familia, 1995), după ce i-am prefaţat 

primul volum din seria jurnalelor (Buc., Ed. Nemira, 1997), după ce-am scris despre el 

cîteva duzini de texte critice (pozitive şi negative), în presa din ţară şi de-afară, după ce 

le-am inclus şi într-o carte pseudomonografică la adresa lui (Viceversa, Timişoara, Ed. 

Bastion, 2009), am avut parte de cele mai alese recompense din partea lui Paul Goma. Un 

proces bombastic şi denaturant la tribunal; o avalanşă de neadevăruri la adresa mea, în 

jurnalul său publicat lunar pe internet; o sumă de speculaţii calomnioase şi tot aşa mai 

departe. Nulla dies sine linea pare a fi devenit la Goma: “nici o zi fără o minciună”. 

 Am publicat recent în revista E-Leonardo (nr. 17/2011) un eseu intitulat Cum am 

tradus “Zazie în metrou”. Insistam acolo asupra unor probleme specifice de 
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traductologie, asupra unor dificultăţi aparent insurmontabile, pe care un traducător le 

poate întîlni în activitatea lui. Sare îndată şi Goma, de după cireş, pentru a mă acuza de 

ingratitudine, fiindcă nu l-am pomenit în povestea cu pricina: “Aşa este: Laszlo a obţinut 

acordul editurii Gallimard de a traduce şi publica în România Zazie dans le métro de 

Queneau… «Într-un final, versiunea românească a apărut»… însă abia după intervenţia 

mea – repetată – pe lîngă Gallimard, altfel cartea nu ar fi fost editată în româneşte. Un 

amănunt fără mare importanţă – aşa îl credeam pînă adineauri. A trebuit însă ca Laszlo 

să-mi atragă atenţia asupra lui însuşi prin… nemenţionarea amănuntului-neimportant. În 

asta Laszlo nu este deloc original în universul «culturii române». Mînuitorii de condei de 

pe ale noastre meleaguri au învăţat că îţi poţi nu doar învinge un adversar (eu, adversar al 

lui Laszlo?!), nu răpunîndu-l cu ajutorul unor argumente, dovezi, probe ci… prin negarea 

existenţei înseşi a… «adversarului»!” (vezi jurnal pe internet, “sîmbătă[,] 6 iulie 2011”). 

 

 16 august 2011 

 Iar o minciunică de la Paulică (2) 

 Peste cîteva săptămîni, aceeaşi minciună e reluată, e asezonată, e consolidată, căci 

ni se vorbeşte chiar despre “drumurile mele la Gallimard, pentru a-i obţine (lui Laszlo) 

dreptul de a traduce «Zazie» de Queneau. Însă eu o făceam din prietenie – aşa cum mai 

făcusem cu alţii, nu aşteptam «mulţumiri pentru efort», vorba lui. «Mulţumirile» au venit, 

le-am considerat normale, însă… de curînd, în Leonardo, Laszlo Alexandru povestind-

povestea editării în româneşte a cărţii «Zazie…», uită mîna de ajutor a lui Goma: am scris 

în Jurnalul pe acest an, 2011, despre «ştergerea din cartea de imobil», pedeapsă aplicată 

mie post-festum…” etc. (vezi jurnal pe internet, “duminică[,] 31 iulie 2011”). 

 Oricine va avea răbdarea să arunce o privire asupra eseului meu, de la care se 

ramifică halucinaţiile lui Paul Goma, va observa că eu nu vorbeam acolo despre 

“povestea editării în româneşte a cărţii «Zazie»”, ci despre… Cum am tradus “Zazie în 

metrou”. A traduce o carte este un anumit tip de activitate, care presupune un set de 

competenţe şi preocupări specifice. A edita şi a tipări o carte este un alt tip de activitate, 

desfăşurată pe baza altor competenţe şi preocupări specifice. Să faci confuzia dintre 

acestea e fie dovadă de habarnamism, fie de rea-credinţă. 
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 Mai limpede vorbind, dacă aş fi fost chimist şi aş fi scris un studiu despre felul 

cum am descoperit formula chimică a apei, Paul Goma n-ar fi avut nici o legitimitate să 

mă ia la rost că n-am citat – din ingratitudine – numele său, deşi bea apă zilnic de la 

bucătărie. Iar a-i imputa celui mai abundent comentator al tău (conform numărului de 

pagini publicate) că… încearcă să-ţi nege existenţa, prin nemenţionarea ta, frizează deja 

paranoia. 

 

 17 august 2011 

 Iar o minciunică de la Paulică (3) 

 Să venim acum la esenţa faptelor. Relaţiile dintre Paul Goma şi Laszlo Alexandru 

s-au desfăşurat (cu două-trei excepţii telefonice) exclusiv pe cale epistolară, de-a lungul 

cîtorva ani de zile. Există aşadar texte scrise şi semnate de cei doi, care pot oricînd să stea 

mărturie asupra unor evocări. Desigur, scrisorile respective n-au fost puse la dispoziţia 

publicului larg, se găsesc la cele două capete ale firului. Dar e o mare naivitate să te 

bazezi doar pe acest detaliu (şi pe jena celuilalt, care se va lăsa pesemne denigrat în 

linişte). 

 Cînd am tradus, pe vremea comunismului, Ai toată viaţa înainte de Romain Gary, 

n-am ezitat să pun mîna pe stilou şi să mă adresez direct editurii Mercure de France 

pentru copyright (vezi Povestea unei cărţi). Corespondenţa cu Occidentul era pe-atunci o 

aventură cam riscantă, şi totuşi editura pariziană mi-a confirmat acordul său de principiu, 

privind apariţia cărţii în România. La fel am procedat şi cîţiva ani mai tîrziu, după ce-am 

tradus Zazie în metrou de Raymond Queneau. La 5 noiembrie 1991 scriam la Gallimard 

pentru a mă interesa de copyright. La 18 noiembrie 1991 mi se confirma, din partea 

editurii, disponibilitatea drepturilor româneşti pentru Zazie… Pe această bază i-am 

încredinţat manuscrisul editorului Marian Papahagi, care ulterior s-a străduit cu succes să 

mă saboteze în cele mai diverse domenii de activitate (vezi Pseudopostfaţă. Cronologie 

privind “aventura” românească a romanului “Zazie dans le métro” de Raymond 

Queneau). 

 Prima scrisoare către Paul Goma, în care mă prezentam cine sînt, o trimiteam abia 

la 23 ianuarie 1992. De unde şi pînă unde impresia romancierului din Belleville că fără… 

“intervenţia mea – repetată – pe lîngă Gallimard, cartea nu ar fi fost editată în 
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româneşte”?! Azi-mîine poate aflu că el a tradus volumul – eu doar priveam de pe 

margine. 

 

 18 august 2011 

 Iar o minciunică de la Paulică (4) 

 Aşadar la prima mea tentativă de publicare a lui Zazie…, în 1991, încă nu aveam 

legături cu Paul Goma. La editarea în sfîrşit izbutită a cărţii (Piteşti, Ed. Paralela 45, 

2001) nu mai aveam legături cu Paul Goma. Din ce cauză? Încercasem împreună un 

dialog public, unde să abordăm probleme sensibile ale societăţii româneşti. Am dezbătut 

fără obstacole, la unison, despre complicitatea scriitorilor români cu comunismul. Însă 

cînd eu m-am referit şi la cealaltă mare complicitate a scriitorilor români din secolul XX, 

cu fascismul, pe interlocutorul meu l-a cuprins enervarea. M-a acuzat că fac legături 

strîmbe, confund lucrurile, răstălmăcesc faptele etc. Eu îl întrebam cum vede anumite 

situaţii pe extrema dreaptă, el îmi răspundea la distanţă de ani-lumină şi se răfuia cu 

mine. De parcă eu eram problema. Atunci cînd conlucrarea noastră a ajuns în situaţia de-a 

fi tipărită, am constatat mirat că întrebările mele incomode dispăruseră, iar replicile lui 

iritate la adresa mea se lăfăiau în pagină. Chiar aşa? Fostul disident, fostul cenzurat şi 

actualul exilat înhăţase, la rîndul lui, foarfeca de cenzor? Se pare că da. 

 Abia ulterior aveam să pricep că Paul Goma tocmai intrase în perioada “căcănie” 

a creaţiei (nici măcar literare). De la idiosincrazia împotriva criticilor extremei drepte, 

sărise direct la acuzarea evreilor pentru producerea Holocaustului, în baza schemei de 

gîndire brevetate de mareşalul Ion Antonescu. Aşa că m-am dat la o parte dintr-o astfel de 

relaţie epistolară. Nu mai voiam să tulbur prietenia dintre Paul Goma şi Ion Coja. 

 

 19 august 2011 

 Iar o minciunică de la Paulică (5) 

 Să revenim la povestea aventuroasă a publicării lui Zazie… Între eşecul cu 

Papahagi (din 1991) şi succesul cu Vlasie (din 2001), a existat o tentativă intermediară a 

mea. Fusesem invitat în 1996 de Editura Nemira să scriu prefaţa la jurnalul lui Paul 

Goma. Dacă tot eram la ei în birou şi stăteam de vorbă, le-am ofertat de-asemeni volumul 

meu de polemici Între Icar şi Anteu, precum şi traducerea mea din Raymond Queneau. 
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Propunerile au fost receptate cu bucurie de “consilierul editorial” Dan Petrescu. Bucuria 

reciprocă a ţinut doar cîteva zile. Pe urmă am primit de la Ed. Nemira un şir de veşti 

interesante: polemicile mele, de fapt, nu-i interesau. Iar Zazie apăruse deja în România, 

tradusă de altcineva (o văzuse careva la un stand!), aşa că nu se punea problema unei 

reeditări. Uluirea mea în legătură cu savoir faire-ul editorial al lui Dan Petrescu încă n-a 

trecut complet nici pînă azi. 

 Volumul Între Icar şi Anteu şi-a găsit pînă la urmă drumul către Editura Dacia. 

Dar ce era să fac cu Zazie în metrou? Era oare adevărată vestea plasată de Dan Petrescu? 

Toată munca mea de traducere se pierduse oare în zadar, din cauza tergiversărilor 

repetate ale editorilor? Trebuia să aflu cum stau lucrurile, pentru a şti cum să procedez. 

Sursa cea mai autorizată era chiar deţinătoarea drepturilor de autor, Editura Gallimard, cu 

care corespondasem deja, cîţiva ani mai devreme. L-am rugat aşadar pe Paul Goma (la 

data de 23 martie 1996) să se intereseze pe lîngă editura pariziană asupra situaţiei. 

 În scrisoarea lui din 28 martie 1996, Goma îmi preciza: “Azi am reuşit să vorbesc 

la telefon cu Madame Chevalier, cea care se ocupă de drepturi (străine) la Gallimard. Iată 

ce mi-a spus: 

 - I-a scris D-lui Papahagi la Echinox, aducîndu-i aminte că a încheiat contract 

pentru Zazie dans le métro la 13 decembrie 1993, dînd un termen de 18 luni pentru 

publicare - termen care a expirat în 1995. I-a atras atenţia că, dacă nu primeşte răspuns 

pînă la 1 mai anul curent, Gallimard consideră contractul rupt; 

 - Echinox este singura editură din România căreia Gallimard i-a cedat drepturile 

pentru limba română; 

 - Mi-a spus de Dan Petrescu: şi el s-a interesat de aceeaşi chestiune – a primit 

acelaşi răspuns. Aşadar: Dan Petrescu ştie că Gallimard nu a dat drepturile altcuiva 

decît Echinoxului. 

 Totodată m-a rugat – să vă rog: în cazul în care există o altă traducere din 

Zazie…, la altă editură românească, să fie considerată ediţie pirat – în acest scop să i se 

trimită lui Gallimard (eventual prin mine) un exemplar. 

 I-am dat D-nei Chevalier numele dv. ca traducător al cărţii pricinatice.” 

 

 20 august 2011 
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 Iar o minciunică de la Paulică (6) 

 Deznodămîntul întregii încurcături? De bună seamă că n-a fost vreo altă traducere 

(“piratată”) din Zazie în metrou. După eşuarea tentativei de publicare a romanului la Ed. 

Nemira, am mai aşteptat cîţiva ani. Prin intermediul Editurii Paralela 45 s-au reluat 

negocierile de copyright cu Gallimard. Cartea tradusă de mine a beneficiat de finanţarea 

Ambasadei Franţei la Bucureşti, prin Programul Nicolae Iorga (eu însumi am completat 

formularele de candidatură şi le-am depus – mai am o copie în arhiva mea personală). 

Din 2001 încoace, romanul a avut succes la cititori şi a apărut în trei ediţii succesive. 

Toată lumea a fost mulţumită. Paul Goma n-a avut nici o legătură cu asta. 

 Îmi cer scuze că am insistat pe amănunte prozaice, referitoare la momente ale 

activităţii mele din trecut. Dar poate că n-au fost chiar inutile, dacă i-au permis cititorului 

să afle (pe baza documentelor scrise) ce anume s-a întîmplat şi în ce fel sînt prezentate 

faptele de prozatorul din Belleville. Îl rugasem să verifice – că tot era concitadin cu 

Editura Gallimard – valabilitatea unui copyright solicitat de mine şi obţinut de Ed. 

Echinox. El a dat un telefon şi mi-a scris ce-a aflat. Iar acum fabulează fără a tresări 

despre “drumurile mele la Gallimard, pentru a-i obţine (lui Laszlo) dreptul de a traduce 

«Zazie» de Queneau” şi abureşte-n patru zări că fără “intervenţia mea – repetată – pe 

lîngă Gallimard, cartea nu ar fi fost editată în româneşte”. Pur şi simplu. 

 

 P.S. Mă tem că Paul Goma habar n-are pe ce lume trăieşte. Îi era fizic imposibil 

să comenteze eseul Cum am tradus “Zazie în metrou”, la el în jurnal, pe data de 

“sîmbătă[,] 6 iulie 2011”. Textul cu pricina, ca şi întregul număr 17/2011 al revistei E-

Leonardo, le-am expus pe internet, cu mîna mea, abia la 7 iulie 2011. Că doar nu m-o fi 

citit prin telepatie… Ah, să nu uit. Ziua de “sîmbătă[,] 6 iulie 2011” n-a existat niciodată 

în calendar. 

 

 21 august 2011 

 Homeless World Cup 

 Azi începe la Paris, pe Champs de Mars, a opta ediţie a Homeless World Cup. 

Ediţiile precedente s-au desfăşurat la Graz (2003), Göteborg (2004), Cape Town (2006), 

Copenhaga (2007), Melbourne (2008), Milano (2009) şi Rio de Janeiro (2010). 



 127 

 Este vorba despre o manifestare sportivă absolut ciudată, de care n-am mai auzit 

pînă acum. La acest turneu de fotbal participă jucători din lumea întreagă, băieţi şi fete, 

care sînt lipsiţi de un acoperiş deasupra capului, aşa-numiţii oameni ai străzii. La nivel 

mondial se pare că există peste un miliard de oameni fără adăpost, expuşi în permanenţă 

riscurilor delincvenţei şi aflaţi la limita supravieţuirii. A practica “fotbalul de stradă” le 

oferă multor tineri un scop în viaţă, o preocupare constantă, care-i smulge din ghearele 

drogurilor. Potrivit statisticilor întocmite de organizatori, peste 70% dintre aceşti sportivi 

improvizaţi şi-au ameliorat existenţa, mulţi renunţînd la droguri, unii reluîndu-şi 

şcolarizarea, alţii găsindu-şi loc de muncă şi întemeindu-şi familie. Un tînăr care şi-a 

reprezentat ţara la un asemenea campionat mondial a fost văzut de părinţii săi la televizor 

şi a fost reprimit acasă. 

 Regulile de joc sînt uşor diferite de acelea ale fotbalului obişnuit. Meciul durează 

două reprize a cîte 7 minute, pe un teren de mici dimensiuni, 22 x 16 metri, cu porţi de 4 

x 1,30 metri. Fiecare echipă are patru jucători şi patru rezerve. Portarul nu poate ieşi din 

propriul careu, iar unul dintre jucători trebuie să se afle permanent în jumătatea de teren a 

adversarilor. La o infracţiune gravă se arată cartonaşul albastru (jucătorul este eliminat, 

cu dreptul de-a fi înlocuit după două minute de o rezervă). Cartonaşul roşu presupune 

eliminarea definitivă a celui în culpă, fără drept de înlocuire, şi eventual sancţionarea 

administrativă a întregii echipe. 

 Lumina reflectoarelor se îndreaptă obsesiv către marile vedete ale fotbalului 

tradiţional, care încasează cifre ameţitoare pentru un şut norocos şi intră cu dezinvoltură 

în istoria disciplinei, în inimile suporterilor. Alături de ei mai există, însă, şi asemenea 

sportivi sufletişti, care îşi organizează chiar un campionat mondial (la care adeseori se 

deplasează cerşind în prealabil pe străzi şi prin staţiile de metrou). Despre ei nu se prea 

vorbeşte, lumea nu-i cunoaşte. Dar ei sînt aceia care, în tăcerea transpiraţiei amestecate 

cu lacrimi, au instituit cele mai strînse legături între fotbal şi viaţă. 

 

 22 august 2011 

 Scriitorul şi familia sa 

 “Din felul meu de viaţă, cel pe care îl duc acasă, se pot trage cel puţin anumite 

concluzii. Adevărul este că eu trăiesc în familia mea, printre oamenii cei mai buni şi mai 
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iubitori, mai străin decît un străin propriu-zis. Cu mama n-am schimbat, în ultimul an, 

mai mult decît, în medie, douăzeci de cuvinte pe zi, cu tatăl meu abia dacă am schimbat 

mai mult decît cuvintele de salut. Cu surorile mele măritate şi cu cumnaţii mei nu vorbesc 

deloc, fără ca să fiu în vreun fel supărat pe ei. Motivul este pur şi simplu faptul că n-am 

nici cel mai mic lucru de discutat cu ei. Tot ceea ce nu este literatură mă plictiseşte şi 

constituie pentru mine un obiect de ură, deoarece mă tulbură sau mă împiedică, fie şi 

numai pentru că aşa îmi închipui eu. Pentru viaţa de familie îmi lipseşte orice fel de 

vocaţie, orice fel de simţ, poate în afară, în cel mai bun caz, de cel al observatorului. 

Sentimentul rudeniei îmi lipseşte cu totul, iar în vizite văd aproape o răutate îndreptată 

împotriva mea.” (Franz Kafka) 

 

 23 august 2011 

 Domnul T. (1) 

 Ce reprezintă oare cartea recent publicată de Ion Vianu, Amor intellectualis: 

memorialistică? ficţiune? roman al formării intelectuale? Probabil cîte puţin din toate 

acestea. Autorul şi-a întins cu deliberare însemnările pe linia – atît de fragilă – dintre 

rememorare şi invenţie. “Nu pot vorbi aici de amintiri, ci mai degrabă de un soi de 

ficţiune romanescă. Ea îşi permite să nu travestească amintirea. (…) Am vrut totuşi să 

rămîn credincios faptelor care s-au petrecut şi, prin alegerea pe care am făcut-o, să redau 

ceea ce cred cu toată convingerea că ar putea să cuprindă, ca sens, istoria vieţii mele şi a 

timpului pe care l-am străbătut. Cu alte cuvinte, sunt un romancier care-şi trădează 

secretele de atelier sau un memorialist care alege crîmpeie din trecutul său, creînd un 

montaj” (p. 146-147). Într-un interviu apărut ulterior, Ion Vianu devine oarecum mai 

explicit în privinţa tehnicii narative folosite, dar şi în privinţa registrului ontologic spre 

care ne împinge: “Am vrut să prezint o acţiune coerentă, de aceea am vrut să torc un 

odgon epic, împletind mai multe fire – despre familie, prieteni, discipolii tatălui meu. 

Ficţiunea provine din faptul că am schimbat cîteva nume de persoane, am imaginat cîteva 

conversaţii. Dar cu grija să nu se vadă că sînt fictive”. 

 Această preliminară ambiguitate de constituţie are, întîi de toate, efectul de a-l 

descumpăni pe cititor. Căci într-un fel ne îndreptăm – cu mintea, cu sufletul – spre un 

roman al copilăriei (scris fie şi la persoana întîi singular). Ne scufundăm în lumea 
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imaginară, pe care o mobilăm cu decorul fanteziei noastre, în sintonie cu fantezia 

prozatorului. Dar altfel ne raportăm la o explorare memorialistică, desfăşurată în zona 

personajelor de excepţie. Faptele relatate le aducem în sfera informaţiilor noastre 

precedente, le comparăm cu ceea ce ştiam deja, pentru a ne structura cît mai precis 

universul înconjurător. Zigzagul programatic între ficţiune şi realitate îl scutură pe cititor 

într-o mişcare de du-te – vino, care sfîrşeşte prin a-l dezorienta, întrucît îi solicită reacţii 

contradictorii. 

 

 24 august 2011 

 Domnul T. (2) 

 În centrul spectacolului – şi în coasta protagonistului – se află Tudor Vianu. El 

este evocat de fiul său, de-a lungul întregii cărţi, prin iniţiala T. Cum trăia T., ce spunea 

T., de ce boli suferea T., ce discipoli avea T. În 1947, cînd Tudor Vianu a revenit din 

diplomaţia externă în România guvernată de comunişti, a făcut o opţiune limpede. Spre 

deosebire de alţi intelectuali, care s-au refugiat în exil, profesorul a ales să-şi continue 

sacerdoţiul la catedră. S-a spus adesea, în apărarea sa, că a reprezentat unul din 

bastioanele cele mai proeminente ale culturii autentice, în mijlocul urgiei staliniste ce se 

extindea aproape fără limite. A fost unul din punctele de sprijin şi speranţă, pentru tinerii 

care îşi deschideau atunci ochii minţii. 

 Şi ce fel de imagine a oferit Domnul T.? Timpurile erau de aşa natură încît nu 

permiteau dezvăluirea imprudentă. Viaţa adevărată palpita doar în adîncime, abia bănuită. 

Se practica zilnic arta dedublării. “Masca este Persona, acoperămîntul feţei. Ea oferă 

privitorului, ascultătorului, un chip nevariant. Nemodulat, pentru eternitate. Masca este 

Larva, acoperitoarea feţei, care ţi-a fost dată prin naştere şi te-a însoţit; îţi îngăduie să 

înaintezi în lume, vizibil şi totuşi nedescoperit. Larvatus prodeo, înaintez mascat. Un chip 

se ascunde, dar fără să mintă. Oferind veşnicia, ascunzînd pieritorul, marca vibrantă a 

existenţei în desfăşurare. (…) Vremurile se făcuseră cumplite. Trebuia să te ascunzi 

pentru a supravieţui. Fugarul se adăposteşte într-o peşteră. Omul public trebuie să moară, 

să accepte nenorocirea, aşa cum îi va fi dată; sau să joace. Pe scenă va purta mască” (p. 

134). 
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 Pledoaria fiului – în apărarea tatălui care, sub urgia istoriei, a ales metoda 

dedublării pentru a se apăra – sună convingător. Din păcate avem de-a face doar cu o 

jumătate de adevăr. Căci Tudor Vianu, după o defensivă atît de coerentă, a trecut la o 

contraofensivă la fel de eficientă. Departe de-a se mulţumi cu simpla supravieţuire sub 

avalanşa istoriei, el a aspirat la un loc pe podium. Chipul care s-a ascuns n-a putut să nu 

mintă. Virgil Ierunca a observat-o prea bine şi a notat-o fără fandoseală: “Tudor Vianu nu 

mai e Tudor Vianu. (…) Multă vreme am crezut – şi mai există şi azi cîţiva în exil care 

continuă să creadă – că Tudor Vianu e doar o victimă a organizării terorii intelectuale din 

România. Că autorul Dualismului artei şi-a însuşit de fapt o atitudine echivocă, încercînd 

să salveze ce mai poate salva, preocupîndu-se de destinul metaforei şi antonomazei, 

citînd pe filologul Stalin în asemenea preocupări «evazioniste» numai pentru a adormi 

vigilenţa cenzurii. / Un comerţ neîntrerupt – şi amar – cu proza nouă a cărturarului m-a 

silit totuşi să ajung la o altă înţelegere: că în definitiv, în cazul Tudor Vianu nu de 

stilistică e vorba, ci de stil. De «stilul clasic al omului nou» din R.P.R., al intelectualului 

care-şi leapădă conştiinţa pentru a se instala în confortul specific al realităţii oficiale 

comuniste. E drept că lepădarea de sine a lui Tudor Vianu nu s-a petrecut, la început, fără 

o anumită tortură academică, fără o nostalgie de eleganţă a schimbării la faţă. Tortura şi 

eleganţa durdulie a omului de cultură care nu trece, fără probleme, de la umanismul 

universal al lui Goethe şi Valéry la umanismul particular al lui Leonte Răutu” (vezi 

Schimbarea la faţă a lui Tudor Vianu, în vol. Româneşte, Buc., Humanitas, 1991, p. 115-

116). 

 

 25 august 2011 

 Domnul T. (3) 

 Ficţiunea adeseori idilizează. Memorialistica selectează evenimente ale trecutului 

şi le rearanjează, în funcţie de opţiunile vorbitorului. Poate de aceea compromisurile 

practicate de Tudor Vianu pe vremea comunismului sînt expediate de fiul său în sectorul 

perifrazei: “acceptase o formă de colaborare cu cei pe care nu-i iubea” (p. 367). Ce 

anume? Cum? Cînd? Cît? Unde? Nu ni se spune. Recompensele obţinute sînt înregistrate 

ca funcţionarea unui mecanism fortuit, a unui destin fericit. “Se” hotărăşte reprimirea lui 

Tudor Vianu ca profesor la universitate (de unde fusese pentru scurt timp îndepărtat). 
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“Se” decide cooptarea lui printre nemuritori (“Se făcuseră demersuri să intre la 

Academie. Undeva «se» voia ieşirea lui din ostracism”, p. 153). Totul pluteşte în 

neclaritate şi fatalitate. Pentru un roman ce redă impresii ale adolescentului, asta poate fi 

definitoriu. Pentru memorialistica reverenţioasă a fiului, pe marginea concesiilor politice 

ale tatălui, asta poate fi elocvent. Dar pentru edificarea cititorului inocent, în legătură cu 

funcţionarea complicităţii intelectuale sub dictatura comunistă (după reţeta “adă şi na!”), 

asta poate fi insuficient. 

 Spre a pricepe esenţa faptelor, tînărul de azi va trebui să pună deoparte “romanul 

memorialistic” al lui Ion Vianu şi să preia informaţiile concrete din eseul lui Virgil 

Ierunca. Fereastra aburită nu ne ajută dimineaţa să ne facem o idee, înainte de plecare, 

dacă afară plouă sau nu, dacă e frig sau nu. “Altul e însă orizontul intelectual al lui Tudor 

Vianu şi altele bătăile inimii lui. Ca şi Mihai Ralea, estetul face acum «sociologie». El nu 

se mai preocupă de sinecdocă, ci de pelagră; nu-l mai interesează Kant, Dilthey sau 

Gundolf, ci lichidarea analfabetismului. Filosofia culturii o confundă cu democraţia lui 

Gheorghiu-Dej, iar axiologia a fost izgonită de slogan. («România veche devine România 

nouă, socialistă, o ţară a civilizaţiei celei mai înaintate» – Gazeta literară, 2 iunie 1960). / 

În sfîrşit – şi acesta este ultimul act din tragi-comedia satelitizării estetului – sectorul de 

agitaţie al lui Tudor Vianu este, în ultima vreme, UNESCO-ul. Mihai Ralea e 

«vicepreşedinte al Comisiei Naţionale», Tudor Vianu, «secretar general al Comisiei 

Naţionale». Amîndoi călătoresc peste mări şi peste ţări pentru a impune imaginea 

«României noi». (…) Nu călătoriile sînt însă partea cea mai vinovată – deşi frivolitatea 

lor e cîteodată supersonică – din activitatea în cadrul UNESCO-ului a lui Tudor Vianu, ci 

scrierile, luările de poziţie, agitaţia solemnă. În zilele de 18, 25 şi 29 ianuarie 1960, 

comisia reperistă a UNESCO-ului ţine o dezbatere de masă rotundă despre… umanism. 

(…) Cuvîntul umanism, constată T. Vianu, este, cantitativ, foarte frecvent în limbajul 

regimurilor socialiste. E un «cuvînt-cheie». Şi cum e rostit mereu alături de cuvîntul 

«socialism», naşte firesc «umanismul socialist». (…) Ultima ispravă a acestui funcţionar 

«umanist» la UNESCO, care e în prezent Tudor Vianu – şi cea mai gravă – e o broşură, 

în franţuzeşte, de 10 pagini şi jumătate, pe hîrtie velină şi cu 64 de poze de mai mult sau 

mai puţin scriitori, intitulată Permanences de la littérature roumaine. Aici a fost întrecută 

şi măsura, a fost petrecut şi oportunismul, a fost depăşită şi reaua-credinţă. Autorul acelei 
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preţioase Arta prozatorilor români de altădată a devenit autorul artei de a falsifica însăşi 

literatura română. Broşura aceasta constituie actul de demisie intelectuală şi morală a lui 

Tudor Vianu. (…) Hotărît lucru, Tudor Vianu se află în plină şi îngrijorătoare amnezie de 

conştiinţă. Faptul e trist. Faptul e grav, pentru că e trist. Dacă literatura română ar fi fost 

prezentată străinătăţii de un Mihai Gafiţa sau Boris Buzilă, totul ar fi fost în ordinea 

lucrurilor. Spre «onoarea» acestor purtători de cuvînt ai «revoluţiei» de la Bucureşti. Că, 

însă, Tudor Vianu împrăştie, peste hotare, confuzii care lovesc în însăşi fiin ţa literaturii 

româneşti, nimeni n-are dreptul să uite de azi înainte. / Mai ales că procesul de mutilare a 

literaturii neamului are loc în chiar clipa în care acest neam e la o ananghie istorică pe 

care estetul Tudor Vianu o girează alegoric.” Iar detaliile şi explicaţiile lui Virgil Ierunca 

se prefiră limpede în volumul amintit (p. 117-121). 

 

 26 august 2011 

 Domnul T. (4) 

 După ce-am aflat din altă sursă care anume sînt gesturile publice echivoce ale 

Domnului T., putem reveni acum la “romanul memorialistic” al lui Ion Vianu, spre a 

cumpăni felul în care sînt ele consemnate de cealaltă parte a tunelului. Echilibristica 

dintre blazare şi globetrotterism (Franţa ca reşedinţă, India cu minunăţiile Orientului, 

Italia cu fundalul de la Taormina etc.) este concludentă: “Cei ce l-au cunoscut în acea 

vreme citeau pe faţa lui dezamăgirea, amărăciunea, dezgustul. Puţine luni din an trăia în 

ţară. Făcea tot ce putea pentru a călători. Ales în conducerea UNESCO, stătea mai ales la 

Paris, loc inaccesibil chiar şi pentru noi, copiii lui” (p. 371). Revenirea întîmplătoare prin 

România potenţează, după toate probabilităţile, gustul trădărilor, pune în relief diferenţa 

prăpăstioasă dintre imaginea minunată pe care Domnul T. se străduieşte s-o vîndă afară şi 

ce anume constată în ţară: “Odată, cînd s-a întors de la Paris… m-am dus să-l iau de la 

gară într-o dimineaţă de iarnă; în zloată, cu oamenii cenuşii, zgribuliţi, cu genţi şi 

paporniţe, cu troleibuzele ca nişte uriaşe ţestoase infirme săltînd prin gropi, Piaţa Gării de 

Nord arăta sinistru. A privit prin geamul maşinii, pieptul i-a fost zguduit de un hohot: «E 

aşa de urît!»” (p. 373). 

 Însă Tudor Vianu a ales România, la instaurarea comunismului, fiindcă voia cu tot 

dinadinsul să practice profesoratul, să formeze discipoli. Care i-au fost performanţele în 
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acest domeniu? Cîţiva dintre ei, mai vizibili şi mai perseverenţi, sînt acum trecuţi în 

revistă de Ion Vianu. 

 

 27 august 2011 

 Domnul T. (5) 

 Prezenţa cea mai persistentă este, în această categorie, Edgar Papu. El e ucenicul 

ce se întipăreşte în chiar primele amintiri ale naratorului copil (vezi imaginea tînărului 

care se întinde serviabil, în seara de Crăciun, spre a aprinde lumînarea de sus, din vîrful 

bradului). Este discipolul care îl consolează la moartea Tatălui şi îl îndeamnă pe Fiu să-şi 

vadă de propriul său drum în viaţă. Să lase postumitatea culturală şi editarea 

manuscriselor Domnului T. pe seama altor cercetători. Şi cine este, de fapt, Edgar Papu? 

Din cartea Amor intellectualis aflăm detalii ignorate. S-a născut într-o familie evreiască, 

în afara graniţelor României (dar el insistă să-şi declare originea bucureşteană). E 

adolescentul convertit la romano-catolicism de monseniorul Vladimir Ghika şi la înalta 

cultură de Tudor Vianu. E intelectualul azvîrlit la puşcărie de comunişti, din cauza 

credinţei sale. Este “romano-catolicul [care] se căsătorise cu fiica unui preot ortodox şi 

trăia în casa lui. Camerele aveau tavanele joase, ca în Polonă; priveai direct în curtea 

bisericii, către clopotniţă” (p. 182). Este figura publică reconvertită de Eugen Barbu la 

cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Este însuşi părintele fondator al 

protocronismului (vîrf de lance ideologică a scriitorilor aserviţi puterii comuniste). După 

decembrie 1989, Edgar Papu devine admirator la scenă deschisă (şi în editoriale de 

pagina întîi) al patrioticei reviste România Mare şi al copleşitorului talent poetic ilustrat 

de Corneliu Vadim Tudor. 

 Un lucru l-a ştiut învăţa prea bine Edgar Papu, în mod incontestabil, de la Tudor 

Vianu. Arta de-a răsuci surtucul pe dos, exploatînd totodată prestigiul încarnărilor 

precedente. Căci de la copilul evreu la adolescentul creştin, de la credinciosul fervent la 

ucenicul estetizant, de la romano-catolicism la ortodoxie, de la studiosul barocului 

european la proslăvitorul socialismului românesc sînt salturi mor(t)ale pe care “Edy” le-a 

executat, de-a lungul vremii, cu tot mai strîmbă graţie. Metamorfoza Domnului T. s-a 

produs, măcar, de dragul unei pîrtii ascendente, spre UNESCO. Edgar Papu a fost 

păgubos pînă şi-n carierismul imperturbabil, eşuînd conferenţiar suplinitor la o şcoală 
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populară. Cînd l-a studiat cu fervoare pe Giordano Bruno şi curajul aceluia de-a arde pe 

rug pentru o idee, probabil că în Edgar Papu se perpeleau complexele apostatului care şi-

a trăit viaţa într-o succesiune de unghiuri ascuţite. 

 

 28 august 2011 

 Domnul T. (6) 

 Cît despre vîna eroică a lui Edgar Papu, acest fragment din cartea lui Ion Vianu 

spune totul. “Nu-l mai întîlneam decît rar pe domnul Papu. Au trecut ani pînă cînd, într-o 

zi a anului 1969, trecînd prin Piaţa Amzei, am dat unul de altul. Îmbătrînise sau arăta 

doar rău? Se scofîlcise, din pricina danturii defectuoase (semn de sărăcie). Arterele îi 

alergau pe tîmple, în traiecte sinuoase. În fundul acelui craniu din ce în ce mai aparent 

licăreau şi mai tare ochii negri, inteligenţi, nu ştiu ce patetică spiritualitate. L-am întrebat 

ce mai face; mi-a răspuns: «Nu prea bine». «De ce?» «Din pricina zilei de mîine.» A 

doua zi, aşa cum ştiam cu toţii, avea să se deschidă Congresul Partidului Comunist. 

Printr-un discurs al Secretarului General. Ora programată pentru deschiderea lucrărilor 

era zece dimineaţa. Date fiind măsurile excepţionale de protecţie şi protocol, publicul, 

ales pe sprînceană, trebuia să fie la locurile lui cu trei ore mai devreme, la şapte. Prin 

urmare, întîlnirea la Uniunea Scriitorilor, de unde urma să plece autocarul spre Sala 

Congreselor, era programată în zori la ora cinci şi jumătate. Trebuia să se deştepte 

înaintea zorilor, la patru şi jumătate, mergînd pe jos la Uniune. Era destul de greu pentru 

el, cam suferind etc. «Domnu’ Papu», i-am spus, «în fond de ce să vă supuneţi unei 

asemenea încercări? Daţi un telefon că sunteţi bolnav!» «Vai, dar asta e imposibil.» «De 

ce să fie imposibil?» A suspinat, ca un om care nu poate, nu are voie să explice. Ar fi fost 

prea multe de spus. Sau se temea? «Imposibil», a repetat. A suspinat din greu, încă o 

dată. Ne-am luat rămas-bun” (p. 386-387). 

 Pentru un fragment de roman, personajul e bine zugrăvit. Pentru un pasaj 

memorialistic, e impresionant. Cei doi versanţi ai cărţii lui Ion Vianu pot fi împăcaţi, de 

data asta, prin cunoscuta vorbă italienească: Se non è vero, è ben trovato. 

 

 29 august 2011 

 Domnul T. (7) 
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 Un alt discipol de vază al Domnului T. pare să fi fost Nicolae Balotă. Mă rog, 

aveam impresia că eseistul se revendică mai consistent de la ucenicia pe lîngă Blaga şi de 

la apartenenţa sa la Cercul literar de la Sibiu. Dar fie şi-aşa cum zice Ion Vianu. Ce aflăm 

aici despre Balotă? Că e intelectual fin şi citit, dar totodată şi o personalitate dîrză, june 

politician ţărănist, care întocmeşte proteste anticomuniste şi face eroic puşcărie politică. 

Toate bune şi frumoase. Chiar adevărate. Dar ce păcat că autorul din nou îşi duce 

explicaţiile doar pînă la jumătate şi ne lasă sur notre soif în legătură cu involuţia 

ulterioară a personajului. Căci Amor intellectualis s-a publicat totuşi în anul 2010, iar 

datele recente despre N. Balotă se aflau pe toate gardurile, era de-ajuns să întinzi mîna. 

 Nu-i un secret că fostul învăţăcel al Domnului T. a devenit condeier la Scînteia şi 

la România liberă (în etapa comunistă), unde exalta rostul măreţ al artei ceauşiste. Ar fi 

fost de-ajuns o mică răsfoire a Antologiei ruşinii întocmite de Virgil Ierunca. “Aş aminti, 

în acest sens, apelul adresat oamenilor de artă de către secretarul general al partidului, în 

urmă cu doi ani, la Expunerea la Plenara din noiembrie a Comitetului Central. Artiştii 

erau îndemnaţi să redea în operele lor transformările socialiste, munca milioanelor de 

oameni, contradicţiile şi conflictele reale alături de faptele măreţe emoţionante, frumosul 

şi iubirea, astfel încît arta să contribuie la perfecţionarea continuă a societăţii, a omului, la 

afirmarea dreptăţii şi echităţii socialiste, a modului de viaţă socialistă şi comunistă. Nu 

este oare acesta rostul însuşi al iniţierii întru cultură, al introducerii în spaţiul spiritual?” 

(8 nov. 1973). 

 Nu erau inaccesibile pe piaţă nici însemnările epistolare – mai crude sau mai 

coapte – ale lui I.D. Sîrbu: “Balotă, de care nu am încetat să mă interesez în acei ani, a 

trecut cu nota zece [puşcăria – n. L.A.], după cîte ştiu: a fost demn, excelent dascăl de 

celule, nu i se atribuie nici un moment de slăbiciune sau laşitate. Ca după ieşire să devină 

un hămesit al parvenirii şi gloriei şi un total lipsit de scrupule ipochimen al tuturor 

concesiilor. Şi-a pierdut caracterul, dacă aşa ceva se poate pierde. Căsătoria cu Bianca (o 

poşetă plină de calcule şi vanităţi) l-a împlinit, ajunsese atît de oficial (…) încît la Paris, 

unde am stat la acelaşi Cămin popesc, eu discutam cu ei ca şi cu Ion Brad sau Mihnea. 

Adică prudent, circumspect, gura bate curu”. 

 Dezvăluirile din presa ultimilor ani, conform cărora, în situaţia lui Nicolae Balotă, 

am avea de-a face cu însuşi turnătorul securist Someşan reprezintă doar stafi(d)a pe 
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colivă. Să fie oare un adevărat blestem, acela că ucenicii Domnului T. ţîşnesc în viaţa 

culturală ebluisant şi cîrmesc în viaţa socială mizerabil?! 

 

 30 august 2011 

 Domnul T. (8) 

 Se ştie că relaţia magistru-discipol disimulează în faldurile sale, mai totdeauna, o 

poveste de dragoste. Fără jocul seducţiei nu prea înaintează mersul educaţiei. Să 

înţelegem cumva că Domnul T. a fost un mare seducător? Totuşi relaţia cu I. Negoiţescu 

se pare că n-a mers prea bine. Învăţăcelul a luat-o la sănătoasa, a dat bir cu fugiţii, s-a 

întors la Cluj. De unde i-a trimis mentorului scrisori de regret (“Mîna pe care mi-aţi 

întins-o a fost nu numai caldă, dar şi tare, şi sănătatea ei mi s-a transmis. Dacă voi mai 

avea vreodată, în toată plenitudinea, bucuria de-a trăi, ea se va datora în întregime d-

voastră. Şi cred că nu e bine, fiindcă totdeauna cuvintele trădează, să stărui asupra locului 

pe care imaginea d-voastră o are în inima mea”, p. 137-138). Şi a vrut să-i dăruiască – 

definitoriu pentru cunoscători – o carte de Thomas Mann. 

 I. Negoiţescu a fost, nu încape vorba, intelectualul delicat şi manierist, mereu în 

căutarea unei cărţi rafinate, a unui gînd excentric, a unui bărbat interesant. Întreaga lui 

conduită a fost pesemne scandaloasă pentru regimul comunist, care l-a considerat cu 

repulsia rezervată uraniştilor. Iar autorul Strajei dragonilor i-a răspuns comunismului cu 

un amplu zigzag între dezerţiune (numeroase tentative de suicid) şi protest (adeziunea la 

Mişcarea Goma). 

 Ceea ce se ştie mai puţin a fost latura umbrită a colaborării sale cu sistemul politic 

intens detestat. “Într-o dimineaţă a anului 1977, cînd credeam că voi fi arestat, iar lumea 

nu-mi mai trecea pragul, m-am pomenit cu Nego. Era beat… o beţie tristă. Venise anume, 

să-mi facă o mărturisire: fusese turnător. La ieşirea din închisoare, semnase sub 

ameninţare o hîrtie prin care se obliga să colaboreze cu Organele. După cîtăva vreme 

petrecută «afară», ofiţerii de Securitate reveniseră, amintindu-i de angajament, incitîndu-l 

să-l pună în aplicare. Îl «turnase» atunci pe Eugen Barbu, care, spunea, oricum era un tip 

infam, «omul lor». «Uite», mi-a zis, «îţi povestesc asta ca să spui şi tu mai tîrziu, mai 

departe, în ce hal ne-au adus ăştia»” (p. 403). 
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 31 august 2011 

 Domnul T. (9) 

 Şi ce bine era dacă portretul lui Negoiţescu, zugrăvit în cartea lui Ion Vianu, ar fi 

fost, măcar el, dus pînă la capăt. Dacă n-am fi constatat iarăşi pudica blocare a 

prozatorului la jumătatea drumului. Căci, din păcate pentru toată lumea, Nego nu s-a 

limitat la a-l “turna” doar pe Eugen Barbu, omul de încredere al regimului comunist. Din 

cîte dezvăluie epistolele lui Ion D. Sîrbu, însuşi autorul romanului Adio, Europa! 

datorează cîţiva ani de puşcărie comunistă delaţionărilor bunului său amic Negoiţescu. 

 “În acest grup (de destin şi generaţie) şeful Cercului mi se pare acum a fi şi risipit 

şi inconsistent. Nego, tarat de invertiţie şi alcool, s-a purtat ca un căcat în anii de 

puşcărie. A avut – ab initio – mai multe talente decît oricare dintre noi; la 16 ani îşi avea 

gata pregătit scenariul său de genialitate: Ramon Ocg, Manifest, Cerc: poezie, proză, 

critică. Scandal, tupeu, relaţii… / Dar… dar. Chinuia limba şi era chinuit de ea. În loc să 

se focalizeze pe un singur domeniu (cum am făcut noi toţi ceilalţi) el, fiind un excelent 

dirijor de generaţie, după risipirea orchestrei noastre studenţeşti, a încercat, pe rînd, să 

cînte el la toate instrumentele. Trei volume de poezii (originale – dar artificioase), o 

traducere, un studiu despre poezia lui Eminescu (azi, total depăşit). Deja, în romanul 

epistolar, introduce falsuri: în timp ce scrisorile lui Stanca sunt absolut autentice (Stanca 

murise între timp) scrisorile semnate de Nego sunt uşor corectate şi adăugite. Îşi asumă 

lecturi germane pe care le-a făcut mult mai tîrziu sau pe care nu le-a făcut niciodată. 

Pentru mine (care am trăit zi de zi lîngă el, între 1940-1945) aceste mici adausuri, de fard 

şi parfum, mi se par deja un sindrom de spaimă şi ratare. În 1941, Ianuarie, era în cămaşă 

verde, cu pistol, în faţa poştei-telefoanelor din Sibiu. Eu – sergent T.R. – treceam cu Ion 

Oana pe trotoarul din faţă. Mi se făcuse milă de el, am trecut bulevardul şi scoţîndu-i 

pistolul-mitralieră de la gît, ca pe un copil rău (şi inconştient) l-am dus acasă. El plîngea 

(«nu ştiu ce caut aici»), eu puteam fi oricînd împuşcat din spate de alt pistolar verde. 

Aceste lucruri i le-am reamintit la Köln, în 1980; adăugînd: «în cel de al doilea proces al 

meu (pe baza căruia mi s-a mărit pedeapsa de la 1 an la 7 ani) actul de acuzare de bază a 

fost declaraţia ta, făcută în 1958 sau 59, liber fiind în Bucureşti, prin care susţineai: ‘eu 

am vrut să mă înscriu în partid şi să devin un bun comunist, eram convins – dar Sîrbu m-a 



 138 

împiedicat!’»” (Ion D. Sîrbu scrisoare din 23 iunie 1988 către Viorica Guy Marica, 

publicată în Caiete critice, nr. 10-11/1995, p. 50). 

 

 1 septembrie 2011 

 Domnul T. (10) 

 Cum e turcul şi pistolul. Tudor Vianu s-a întors în paradisul comunist pentru a-şi 

exercita performanţele culturale, pentru a-şi forma ucenicii. El a-nţeles prea repede că nu 

există cale de mijloc. Fie se situează de partea puterii totalitare (şi palmează blazat 

privilegiile astfel rezultate), fie rămîne în opoziţia oropsită (şi riscă puşcăria sau 

claustrarea). Că şi-a făcut în mod pragmatic opţiunile nu e surprinzător. Însă faptul că şi 

floarea discipolilor săi i-a călcat pe urme, în balul mascat al complicităţilor cu papion, are 

de ce să ne pună pe gînduri. 

 Ion Vianu are, din nou, o dreptate doar parţială în concluziile pe care le trage. 

“Amor intellectualis a fost un izvor de bucurie, a fost o rezervă de energie care ne-a 

hrănit şi ne-a ţinut loc de acoperămînt şi de veşminte calde în iarna polară a spiritului. 

Dar nu a fost neapărat o pavăză în războiul care se purta împotriva noastră, atacîndu-ne 

onoarea. Aici a fost marea capcană de care nu toţi au ştiut să se ferească” (p. 404). 

Agresiunea care s-a prelungit împotriva intelectualilor a fost pusă în scenă de regimul 

comunist, care le rîvnea onoarea. Dar discipolii au cedat în faţa presiunilor inclusiv 

deoarece asta au învăţat, în subsidiar, de la magistrul lor. 

 

 2 septembrie 2011 

 Filosoful agramat 

 Nae Ionescu a fost rugat de ucenicul său, Mihail Sebastian, să-i scrie o prefaţă la 

romanul ce vorbea despre condiţia evreilor (De două mii de ani…). Cartea a fost gata – 

dar între timp gînditorul prefaţator şi-a schimbat tabăra politică şi convingerile. Din 

filosemit a devenit antisemit. Aşa că, în prefaţa promisă, el le explică tuturor îndreptăţirea 

teologico-filosofică a persecutării evreilor, deoarece aceştia l-au ucis pe Mesia (altminteri 

un loc comun în istoria antisemitismului mondial). 

 Ca o încununare a cinismului, Profesorul îşi îndreaptă în final privirile asupra 

Discipolului, al cărui roman tocmai îl comentează. Şi nu se sfieşte să pronunţe 



 139 

condamnarea simbolică la moarte a acestuia, căci a avut “ghinionul” de-a se naşte într-o 

anumită etnie. “Iosef Hechter, tu eşti bolnav. Tu eşti substanţialmente bolnav, pentru că 

nu poţi decît să suferi; şi pentru că suferinţa ta e înfundată. (…) Mesia a venit, Iosef 

Hechter – şi tu nu l-ai cunoscut. Atît ţi se cerea în schimbul tuturor bunătăţilor pe care 

Dumnezeu le-a avut pentru tine; să veghezi. Şi nu ai vegheat. Sau nu ai văzut – pentru că 

orgoliul ţi-a pus solzi pe ochi. / …Iosef Hechter, nu simţi că te cuprinde frigul şi 

întunericul?” 

 Multe pot eu înţelege din gîndirea profundă a lui Nae Ionescu. Dar oare de ce nu 

s-a ostenit oleacă filosoful să facă acordul dintre predicat şi subiecte (“te cuprinde frigul 

şi întunericul”)? Am întrebat, n-am dat cu parul. 

 

 3 septembrie 2011 

 Carieră 

 “De ce ţineţi morţiş să trăiţi la Paris, scumpă domnişoară? V-ar sta atît de bine 

într-un bordel de provincie!” (Jules Renard) 

 

 4 septembrie 2011 

 Bazaconii 

 Găsesc întîmplător pe net că Dan Culcer mă include pe-o listă de-a sa cu, vezi 

Doamne, carierişti schimbători la faţă. În carnetul de bal al vulcanului olog se află 

Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieş, Eugen Uricaru, Vladimir Tismăneanu, Michael 

Saphir (sic!), Artur Silvestri, Wiliam (sic!) Totok, Adrian Cioroianu, Mihai Dinu 

Gheorghiu, Laszlo Alexandru, Andrei Pleşu, Emil Hurezeanu etc. Toţi aceştia am fi “pe 

linia tradiţiei slugilor la mai mulţi stăpîni”. 

 Dacă vorbim de slugăreala pe lîngă pulpana antisemitului Paul Goma, ar face mai 

bine Dan Culcer să se uite în oglindă. Cît despre celelalte, în zilele cînd sînt binedispus îi 

transmit urarea: “avea-o-ai cariera mea s-o ai!”. 

 

 5 septembrie 2011 

 Un joc de cuvinte la Dante (1) 
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 În cîntul V din Infern, Dante îi întîlneşte pe necredincioşii în dragoste, aceia care 

nu şi-au ştiut înfrîna poftele trupeşti de-a lungul vieţii, care şi-au trădat partenerul legitim. 

Este cunoscută legea echivalenţei, care funcţionează în Infern şi care face ca fiecare 

categorie de păcat să fie pedepsită cu o tortură corespunzătoare: fie prin amplificarea 

fărădelegii, fie prin răsturnarea ei. De exemplu tiranii care au vărsat sîngele nevinovat 

sînt scufundaţi într-un lac de sînge încins. Iar zgîrciţilor le e dată suferinţa de-a se roti la 

infinit în acelaşi cerc, pentru a se ciocni cap în cap cu risipitorii şi-a se insulta reciproc: 

“De ce risipeşti?”, “De ce te zgîrceşti?”. 

 (E cu atît mai subtilă observaţia lui Cesare Pavese, care subliniază “înţelepciunea 

lui Dante de a-i pedepsi pe zgîrciţi şi pe risipitori laolaltă: doar zgîrciţii sînt cu adevărat 

risipitori şi suferă de cîte ori cheltuiesc. Zgîrcitul se simte risipitor, iar risipitorul zgîrcit şi 

se perpeleşte din cauza asta. Cel care se simte zgîrcit, de groaza unei comportări aşa 

sordide, se face risipitor. Şi viceversa” – vezi Meseria de a trăi.) 

 

 6 septembrie 2011 

 Un joc de cuvinte la Dante (2) 

 În ce-i priveşte pe damnaţii erotismului desfrînat, ei au păcătuit prin inconstanţă, 

prin înşelarea consoartei, prin mişcarea rapidă şi nesăbuită de la un partener la altul. 

Aceeaşi situaţie le e destinată şi în lumea de-apoi. Sufletele lor, sub forma unor păsări, se 

mişcă în stoluri imense, purtate de o furtună uriaşă care le izbeşte cu violenţă, în 

eternitate, de celelalte spirite osîndite sau de stîncile înconjurătoare. Nici o clipă de 

odihnă nu le e permisă, frămîntarea violentă e nesfîrşită. 

 În mulţime se remarcă două suflete ce zboară totuşi împreună. Dante cere favorul 

de-a li se adresa, de-a le cunoaşte povestea. E cuplul Francesca da Rimini – Paolo 

Malatesta, devenit astfel celebru în literatura europeană. Ea se măritase, tînără şi 

frumoasă, la porunca familiei, cu diformul boier bătrîn Gianciotto Malatesta. Trăind în 

casa aceluia, s-a lăsat atrasă de chipeşul şi rafinatul ei cumnat. Cei doi şi-au dezvăluit 

iubirea reciprocă, au păcătuit, au fost surprinşi şi ucişi de soţul încornorat (care la rîndul 

său va ajunge în locul denumit Caina, al trădătorilor de rude). Aceasta e pe scurt 

povestea. Dar cum alege Dante s-o transpună în versuri? 
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 La rugămintea călătorului de-a i se relata ce anume li s-a întîmplat, Francesca îşi 

face auzită vocea, într-un grai nobil, referindu-se mai întîi la locul în care s-a născut, pe 

ţărmul unde Padul coboară spre a-şi găsi pacea cu afluenţii săi (o duioasă tînguire 

împotriva agitaţiei infernale?). Iar apoi vine faimoasa triplă terţină. “«Iubirea, care de 

inima nobilă îndată se lipeşte, / l-a cuprins pe-acesta de frumoasa persoană / ce mi-a fost 

luată, iar modul încă mă jigneşte. / Iubirea, care pe nici un iubit de-a iubi nu-l iartă, / m-a 

cuprins de-acesta cu o plăcere aşa de mare / că, precum vezi, încă nu mă părăseşte. / 

Iubirea ne-a condus pe noi la o singură moarte. / Caina-l aşteaptă pe cel ce vieţile ni le-a 

luat.» / Aceste vorbe ne-au fost dinspre ei aduse.” 

 

 100   “«Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 

          prese costui de la bella persona 

          che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 

 103   Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

          mi prese del costui piacer sì forte, 

          che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

 106   Amor condusse noi ad una morte. 

          Caina attende chi a vita ci spense.» 

          Queste parole da lor ci fuor porte.” 

 

 7 septembrie 2011 

 Un joc de cuvinte la Dante (3) 

 Primul vers din grupajul celor trei terţine danteşti e destinat să le atragă repede 

atenţia cunoscătorilor. “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende” e, în realitate, o 

parafrază după debutul creaţiei programatice a lui Guido Guinizzelli, “Al cor gentil 

rempaira sempre amore”. Guinizzelli a fost părintele curentului Dolce Stil Nuovo, iar 

poezia evocată constituie însăşi arta sa poetică. După preceptele acelei estetici, “la inima 

nobilă se întoarce mereu iubirea ca-n patrie”. Inima nobilă, datorită bogăţiei sale de trăiri, 

nu poate evita acţiunea fatală a iubirii. Sentimentul înălţător, de esenţă spirituală, 

debutează la vederea femeii angelice şi se transmite inevitabil către sufletul celui 

îndrăgostit. (Într-un sonet al său, Dante va detalia parcursul aproape fizic al 
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sentimentului: “dà per li occhi una dolcezza al core, / che ‘ntender no la può chi no la 

prova” – transmite prin ochi o gingăşie la inimă, pe care n-o poate pricepe decît cel ce-o 

resimte.) 

 Nici a doua terţină din cadrul grupajului nu e “inocentă” din perspectiva 

intertextualităţii. Versul “Amor, ch’a nullo amato amar perdona” trimite, de fapt, la 

celebrul tratat despre iubirea curtenească, elaborat în secolul al XII-lea de Andreas 

Capellanus. Potrivit acestuia, în cadrul Regulilor Iubirii se prevede că “Amor nil posset 

amori denegari” (Iubirea nu-i poate refuza nimic celui iubit – regula nr. XXVI). 

Reciprocitatea sentimentului de dragoste devine o obligaţie pentru sufletul nobil. Dante 

preia această normă, foarte răspîndită în lumea culturală medievală, şi o adaptează la 

povestea tragică a Francescăi. 

 

 8 septembrie 2011 

 Un joc de cuvinte la Dante (4) 

 Dacă primele versuri ale primelor două terţine sînt încărcate de ample conotaţii 

literare, versurile mediane sînt construite simetric: “prese costui de la bella persona”, 

respectiv “mi prese del costui piacer sì forte”. Iubirea l-a cuprins pe acesta de persoana 

mea, tot astfel cum iubirea m-a cuprins pe mine pentru acesta. Reciprocitatea 

sentimentului amoros, clamată în tratatele de “specialitate”, este ilustrată poetic prin 

simetria strategică a versurilor, reluate inversat şi plasate în centrul terţinelor. 

 Toate cele trei terţine încep cu acelaşi cuvînt: “Amor” , menit să circumscrie fără 

echivoc problema personajelor. Figura de stil care constă în repetiţia unui cuvînt în 

aceeaşi poziţie (la începutul strofei) se cheamă anaforă. Aici nu avem, de fapt, cea mai 

complexă anaforă utilizată de Dante, căci în Purgatoriu XII întîlnim cu siguranţă o 

structură stilistică mai impresionantă (deşi cu rezultate artistice inferioare). Dar anafora e 

destinată, în acest context, să individualizeze oarecum cele trei terţine, să le extragă din 

fluxul poetic pentru a le conferi o relativă autonomie sculpturală. 

 

 9 septembrie 2011 

 Un joc de cuvinte la Dante (5) 
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 În centrul grupajului se află versul “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”. În 

mod limpede avem de-a face cu flexiunea aceluiaşi cuvînt, sub formă de substantiv 

(amor), participiu substantivat (amato) şi verb (amar). Acum dacă plasăm în una şi 

aceeaşi reţea de semnificaţii anafora cu trei elemente de pe verticală (amor / amor / 

amor) şi flexiunea cu trei elemente de pe orizontală (amor… amato… amar), identificăm 

cu puţină bunăvoinţă imaginea unei cruci. 

 Pe lîngă numeroasele simboluri ale crucii, una din principalele sale accepţiuni este 

cea funerară. Şi, într-adevăr, notăm că sfîşietoarea poveste de dragoste dintre Paolo şi 

Francesca, încheiată prin uciderea ambilor, a fost înfăţişată de marele poet italian nu doar 

prin semnificaţia versurilor, ci şi prin dispunerea strategică a cuvintelor-cheie. Cu cîteva 

secole înainte de Apollinaire, Dante a realizat o neaşteptată caligramă, care dublează 

mesajul tragic al terţinelor prin jocul de imagine de la suprafaţa cuvintelor. 

 Dacă mai aveam un dubiu în legătură cu o asemenea ipoteză, punînd-o eventual 

pe seama unei supra-lecturi, poetul ne oferă îndată şi descifrarea şaradei. La “piciorul” 

caligramei funebre (construite din cuvîntul “amor”  şi derivaţii săi), plasează imediat 

termenul sugerat de imagine: “Amor condusse noi ad una morte”. Crucea formată din 

familia de cuvinte “amore”  şi concluzia “morte” , enunţată cît se poate de limpede, vin să 

instituie uluitoarea îngemănare dintre forma şi conţinutul unei poezii ce nu şi-a epuizat 

resursele artistice peste veacuri. 

 

 10 septembrie 2011 

 Lectură 

 “Îmi place să citesc aşa cum beau găinile, ridicînd întruna capul, ca să alunece” 

(Jules Renard) 

 

 11 septembrie 2011 

 Remember 9/11 

 Acum zece ani, o şleahtă de ticăloşi a transformat asasinatul public în spectacol 

planetar. Gestul lor a schimbat politica mondială. Ne-a făcut să conştientizăm 

ameninţările care pîndesc democraţia, eforturile necesare pentru a o menţine acolo unde e 
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şubredă, nevoia de-a o răspîndi acolo unde încă n-a ajuns. Ne-a semnalat că realitatea 

acută a globalizării e deja inevitabilă, şi foamea din Pakistan poate răbufni în Manhattan. 

 După trecerea unui deceniu, gîndul pios ar trebui să se îndrepte spre victimele 

nevinovate, care au plătit cu viaţa pentru a ne ajuta să pricepem lumea în care noi încă 

trăim. 

 

 12 septembrie 2011 

 Proba traducerii (1) 

 Pe vremea cînd transpuneam în română cartea lui Umberto Eco, A spune cam 

acelaşi lucru. Experienţe de traducere, am dat peste o interesantă opinie a autorului. El 

ilustra acolo o concepţie decontractată şi foarte senină despre îndeletnicirea cu pricina. În 

opinia savantului italian, e greu sau chiar imposibil de stabilit o ierarhie între mai multe 

versiuni ale aceleiaşi opere literare. Fiecare traducere îşi are propriile sale calităţi: una e 

mai fidelă, alta e mai frumoasă, alta e mai sîrguincioasă, alta e mai necesară pentru un 

anumit moment istoric ş.a.m.d. Nu poate fi instituită şi ar fi oricum inutilă o apreciere 

ierarhizantă în acest domeniu de activitate. 

 De bună seamă că, dacă ne modificăm criteriile de judecată, atunci cînd alternăm 

traducerile pe care le examinăm, orice consideraţie valorică se pulverizează. Iar rezultatul 

descriptiv al demersului nostru ar fi flatant pentru absolut toţi traducătorii. Însă i-ar 

defavoriza pe cititorii care, în ce-i priveşte, tind să se îndrepte, în mod reflex, către 

versiunea cea mai izbutită. E normal să facă asta, în virtutea concurenţei de pe piaţa 

liberă, care stabileşte consumul pe baza calităţii. Dacă dăm credit ipotezei avansate de 

Umberto Eco, ne împiedicăm într-un subtil sofism, ce blochează orice tentativă de 

evaluare, în orice sferă de preocupări. Căci modificarea criteriilor, de la un caz la altul, 

conduce la blocarea estimării valorice. Iar aprecierea unei traduceri nu trebuie făcută de 

dragul traducătorului, ci de dragul cititorului. 

 Ar fi interesant să transpunem situaţia în practică, aplecîndu-ne asupra mai multor 

versiuni româneşti ale Divinei Comedii. O serie de traducători şi-au încordat puterea 

minţii şi îndemînarea talentului, în echivalarea acestei capodopere a literaturii universale. 

Dar oare toţi s-au descurcat la fel de bine? Poate că ar merita să ne convingem pe text. 
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 13 septembrie 2011 

 Proba traducerii (2) 

 Prima condiţie a exerciţiului nostru e să trecem diferitele variante româneşti din 

Dante prin strunga aceloraşi criterii de judecată. A doua condiţie constă în identificarea 

unui eşantion cu dimensiuni rezonabile, în amplul corp al poemului, care să fie edificator, 

în privinţa complexităţii, dar nu prea extins cantitativ. Putem să ne concentrăm atenţia 

tocmai asupra celor trei terţine din Cîntul V al Infernului (v. 100-108), unde e prezentată 

iubirea reciprocă dintre Francesca şi Paolo. 

 Să stabilim, în prealabil, exigenţele de care un bun traducător trebuia să ţină 

seama neapărat: a) să respecte măsura endecasilabică; b) să nu afecteze structura de 

“terza rima” ; c) să redea corect nivelul denotativ al versurilor (fără a bloca intuirea 

sensurilor conotate); d) să transpună anafora de pe verticală (amor / amor / amor); e) să 

echivaleze flexiunea din versul 103 (amor… amato… amar), pentru a menţine şi în limba 

română caligrama medievală în formă de cruce, cu termenul “morte”  plasat în concluzia 

construcţiei. Eventual – ca bonus – să nu neglijeze construcţia de reciprocitate din centrul 

primelor două terţine (“prese costui de la bella persona” / “mi prese del costui”). Iată o 

acumulare de împovărătoare obligaţii, pe o mică suprafaţă poetică, în stare să conducă în 

pragul disperării pe orice profesionist al cuvîntului artistic. Să vedem la ce rezultate 

concrete s-a ajuns. 

  

 Versiunea lui George Coşbuc: 

 

 100   “«Amor, ce-n inimi iute-şi face drum, 

          l-a prins cu-a mea frumseţe, ce răpită 

          mi-a fost astfel, că şi-azi mă doare cum. 

 103   Amor, ce-a sa iubire-o vrea iubită, 

          plăceri de el atare-n mine-a pus, 

          că sînt de el cum vezi şi-acum robită. 

 106   Amor spre-o moarte pe-amîndoi ne-a dus, 

          Caina pe-ucigaş va fi avîndu-l.» 

          Atît şi-aceste vorbe ei ne-au spus.” 
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 Poetul ardelean nu se abate de la endecasilab şi terţa rimă. El redă sensurile din 

original şi păstrează întocmai caligrama ascunsă în versuri. Jocul flexionar din versul 103 

e redat prin alunecarea în sinonimie (amor… iubire… iubită). Traducătorul scapă din 

vedere structura speculară din versurile 101 şi 104, dar izbuteşte un impresionant tur de 

forţă, prin soluţionarea aproape tuturor celorlalte puncte de tensiune. Dacă mai adăugăm 

şi că este vorba de prima traducere poetică integrală în limba noastră a Divinei Comedii, 

realizată în urmă cu un secol, avem toate motivele de-a ne exprima admiraţia pentru o 

performanţă de excepţie. 

 

 14 septembrie 2011 

 Proba traducerii (3) 

 Versiunea lui Ion Ţundrea a cunoscut o întreagă aventură pînă să ajungă, într-un 

tiraj foarte restrîns, sub privirile cititorilor de azi. Traducătorul a finalizat-o în 1940 şi s-a 

stins din viaţă în 1945. Strădania sa cu totul meritorie a apărut la Editura Medicală din 

Bucureşti abia în anul 1999. Pasajul din Cîntul V al Infernului, care ne interesează în 

contextul analizei comparative, sună în felul următor:  

 

 100   “«Iubirea iute-aprinsă ‘n firi aprinse, 

          Legă pe-acest’ de prea frumoasa-mi fire, 

          Răpit’ aşa că şi-azi plîng cum se stinse. 

 103   Iubirea, care cere ‘n schimb iubire, 

          Atîta foc de el în piept îmi puse 

          Că nici nu ne gîndim la despărţire. 

 106   Iubirea, vieţii un sfîrşit ne-aduse: 

          Caina, pe călău l-aşteaptă-n vale.» 

          Aceste vorbe fură de ea spuse.” 

 

 Se constată că Ion Ţundrea a respectat măsura endecasilabică, precum şi terţa 

rimă. Anafora a fost redată prin cuvîntul “Iubirea” . Flexiunea gramaticală din versul 

103, cu alternarea celor trei termeni din varianta originală (amor… amato… amar), a fost 
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transpusă doar parţial, prin repetiţia a doi termeni (iubirea… iubire). Aceasta afectează 

constituirea caligramei funebre – mai ales că traducătorul evită impactul cuvîntului direct 

(moarte), preferîndu-i expresia perifrastică (“iubirea, vieţii un sfîrşit ne-aduse”). 

Reciprocitatea sentimentului de dragoste, formulată prin construcţia în oglindă a 

versurilor 101 şi 104, aici se pierde. 

 O observaţie se cuvine formulată în legătură cu transpunerea versului 100. Ion 

Ţundrea include o repetiţie suplimentară, care lipsea în original (“iubirea iute-aprinsă ‘n 

firi aprinse”), pesemne vrînd să compenseze insuficienta echivalare a versului 103. 

Numai că, la Dante şi în poetica Dolce Stil Nuovo, “il cor gentil”  cumulează tensiunile 

spiritual-morale inspirate de femeia iubită. În schimb “firea aprinsă” din versiunea 

română deschide calea către subînţelesurile ambigue, blocînd totodată conotaţiile 

aristocratice din poezia dantescă. Valoarea formal impecabilă a transpunerii lui Ion 

Ţundrea e ştirbită, din păcate, de relativa timiditate intelectuală a traducătorului, care 

alunecă pe-alocuri în eufemisme sau aluzii inadecvate. 

 

 15 septembrie 2011 

 Proba traducerii (4) 

 Giuseppe Cifarelli a venit la vîrsta de un an în România, adus de mama sa văduvă, 

pentru a se stabili la unchiul ei, călugăr franciscan şi conducător al misiunii catolice din 

Focşani. Tînărul şi-a făcut studiile în ţara noastră şi a învăţat impecabil româna. A 

devenit funcţionar la banca italiană din Bucureşti şi, mai apoi, director al filialei din Sibiu 

a aceleiaşi instituţii. În paralel cu activitatea birocratică, şi-a dedicat timpul liber 

traducerii Divinei Comedii. Odată cu instaurarea comunismului, Giuseppe Cifarelli, la fel 

ca mulţi compatrioţi ai săi de-aici, a ales să se refugieze în Italia. La plecarea din 1948, a 

donat un exemplar al manuscrisului său Academiei Române. Pînă la moartea survenită în 

1958, la vîrsta de 68 de ani, G. Cifarelli şi-a continuat insistent munca de cizelare pe text. 

 După schimbările din decembrie ‘89, la iniţiativa fiicei sale şi cu sprijinul 

dantologului Titus Pârvulescu, această variantă integrală a Divinei Comedii a văzut 

lumina tiparului la Ed. Europa din Craiova (în 1993) şi a fost reluată la Ed. Dacia din 

Cluj (în 1998). O scurtă prezentare a poveştii lui Cifarelli şi a traducerii sale era semnată 
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de Alexandru Ciorănescu, el însuşi traducător (din italiană în franceză) al capodoperei 

danteşti. Să urmărim, în continuare, pasajul care ne preocupă din Cîntul V al Infernului. 

 

 100   “«Amor ce-n suflet gingaş grabnic prinde 

          l-a prins pe ăst de mîndra mea făptură 

          ce smulsă-mi fu în chip ce tot jignind e. 

 103   Amor ce neiubind, iubit nu-ndură, 

          mă-nflăcără de frumuseţea-i foarte 

          încît, cum vezi, simt încă-n mine-arsură. 

 106   Amor ne duse la aceeaşi moarte: 

          Cain-aşteaptă pe cel ce ne stinse.» 

          De-aceste vorbe avuserăm parte.” 

 

 Măsura endecasilabică şi terţa rimă sînt, precum se vede, păstrate fără cusur. 

Anafora e transpusă prin termenul “Amor” , ceea ce aduce versiunea Cifarelli mai 

aproape de originalul dantesc (întrucît lasă deschisă şi aluzia secundară la zeul iubirii din 

Antichitate). Flexiunea din versul 103 e transpusă ireproşabil, prin trei termeni (amor… 

neiubind… iubit), iar aceasta instituie structura caligramei la care ne-am mai referit. Un 

elogiu suplimentar se cuvine pentru echivalarea versului 106, unde termenul “moarte”  îşi 

păstrează poziţia de la capătul stihului (la fel ca în limba italiană) şi astfel intensifică 

percutanţa mesajului. Este adevărat că traducătorul scapă din vedere construcţia în 

oglindă a versurilor 101 şi 104, dar el schiţează – compensator – o minunată aliteraţie în 

jurul consoanelor “f” şi “r” tocmai în versul 104: “mă-nflăcără de frumuseţea-i foarte”. 

Eşantionul examinat ne arată fără dubiu că Divina Comedie în traducerea română a lui 

Giuseppe Cifarelli este una din versiunile cele mai izbutite dintre toate. 

 

 16 septembrie 2011 

 Proba traducerii (5) 

 Importanţa Etei Boeriu pentru activitatea de traducere a literaturii italiene în 

România este indiscutabilă. Multe nume de frunte ale creaţiei peninsulare şi-au găsit o 

nouă înfăţişare printre noi, mulţumită eforturilor de-o viaţă ale poetei clujene: Dante, 
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Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, Leopardi, Verga, Moravia, Pavese, Vittorini etc. 

Călătoria ei prin măruntaiele Divinei Comedii s-a transformat într-un stăruitor şantier de 

creaţie artistică, plasat sub semnul “concurenţei” mărturisite faţă de George Coşbuc: 

“Dacă acum şaizeci de ani fusese în stare limba noastră, prin pana lui Coşbuc, să redea 

Divina Comedie în forma ei originală, mă întrebam dacă e cu putinţă ca după atîtea 

înnoiri, prefaceri şi cîştiguri, înmlădieri şi izbînzi, să dea înapoi în faţa unor dificultăţi pe 

care a ştiut să le învingă acum şase decenii…” (vezi Eta Boeriu, Cum am tradus “Divina 

Comedie”, în vol. Studii despre Dante, Buc., E.L.U., 1965, p. 264). Iar obstacolele şi 

dubiile pe care traducătoarea le-a avut de înfruntat nu erau puţine. Oricum expediţia ei 

era deja mai confortabilă, căci venea pe poteci bătătorite: “lucrînd mereu alături de 

Coşbuc, ajunsesem să-l adîncesc, să-i admir de multe ori traducerea – care îmbină meritul 

constant al fidelităţii cu momente de supremă poezie” (ibid., p. 261). 

 De-a lungul anilor, cu începere din 1951, trei au fost variantele succesiv 

ameliorate de Eta Boeriu. Ea a tradus în primă fază Purgatoriul şi şase cînturi din Infern 

recurgînd la versuri de 14 silabe şi modificînd structura specific dantescă a rimei. 

Cuprinsă de remuşcări profesionale, a hotărît să refacă totul într-o a doua variantă, de 

această dată endecasilabică, dar cu rima instituită numai între primul şi al treilea vers al 

fiecărei terţine. A reluat iarăşi din temelii, într-o variantă succesivă, cînd a pus de acord 

parametrii tehnici ai traducerii cu exigenţele originalului şi a inclus în structură atît terţa 

rimă, cît şi măsura endecasilabică. În aceste condiţii, celebrul pasaj din Cîntul V al 

Infernului sună astfel: 

 

 100   “«Iubirea care-n cei aleşi tresare 

          îl prinse-n mreji cu-a mea făptură, moartă 

          în chip ce şi-azi, cînd mi-amintesc, mă doare. 

 103   Iubirea care pe iubiţi nu-i iartă 

          de chipu-i drag pe veci m-a-nlănţuit, 

          încît, cum vezi, nu-i chin să ne despartă. 

 106   Iubirea-aceeaşi moarte ne-a sortit: 

          străfund de iad pe ucigaş l-aşteaptă.» 

          Astfel grăi. Şi cum şedeam mîhnit 
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 109   de-a lor osîndă tălmăcită-n faptă, 

          lăsai obrazu-n jos, către pămînt, 

          pîn’ ce Virgil: «Ce ai?» rosti în şoaptă.” 

 

 Anafora e echivalată prin termenul “iubirea” , însă flexiunea din versul 103 

cuprinde doar doi termeni (iubirea… iubiţi). Prin urmare caligrama din original nu se mai 

regăseşte aici, la fel cum nici simetria de construcţie a versurilor 101 şi 104. Termenul 

“moarte”  este redat în v. 106, dar plasarea lui în interiorul versului ajunge să-i atenueze 

impactul de semnificaţie. O stîngăcie mai vizibilă constă în fărîmiţarea omogenităţii celor 

trei terţine. Firul epic al originalului este deja finalizat în primul hemistih de la v. 108 al 

versiunii româneşti, iar evoluţia acţiunii este anticipată în al doilea hemistih. Prin această 

inabilă devansare a materiei narative este însă afectată autonomia sculpturală a celor nouă 

versuri faimoase. Putem conchide examinarea pasajului dantesc formulînd ipoteza că Eta 

Boeriu n-a reuşit probabil să se ridice, în aceste detalii, la întreaga îndemînare 

meşteşugărească pe care situaţia i-o pretindea. 

 

 17 septembrie 2011 

 Proba traducerii (6) 

 Am omis din succinta panoramă traducerea integrală în proză realizată în perioada 

interbelică de Alexandru Marcu. Gîndită cu evidente finalităţi didactice şi destinată să 

redea semnificaţiile poemului medieval, ea nu îşi asuma programatic strategiile poetice 

ale textului. Prin urmare eram în imposibilitatea de-a verifica înseşi punctele de forţă ale 

unei transpuneri artistice. 

 M-am referit pînă acum doar la versiunile române integrale ale Divinei Comedii, 

opere absolut impresionante ca atare, întinse pe lungi decenii de activitate sîrguincioasă. 

Multe dintre ele s-au încheiat doar prin moartea traducătorului – şi poate nici chiar atunci. 

Varianta lui Coşbuc a fost întregită postum, în unele pasaje nefinalizate, de Emanoil 

Bucuţa şi Panaitescu-Perpessicius. Versiunea lui Cifarelli a fost reclădită postum, dintre 

sinonimele înscrise cu creionul pe manuscris, de Titus Pârvulescu. 

 Încă şi mai tulburătoare sînt serpentinele pe drumul spre publicare. După decesul 

din 1918 al lui George Coşbuc, traducerea a văzut lumina tiparului între anii 1924 şi 
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1932, mulţumită generozităţii şi entuziasmului manifestate de profesorul Ramiro Ortiz. A 

trecut peste o jumătate de secol între moartea lui Ion A. Ţundrea, în 1945, şi apariţia 

Divinei Comedii în transpunerea lui, la Editura Medicală din Bucureşti, în 1999, prin 

abnegaţia rudelor. Giuseppe Cifarelli şi-a lăsat spre păstrare manuscrisul finalizat, în 

1948, dar a continuat cizelarea versurilor pînă la decesul din 1958; prima ediţie a 

traducerii s-a tipărit abia în 1993. Singură Eta Boeriu a avut fericirea de a-şi vedea între 

două coperţi versiunea din Divina Comedie (la care a muncit între 1951 şi 1965, şi asupra 

căreia a revenit în ediţiile ulterioare). Doar ea a avut onoarea de-a fi recompensată, pentru 

devotamentul intelectual, cu medalia de aur a Oraşului Florenţa. 

 

 18 septembrie 2011 

 Alt rinocer (1) 

 Am avut prilejul de a-i reaminti lui Gheorghe Grigurcu, într-o intervenţie 

anterioară, cîteva uimitoare gesturi publice ale sale: de cruzime aparent nejustificată la 

adresa unora (persiflarea morţii precoce a lui Mihail Sebastian), de păguboasă 

complicitate la adresa altora (legitimarea antisemitului Paul Goma în numele talentului 

literar), de ineleganţă la adresa mea (manipularea unui text critic pe care i-l încredinţasem 

pentru revista Columna pe care o conducea). Am corelat aceste fapte cu modul în care îl 

tratasem eu pe el, cînd se aflase la ananghie şi venise în vizită la mine. Gh. Grigurcu voia 

să ilustreze oare absurditatea preceptului din Balcani că “nici o faptă bună nu rămîne 

nepedepsită”? 

 Dar nu minciunile cu titlu personal pe care le revarsă asupra mea, sub formă de 

replică (în Acolada nr. 7-8/2011), mă preocupă acum. Pentru ele va fi timp altă dată. Mai 

grav decît atît, criticul din Tîrgu-Jiu înţelege să ne împărtăşească – în sfîrşit răspicat – 

anumite convingeri ale sale despre istoria antisemitismului autohton. Îmi mărturiseam 

nedumerirea că îşi permite să ia în derîdere moartea aberantă, în 1945, la nici 38 de ani, a 

unui scriitor de excepţie, Mihail Sebastian, a unui evreu care tocmai scăpase miraculos 

din pogromurile înşirate unul după celălalt. Şi ce-mi răspunde Grigurcu? “În realitate, M. 

Sebastian a făcut parte din rîndul acelor numeroşi evrei de pe teritoriul României, care au 

fost salvaţi de pogrom şi lagăr de către Mareşalul Antonescu, care a refuzat să aplice la 

noi «soluţia finală» preconizată de nazişti.” Iar explicaţiile sale de coafare a guvernării 
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sîngeroase a lui Antonescu se prelungesc mai apoi pe-o coloană întreagă. Aşadar în loc 

de scuze – acuze. În loc de smerenie pentru neghiobia comisă – un zvîcnet sfidător de 

rescriere a trecutului. 

 Gheorghe Grigurcu îşi semnează astfel încolonarea, fără surle sau trîmbiţe, în 

tagma de tot tulbure a extremiştilor preocupaţi azi de cultul personalităţii mareşalului. 

Nu-mi propun să-i replic eu la asemenea insanităţi poluante. Mă limitez la citarea unui 

pasaj elocvent din Raportul Final elaborat de un colectiv internaţional de specialişti şi 

însuşit ca document oficial de către doi preşedinţi ai României. “După cum Antonescu 

însuşi declara în scris, el s-a aflat în război cu evreii. Prin aplicarea sistematică a 

deportării populaţiei evreieşti din România şi Ucraina ocupată, el şi subordonaţii lui au 

devenit autorii unei nemăsurate suferinţe pentru sute de mii de victime nevinovate şi 

pentru moartea a mai mult de un sfert de milion dintre acestea. (…) Conducerea sa a 

implicat guvernul român în crime împotriva umanităţii, care nu pot rivaliza cu nimic în 

istoria uneori glorioasă, alteori crudă a României (…). Pentru a putea relata şi aborda cu 

mîndrie sinceră istoria României, patriotismul român modern trebuie să respingă nu doar 

cele cinci decenii de conducere comunistă distrugătoare, ci şi anii de tiranie fascistă” 

(Iaşi, Ed. Polirom, 2005, p. 258). 

 

 19 septembrie 2011 

 Alt rinocer (2) 

 Ca să-şi susţină opinia triumfală în legătură cu mareşalul Antonescu, neo-

specialistul de la Tîrgu-Jiu se sprijină şi pe dovezi. De unde o fi aflat el că dictatorul aliat 

cu Hitler a fost un mare umanist în relaţiile cu evreii? Ne-o explică aici entuziasmat din 

cale-afară. “Dovada? Iată nişte rînduri scrise defel conjunctural, ci în 1956, în Statele 

Unite, de către cine credeţi? De vreun extremist de dreapta, de un falsificator al istoriei? 

Cîtuşi de puţin. De către Wilhelm Filderman, fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor 

Evreieşti din România şi preşedinte al Uniunii Evreilor Români: «În timpul perioadei de 

dominaţie hitleristă în Europa, eu am fost în legătură susţinută cu Mareşalul Antonescu. 

Acesta a făcut tot ce a putut pentru a îmblînzi soarta evreilor expuşi la persecuţia 

germanilor nazişti. (…) Am fost martor al unor mişcătoare scene de solidaritate şi de 

ajutor între români şi evrei în momentele de grea încercare din timpul infernului nazist în 



 153 

Europa. Mareşalul Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea măsuri 

dure împotriva evreilor. (…) Graţie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub un 

regim de administrare tranzitorie, care, făcîndu-le să pară pierdute, le-a asigurat 

conservarea în scopul restituirii la momentul oportun».” 

 Mi-e penibil să-i bat obrazul şefului de la Acolada, fiindcă repune în circuit 

contrafaceri grosolane. Povestea cu pricina a fost deja clarificată acum cîţiva ani de 

Michael Shafir, în cartea sa Între negare şi trivializare prin comparaţie: Negarea 

Holocaustului în ţările postcomuniste din Europa Centrală şi de Est (Ed. Polirom, Iaşi, 

2002, p. 92-95). Unii negaţionişti au zis că-i testamentul din America al lui Filderman, 

din 1956, alţi extremişti au zis că-i mărturia lui Filderman în faţa tribunalului din Berna, 

în 1955. Prima dată s-a făcut trimitere la această aberaţie abia în… 1994, de către 

specialistul poponaut Kurt W. Treptow. Ideea a fost apoi călduros îmbrăţişată de 

săptămînalul Baricada, de istoricii Buzatu şi Coja, de Revista Mareşal Antonescu 

finanţată de Fundaţia Drăgan etc. 

 

 20 septembrie 2011 

 Alt rinocer (3) 

 Gogoaşa cu Filderman în America, devenit brusc mare admirator al mareşalului 

Antonescu, a fost invocată şi de Paul Goma în cartea sa antisemită Săptămîna Roşie 

(Buc., Ed. Vremea XXI, 2004). L-am întrebat încă de-atunci: de unde are informaţia? 

(vezi Laszlo Alexandru, Toate pînzele sus!, Cluj, Ed. Grinta, 2005, p. 141) De ce nu-şi 

dezvăluie sursele “bibliografice”? De ce aruncă piatra şi ascunde mîna? Din două una: fie 

pe Goma îl onorează compania de idei a lui I.C. Drăgan, C.V. Tudor, A. Păunescu, Gh. 

Funar, Gh. Buzatu, I. Coja – însă atunci s-o spună pe faţă, nu să citeze falsul, dar să 

tăinuiască sursa. Fie se delimitează de extremiştii titraţi – însă atunci să nu le invoce 

“dovezile” postfabricate. 

 Iată că azi, după încă şapte ani, apare şi Grigurcu miraculos din spuma valurilor, 

pentru a ne vorbi despre… Filderman în America. Păi, dom’le specialist. Cînd s-a aflat 

preşedintele evreilor “în legătură susţinută cu Mareşalul Antonescu”? Atunci cînd 

mareşalul protector al evreilor l-a deportat, şi pe el, în Transnistria?! De-acolo ţinea 

legătura (prin sms?) cu călăul său?! Plastografii uită cele mai notorii fapte istorice. Iar 



 154 

Gheorghe Grigurcu redescoperă azi contrafacerile extremiste expirate, le reîncălzeşte la 

sîn şi le dă brînci sub nasul publicului. Mă tem că va mai avea de înfruntat o singură 

problemă strategică. Pe măsură ce-i va creşte cornul pe frunte, îi vor aluneca în jos 

ochelarii pe nas. 

 

 21 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (1) 

 În afara celor patru versiuni poetice româneşti integrale ale Divinei Comedii 

(realizate de George Coşbuc, Ion Ţundrea, Giuseppe Cifarelli şi Eta Boeriu) şi a 

transpunerii didactice în proză (de către Alexandru Marcu), au existat o serie de alte 

încercări parţiale. Ele s-au oprit pe parcurs, în diverse stadii, fie datorită descurajării 

traducătorilor în faţa obligaţiilor copleşitoare ce le reveneau, fie din cauza decesului lor. 

Una din tentativele cu pricina pare a fi încă în desfăşurare. Nu intenţionez să mă aplec 

asupra diverselor experimente din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, care pot 

avea o importanţă mai degrabă culturală, căci marchează sincronismul preocupărilor 

literare de-aici cu celelalte spaţii europene. Dar patru tentative nefinalizate, de traducere 

în limba română a Divinei Comedii, de-a lungul acestor ultime decenii, poate că ar merita 

o clipă de reflecţie analitică. 

 George Buznea a publicat două volume, cu traducerea poetică a Infernului (în 

1975) şi a Purgatoriului (în 1978). Versiunea sa pare a fi fost agreată de Edgar Papu, ba 

chiar şi de Nicolae Manolescu. La drept vorbind, sînt de natură să uimească exigenţele pe 

care şi le trasează tălmăcitorul în debutul primului volum. El calculează numărul 

cuvintelor dintr-o terţină şi pare a se strădui să corespundă cu tot dinadinsul acestui 

calapod. Dar unităţile de evaluare poetică dantescă, recunoscute în secolele de cercetare 

specializată, se află – progresiv – la nivelul măsurii endecasilabice, al terţinei şi al terţei 

rime. Se discută despre figuri stilistice ori sensuri colaterale în versurile danteşti, 

nicidecum despre… numărul cuvintelor din terţină. 

 Cu această bizară exigenţă de echivalare în minte, G. Buznea ne asigură că 

“poezia nu poate fi tradusă aidoma unui discurs politic, a unei convorbiri banale, unui 

text ştiinţific, interviu etc. Ea poate şi trebuie să fie neapărat interpretată, tocmai spre a 

rămîne fidelă actului de creaţie”. Interpretarea, adaptarea, transfigurarea operei după 
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gusturile traducătorului sînt considerate o… “dantizare” (?), “adică, într-un fel, cum şi-ar 

tălmăci însuşi autorul opera în altă limbă, în imposibilitatea de a redacta aidoma cuvîntul 

şi mai ales metafora originală, recurgînd la metafora nouă în limba respectivă”. Prea 

multe volute şi piruete, pentru a se proclama de fapt preeminenţa traducerii infidele (iar 

virgula dintre subiect şi predicat îi aparţine chiar autorului citat): “Traducerea mea, [sic!] 

nu este prin urmare o juxtă poetică, nici o prelucrare. E, cum spuneam, o interpretare, 

fiindcă acesta mi se pare termenul cel mai potrivit pentru toate traducerile din poezie şi 

îndeosebi din marea poezie a lumii” (vezi Dante, Infernul, Buc., Ed. Univers, 1975, p. 

10). 

 

 22 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (2) 

 Poate fi utilă prelungirea exerciţiului nostru comparativ, prin examinarea 

terţinelor din Cîntul V al Infernului, care ne prezintă celebrul episod de iubire. Iată 

echivalarea lui George Buznea: 

 

 100   “«Amorul ce în inimi mari răsare, 

          Pe cel de-alături îl lipi de mine, 

          Jungheată astfel, că şi azi mă doare. 

 103   Amorul de amor şi de ruşine 

          Ca de-un destin n-a vrut să-mi cruţe dragul 

          Ce precum vezi şi mort la piept mă ţine. 

 106   Amorul morţii să-i călcăm meleagul 

          Pe-amîndoi ne-alese, dar Cainii 

          Şi ucigaşul îi va trece pragul.» 

 109   Cum ascultam cu capu-n jos ca pinii 

          Bătuţi de vînt: «Ce meditezi?» îmi zise 

          Cel mai nemuritor din toţi latinii.” 
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 Se constată respectarea măsurii endecasilabice şi a terţei rime. Anafora e 

transpusă prin repetiţia cuvîntului “Amorul” . În schimb flexiunea din versul 103 e redată 

numai prin doi termeni (“Amorul de amor”), ceea ce afectează constituirea caligramei 

funeste. Iubirea – în irezistibila sa reciprocitate – care “l-a cuprins pe acesta” tot astfel 

cum “m-a cuprins pentru acesta” (în exprimarea lui Dante), începe să şchioapete (în 

versiunea lui Buznea). Căci, sincer vorbind, traducerea românească ne lasă impresia că 

doar Paolo iubeşte (v. 101 şi 104), însă amîndoi sînt pedepsiţi (v. 107). Iar asta nu 

corespunde realităţii. 

 Sînt de asemeni în măsură să deranjeze grandilocvenţa şi patetismul artificial pe 

care versificatorul român i le impune poetului italian. Măreţia lui Dante constă în chiar 

capacitatea sa de-a crea efecte răsunătoare, prin cuvinte lapidare. De pildă naratorul din 

Cîntul V, îndată ce-a auzit acele suflete mîhnite, şi-a înclinat obrazul şi atîta l-a ţinut 

aplecat pînă cînd poetul (Virgiliu) i-a spus: “La ce te gîndeşti?”: “Quand’io intesi 

quell’anime offense, / china’ il viso, e tanto il tenni basso, / fin che ‘l poeta mi disse: 

«Che pense?»”. Durerea sobră şi laconică, exprimată în italiană prin obrazul aplecat, se 

schimbă însă pe româneşte într-o comparaţie bombastică şi gălăgioasă: “ascultam cu 

capu-n jos ca pinii bătuţi de vînt”. Numirea scurtă a lui Virgiliu (“il poeta” ), destinată să-

i indice lectorului că ştafeta acţiunii a fost momentan preluată de un alt personaj, în 

transpunerea lui Buznea se transformă într-un panegiric sforăitor, ce sfîşie echilibrul de 

sobrietate şi tragism din original: “cel mai nemuritor din toţi latinii”. 

 Prezenţa exagerată a traducătorului, care ciunteşte cu de la sine putere anumite 

semnificaţii danteşti, în schimb inventează ori supralicitează artificial conotaţii nedorite 

ale textului, reprezintă cusurul de căpătîi al traducerii semnate de George Buznea. 

 

 23 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (3) 

 Marian Papahagi şi-a făcut studiile universitare la Roma, în specialitatea filologiei 

romanice, după 1968. Acolo s-a familiarizat în profunzime cu limba-literatura italiană şi 

cu poezia dantescă. La întoarcerea în ţară a devenit asistent universitar şi s-a dedicat 

studierii Evului Mediu, căruia i-a consacrat o teză de doctorat şi o carte (Intelectualitate 

şi poezie). Timp de peste două decenii l-a predat pe Dante Alighieri la Facultatea de 
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Filologie din Cluj, dovedind buna cunoaştere a realităţilor culturale italiene ale 

începuturilor. Structura sa interioară a fost aceea a unui avizat cărturar poliglot, a unui 

spirit raţional, bine documentat şi foarte dinamic. 

 După decesul neaşteptat din 1999 i-au fost strînse la un loc traducerile 

fragmentare din Divina Comedie, un total de zece cînturi ale Infernului (I-VIII, X şi 

XXXIV). Pasajul iubirii pătimaşe dintre Paolo şi Francesca e transpus în felul următor: 

 

 100   “«Amor, ce-n suflet iute se aprinde, 

          pe-acesta-l prinse de-a mea-nfăţişare 

          ce luată-mi fu; felu-i şi-aici se-ntinde. 

 103   Amor, celui iubit nedînd iertare, 

          mă-ndrăgosti de frumuseţea-i foarte, 

          încît nici azi, cum vezi, nu am scăpare. 

 106   Amor ne-a dus pe noi la-aceeaşi moarte, 

          Caina-l aşteaptă pe-ăl ce viaţa stinse.» 

          Aceste vorbe-n noi ei le deşartă.” 

 

 Se observă îndeplinirea fidelă a exigenţelor poetice de la suprafaţă, cum sînt terţa 

rimă şi măsura endecasilabică. Anafora de la începutul terţinei este redată prin termenul 

“Amor” , ceea ce situează versiunea lui M. Papahagi în vecinătatea originalului dantesc. 

Trebuie notată echivalarea izbutită a versului 106, cu vocabula “moarte”  plasată la final 

de stih, pentru a i se pune în evidenţă impactul de semnificaţie, dar şi pentru a se constitui 

simetria (la nivel de sonoritate a versului) cu “Amor” . Flexiunea cu trei termeni din v. 

103 e transpusă, din păcate, prin doar două elemente (Amor… iubit), iar aceasta 

compromite imaginea caligramei din italiană. Supărătoare e calitatea rimei de la v. 104-

106-108: foarte-moarte-deşartă, în care ultimul termen e puternic discordant faţă de 

contextul în care a fost plasat. Nepotrivirea sa nu e doar sonoră, ci şi semantică. Trama 

dureros-tragică a poveştii de dragoste e sfîşiată de grosolănia verbului românesc, fiind cu 

totul inoportună echivalarea unei confesiuni sensibile cu un şir de vorbe pe care 

Francesca le… deşartă în Dante. 
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 Precizia transpunerii lui M. Papahagi e umbrită pe-alocuri de stridenţele ori 

stîngăciile poetice. Merită citite notele explicative erudite cu care profesorul îşi însoţeşte 

traducerea. 

 

 24 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (4) 

 George Pruteanu a ilustrat biografic zicala că omul este un animal surprinzător. În 

perioada comunistă a fost membru fidel al grupării intelectualilor non-conformişti de la 

Iaşi, dintre care unii au devenit mai apoi disidenţi anticomunişti (Dan Petrescu, Luca Piţu, 

Liviu Antonesei etc.). Cam în aceeaşi etapă, filologul a activat şi într-o grupare de 

infracţionalitate măruntă, specializată în furturile din locuinţe. Prin sentinţa penală nr. 

347/29 ianuarie 1976, pronunţată de Judecătoria Iaşi, numitul Pruteanu George-Mihail a 

fost condamnat la doi ani de temniţă grea, “pentru comiterea infracţiunilor de furt 

calificat şi violare de domiciliu” (vezi rev. Academia Caţavencu, nr. 9/11-17 martie 1997, 

p. 5). I s-au pus în sarcină opt furturi în dauna cetăţenilor, de pe urma cărora s-a procopsit 

cu “o geantă în care se aflau mai multe scule de lăcătuşerie, 2 undiţe, un scaun pescăresc, 

un ferăstrău şi o damigeană”, “un cadru de motocicletă scuter Manet în valoare de circa 

600 lei”, “un parbriz şi o oglindă retrovizoare în valoare de 400 lei”, “un far de ceaţă şi o 

antenă radio în valoare de 600 lei”, “o menghină în valoare de 100 lei”, “o bicicletă 

marca Ucraina, o canistră de material plastic de 20 litri, mai multe scule necesare 

meseriei de sculptor, un motor electric, 4 borcane a cîte 0,800 kg cu zacuscă, 2 borcane a 

cîte 3 litri cu gogoşari şi un borcan de 3 litri cu zarzavat conservat, bunuri în valoare 

totală de circa 2000 lei”, “o oglindă retrovizoare, două peniţe tip fantezie, două undiţe 

chinezeşti aflate în huse speciale şi două bibelouri ce se poartă în autoturism” etc. 

 După căderea comunismului George Pruteanu a împletit pedagogia naţională (prin 

cunoscuta emisiune de 5 minute la televiziune, dedicată folosirii corecte a limbii române) 

cu activismul politic. În 1996 s-a înscris în partidul de centru-dreapta PNŢCD, de unde a 

demisionat în 1998. În 2000 s-a înscris în partidul de centru-stînga PDSR (oblăduit de Ion 

Iliescu), de unde a fost expulzat în 2003. Mai apoi s-a înscris în partidul de extremă 

dreaptă România Mare, gravitînd o vreme în preajma lui Corneliu Vadim Tudor. A 
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cumulat publicistica frenetică şi cariera universitară fulgurantă (unde s-a remarcat pentru 

acuzele de hărţuire sexuală a studentelor). S-a stins din viaţă în anul 2008. 

 

 25 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (5) 

 Peniţele tip fantezie se vede că l-au ajutat cu prisosinţă în traducerea Divinei 

Comedii. Pe site-ul său de internet sînt expuse Cînturile I, III, IV, V, VII, X, XI, XIII, 

XIV, XV, XVII, XXI, XXII, XXV, XXVI şi XXXIII din Infern. Este vorba despre 

şaisprezece dintre cînturile cele mai semnificative şi problematice, care constituie 

aproape jumătate din prima cantică. Eşantionul e îndestulător cantitativ pentru a ne 

permite să identificăm în G. Pruteanu un excelent mînuitor al cuvîntului poetic, în egală 

măsură preocupat de fidelitatea minuţioasă a versurilor transpuse, de plasticitatea şi 

supleţea vorbelor, de echivalarea întocmai a ritmului şi a strategiilor danteşti de expresie. 

Complicatul pasaj referitor la iubirea dintre Paolo şi Francesca sună astfel: 

 

 100   “«Iubirea-în inimi tandre jar pogoară, 

          şi-o luă şi celui drag în stăpînire, 

          dar cum ne-am fost răpiţi, şi azi mă-înfioară. 

 103   Iubirea naşte-în cel iubit iubire: 

          de chipul lui am fost robită foarte, 

          şi-acum, la fel, îmi bîntuie-în simţire. 

 106   Iubirea ne-a condus spre-aceeaşi moarte: 

          făptaşul în adînc de iad să piară!» 

          Atît au spus, şi n-au spus mai departe.” 

 

 Sînt păstrate nealterat măsura endecasilabică şi terţa rimă. E transpusă anafora din 

cuvîntul “Iubire” , ce se repetă la începutul celor trei terţine. Este redată impecabil 

flexiunea din versul 103, prin trei termeni care – în plus – aparţin chiar aceleiaşi familii 

de cuvinte (Iubirea… iubit… iubire)! Este reflectată aşadar, în mod foarte limpede, 

caligrama din textul poetic original. E abil transpus conceptul-cheie de “cor gentil”  prin 

“inimi tandre” (v. 100). Trebuie elogiat versul 106, cu dispunerea finală a termenului 
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contraechilibrant: “moarte” . George Pruteanu izbuteşte să rezolve, surîzător şi dezinvolt, 

mai toate dificultăţile tehnice (aparent insurmontabile) ale poeziei danteşti medievale, 

într-o exprimare firească, mlădioasă şi accesibilă. Ce mare păcat că – asemeni altor 

domenii de activitate – n-a investit mai multă perseverenţă în această direcţie ce se 

dovedeşte a fi fost de mirabilă virtuozitate: traducerea lui Dante în limba română! 

 

 26 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (6) 

 Acolo unde era de pus umărul la propagarea extremei drepte, după căderea 

comunismului în România, Răzvan Codrescu a fost nelipsit. Trebuia luată conducerea 

unei publicaţii naţionaliste, care să facă panegiricul sacrificiului legionar? Codrescu a stat 

la pupitrul cu butoane al revistei Puncte cardinale. Trebuia reeditat – desigur, în numele 

importanţei ştiinţifice copleşitoare – vreun rasist cu spume la gură? Iată-l pe Codrescu, 

flancat de popa Galeriu, oferindu-ne pe tavă crestomaţii din Nicolae Paulescu. De parcă 

penicilina vindecă prostia… Trebuia spălată cu furtunul figura de criminal feroce a lui 

Corneliu Zelea Codreanu? Hop şi Codrescu, povestindu-ne cu o seninătate înfiorătoare că 

individul care a introdus în politica română asasinatul ca strategie de propăşire era, de 

fapt, adeptul “rezistenţei non-violente”, după modelul lui… Gandhi. Fix aşa. De ce nu s-a 

gîndit şi la Maica Tereza? 

 Neadevărurile frapante şi enormităţile jignitoare (Please don’t insult my 

intelligence!) erau debitate dezinvolt, cu note de subsol şi bibliografie de-un kilometru, în 

numele independenţei de opinii şi al neafilierii politice. Ce legătură există oare între un 

naţionalist cu ştaif, care tînjeşte după despotismul fascist, în epoca libertăţilor din casa 

comună europeană, şi Divina Comedie a lui Dante? Se pare că trăim vremuri cînd orice 

incompatibilitate se anulează cu bagheta magică. 

 

 27 septembrie 2011 

 Şantier dantesc (7) 

 Fapt este că Infernul lui Dante, publicat de Răzvan Codrescu în ediţia bilingvă din 

2006, este un succes bibliofil. Pentru prima dată de cîteva decenii, textul italian şi cel 

român stau în oglindă, permiţînd lectura paralelă. Adnotările pe seama versurilor au fost, 
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din păcate, trimise la finele cărţii, dar sînt limpezi şi utile, oferind elementele principale. 

Mai impunătoare e bibliografia de specialitate, extinsă pe pagini întregi, care indică, în 

trei compartimente succesive, ediţiile esenţiale din Divina Comedie în Italia, pe acelea 

din România, precum şi titlurile semnificative ale dantologiei consacrate. Toate numele 

de referinţă par a fi fost incluse. În postfaţa sa comentatorul sintetizează biografia lui 

Dante şi problemele mai spinoase aferente acesteia. Discursul lui e precis, neezitant, bine 

informat în detalii ce denotă lecturi migăloase, desfăşurate pe parcursul mai multor ani. 

Fragmentul din Cîntul V, care prezintă iubirea dintre Paolo şi Francesca, arată aşa: 

 

 100  “«Iubirea, iute-n inima cea bună, 

          l-a prins pe-acesta-n vraja mea deşartă, 

          curmată-n chip ce şi-azi nedrept îmi sună. 

 103   Iubirea, ce pe cei iubiţi nu-i iartă, 

          m-a prins de el c-un dor năprasnic foarte, 

          încît, cum vezi, nu-i chin să ne despartă. 

 106   Iubirea ne purtă spre-aceeaşi moarte: 

          pe cel ce ne-a ucis Caina-l paşte!». 

          Aceasta fu spovada tristei soarte.” 

 

 Nu sînt probleme în transpunerea endecasilabului şi a terţei rime. Anafora este 

echivalată prin cuvîntul “Iubirea” . Flexiunea din versul 103 are, însă, doar două 

elemente (Iubirea… cei iubiţi), care împiedică alcătuirea caligramei funebre. Spre 

deosebire de alte versiuni, apare schiţată aici construcţia reciprocă a versurilor 101 şi 104 

(“l-a prins pe-acesta”; “m-a prins de el”). Cuvîntul “moarte”  e menţinut în finalul v. 106, 

cu o bună intuiţie privind ponderea sa poetică şi fonetică. 

 Pe lîngă excelenta cunoaştere a conţinuturilor istorico-artistice pe care le are de 

transpus, Răzvan Codrescu ilustrează reale abilităţi lexicale şi literare. Mai are drum lung 

în faţă, pînă va urca muntele Purgatoriului şi va zbura prin cerurile Paradisului. Îi sugerez 

aşadar să se dedice, în anii ce vor urma, sublimelor învăţături ale poetului florentin, care 

sînt infinit mai recompensante spiritual decît trecutul băltit al extremismului românesc, pe 

care se opintea să-l desţelenească sofist. 
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 28 septembrie 2011 

 Definiţie 

 “Să numim femeia un animal frumos, fără blană, a cărui piele se bucură de multă 

căutare.” (Jules Renard) 

 

 29 septembrie 2011 

 Gheorghe Pinocchio Grigurcu (1) 

 E înduioşătoare naivitatea lui Gh. Grigurcu. El pare sigur că, pentru a fi 

convingător, e suficient: 1) să ai mereu ultimul cuvînt; 2) să răspunzi mereu cu aceleaşi 

acuzaţii pe care preopinentul ţi le aduce. Aşa că şeful de la Acolada îşi întinde pelteaua 

replicilor pînă la sastiseala cititorilor şi în pofida evidenţelor. Şi, da, şeful de la Acolada 

îmi impută mie ce i-am reproşat eu lui. Dacă – prin absurd – aş scrie vreodată despre el 

că e pirpiriu de statură (ceea ce-i adevărat), mi-ar replica senin că eu sînt cel pirpiriu (şi 

fireşte că nu-i chiar aşa). 

 I-am reamintit că, pesemne din gratitudine pentru mîna de ajutor pe care i-am 

întins-o, el s-a grăbit să mă abuzeze în vremelnica lui şefie de la Columna, între cele 

patru numere scurse de la înfiinţare la desfiinţare. Faptele relatate de mine pot fi oricînd 

certificate prin proba tiparului. Aşa că Grigurcu alege să strige la mine: “ba tu eşti 

pirpiriu!”. “ Şi acum să ne întoarcem la Vorbind. Întreitul dialog, avînd iniţial un caracter 

oral, era transcris într-adevăr de Laszlo Alexandru care-mi trimitea capitolele lui pentru 

a-mi completa şi stiliza partitura. Una din completările mele, legată de Nae Ionescu, în 

care mă disociam de opiniile d-sale, n-a mai apărut în cartea tipărită. Dificil i se părea 

prin urmare să-mi dea o replică, încă mai dificil i s-a părut să publice adaosul meu. 

Probitatea polemistului absolut este astfel suplimentar probată…” (vezi Acolada, nr. 7-

8/2011, p. 28). 

 Pasajul de mai sus poate fi un bun material didactic la orele de logică, în ilustrarea 

sofismelor din categoria “ignoratio elenchi”, subcategoria “tu quoque”. Nu regreţi 

nedreptatea flagrantă pe care ai produs-o, în schimb sari la gîţii celui care-ţi cere 

socoteală, folosind strategia balcanică “ba pe-a mă-tii!”. 
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 30 septembrie 2011 

 Gheorghe Pinocchio Grigurcu (2) 

 Fireşte că, întîmplător, nu corespunde adevărului nici driblingul cu care Grigurcu 

vrea să evite reproşul meu de malpraxis. În discuţiile mai mult sau mai puţin spontane, pe 

teme delicate, pe care le-am dezvoltat acum cîţiva ani Gheorghe Grigurcu, Laszlo 

Alexandru şi Ovidiu Pecican, în volumul Vorbind, am ajuns de cîteva ori şi în dreptul 

efectelor controversate lăsate de Nae Ionescu prin cultura română. Fapt este că sofistul de 

la Tîrgu-Jiu s-a pomenit strîns la colţ de ceilalţi doi interlocutori, care i-au amintit pe 

rînd: 1) lipsa de operă scrisă a lui Nae; 2) plagiatele lui Nae; 3) simpatiile hitleriste ale lui 

Nae; 4) antisemitismul lui Nae; 5) “giumbuşlucurile politice” ale lui Nae şi toate 

celelalte. Pus în faţa varietăţii de argumente şi exemple, Grigurcu s-a limitat să ne fluture 

pe sub ochi raţionamentul celebrităţii discipolilor lui Nae, care prin derivaţie ar trebui 

necesarmente să-i confirme magisteriul de excepţie. 

 Discuţia s-a încheiat, banda înregistrată a fost transcrisă de mine, iar colegii au 

primit cîte un exemplar al manuscrisului, pentru eventualele ajustări stilistice de 

suprafaţă. Spre mirarea mea, autorul din Oltenia a considerat absolut necesară includerea 

unui pasaj concluziv de aproape o pagină, în care să-l cocoaţe, ca părinte fondator, pe 

Nae Ionescu în fruntea unui important curent de dreapta, care se manifestă pînă azi în 

cultura noastră. Cu acelaşi drum el a încercat să reechilibreze imaginea asupra 

circumstanţelor reale ale dialogului care se purtase. După un moment de ezitare, i-am 

inclus în carte adăugirile solicitate (vezi vol. Vorbind, Cluj, Ed. Limes, 2004, p. 111), dar 

le-am însoţit de o altă replică a mea, mai restrînsă cantitativ decît a lui, în care îmi 

reiteram disocierile (vezi p. 111-112). 

 Vechea înţelepciune arată că doar trei lucruri pot dispărea în neant: urma păsării 

în aer, urma peştelui în apă şi urma bărbatului în femeie. Nu se spune nimic pe-acolo 

despre urma minciunii în pagina tipărită. Sper că nu vom ajunge să reascultăm pe internet 

înregistrările audio ale dialogurilor din Vorbind, care să confirme că lucrurile au stat aşa 

cum le-am detaliat eu aici şi nu aşa cum le-a răstălmăcit cu rea-credinţă – odată în plus – 

Gh. Grigurcu în Acolada. 

 

 1 octombrie 2011 
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 Gheorghe Pinocchio Grigurcu (3) 

 De altminteri adăugirea despre Nae Ionescu n-a fost unica intervenţie consistentă 

a lui Gh. Grigurcu pe textul manuscrisului. În finalul celui de-al şaselea dialog, 

dezbaterea venise la cazul lui Adrian Marino. Criticul din Tîrgu-Jiu se dezlănţuise 

împotriva hermeneutului clujean, reproşîndu-i cu un drum conformaţia iluministă, ba 

chiar şi faptul că acesta conferea o importanţă esenţială raţionalismului în viaţa publică. 

Pe moment am ripostat astfel: “A te disocia de Adrian Marino, cu argumente şi explicaţii, 

este un lucru. A te răfui cu măreţia şi generozitatea gîndirii epocale a iluminismului este, 

însă, cu totul altceva. În aspectul din urmă, consider că domnul Gheorghe Grigurcu se 

află într-o serioasă eroare”. Iar discuţia a continuat în altă direcţie. 

 La “stilizarea” manuscrisului, cîteva luni mai tîrziu, Grigurcu s-a simţit obligat să 

adauge o postată bună de text în replică. Îmi povestea acolo cum devine treaba cu 

“degenerarea funcţiei raţionale” în societatea modernă, îi pomenea peiorativ pe Marx şi 

Lenin drept “campioni ai raţiunii” (zău?!), mă combătea folosind părerile antiraţionaliste 

ale lui Peter Sloterdijk sau Lyotard, mă plimba prin Max Horkheimer şi Theodor Adorno, 

care au înfierat cîndva iluminismul, îmi dădea pînă şi un citat ilariant din Mircea Eliade, 

care echivala iluminismul cu… mentalitatea masonică (ha-ha-ha) şi tot aşa mai departe. 

La asta ce să mai fi zis? Fidel principiului că fiecare scriitor are dreptul de-a se discredita 

pe cont propriu, fireşte că i-am inclus halca de divagaţii în paginile cărţii. Fără nici un alt 

comentariu explicit din partea mea (vezi p. 184-185). 

 Să vină azi Gheorghe Grigurcu şi să mă acuze că am făcut ceea ce n-am făcut şi 

chiar viceversa îmi pare de-o jenantă insolenţă. Mai ales fiindcă e vorba despre întîmplări 

pe care le cunoaştem foarte bine amîndoi. Pot să-l asigur că nu i-am blocat niciodată 

avîntul, de cîte ori a insistat să se facă de rîs în public. 

 

 2 octombrie 2011 

 Gheorghe Pinocchio Grigurcu (4) 

 Pe unde-a trecut o minciunoaie, încape şi-o minciunică. După cum scrie despre 

mine spadasinul cu briceagul de la Acolada, “aş vrea să-l ajut pe d-sa să-şi reducă unele 

amnezii prea bătătoare la ochi. Rememorîndu-i, bunăoară, propunerea pe care mi-a făcut-

o, cînd am împlinit o vîrstă rotundă, de a-mi alcătui un volum omagial. Luîndu-l în serios, 
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i-am trimis reviste, cărţi, fotografii. După o aşteptare îndelungată, văzînd că treaba nu se 

urneşte, evident că i-am cerut să mi le restituie. Vă imaginaţi că ultrapretenţiosul cu alţii 

Laszlo Alexandru a articulat măcar o explicaţie, a bîiguit măcar un cuvînt de scuză? 

Singura-i reacţie a fost aceasta: «Dacă asta vreţi, vi le dau înapoi»!”. 

 După ce-a deformat adevărul prin răstălmăcire completă, colorînd albul în negru 

(eu i-am adăugat intervenţii suplimentare în volumul Vorbind – el scrie că aş fi refuzat să 

i le includ), e deja simplu să coloreze albul în cenuşiu. Manufactura e mai puţin stridentă. 

În realitate, însă, nu eu i-am făcut propunerea unui volum omagial, nu eu am avut 

ideea unei culegeri din categoria Festschrift. Un amic comun a venit cu această iniţiativă. 

Eu doar am aprobat-o şi am acceptat să public în ea, eventual, o contribuţie. Demarată ca 

o antologie de cercetări literare solide, tipărite pe cît posibil în premieră, tentativa a murit 

în faşă. Gheorghe Grigurcu a început să trimită, pe adresa mea poştală, o cascadă de 

reviste şi tipărituri provinciale, care-i închinaseră omagii ditirambice în anii precedenţi şi 

îl proclamaseră un nou Pico della Mirandola al spaţiului est-european. Eu i le 

transmiteam, fără comentarii, amicului. Care, pe zi ce trecea, risca tot mai mult să-şi 

prindă urechile-n borcan, să se transforme în ţuţerul involuntar al colosului din Tîrgu-Jiu. 

De întors căruţa-n drum era jenant, de mers înainte era umilitor. Aşa că proiectul a 

îngheţat o vreme, pînă cînd Grigurcu, scos din fire, mi-a cerut restituirea materialelor 

expediate. I-am răspuns într-adevăr “dacă asta vreţi, vi le dau înapoi!”, am recuperat 

omagiile de la coordonatorul antologiei şi i le-am restituit expeditorului. 

 Titanul nu trebuie să dispere. Ceea ce n-a reuşit odinioară într-un volum, izbuteşte 

de minune într-o revistă. Grupuri-grupuri de zelatori înfierbîntaţi îl proslăvesc, în 

coloanele Acoladei, ba pentru “grifa leului”, ba cu sentimente versificate de “dragoste şi 

gratitudine”, ba pentru “vălul de pe faţa poeziei pe care o scrie”, ba pentru politologul 

care este, ba pentru “Secretul individualităţii” la Gheorghe Grigurcu. În ce mă priveşte, 

şed pe strapontină şi admir acest efort disproporţionat de a-ţi regiza, antum, postumitatea. 

Însă numai pentru atîta ispravă nu meritam zgîlţîiala minciunilor colerice. 

 

 3 octombrie 2011 

 Vieţi paralele (1) 
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 Are mare dreptate Umberto Eco să observe – în recent apăruta sa carte 

Confesiunile unui tînăr romancier – că lumea ficţională îşi are logica sa interioară şi viaţa 

sa proprie. Realitatea din oglindă trebuie construită ţinîndu-se neapărat seama de legile şi 

regulile care au fost din capul locului stabilite. Scriitorul o notase deja, acum cîteva 

decenii, în explicaţiile sale Marginalii şi glose la “Numele trandafirului”. Avusese de 

imaginat un dialog între două personaje care se plimbau, în interiorul unei mănăstiri de 

munte, de la bibliotecă la sala de mese. Dar conversaţia trebuia fatalmente limitată la un 

anumit număr de replici, cît ar fi durat efectiv deplasarea între cele două puncte ale 

traseului. Altminteri coerenţa internă şi verosimilitatea romanului ar fi fost puse sub 

semnul îndoielii. 

 Acum însă Umberto Eco îşi duce mai departe, spectaculos, reflecţiile. Noua lume 

a artei, edificată pe baza acestor subtile corespondenţe, prinde viaţă, devine autonomă. 

“Natura convingătoare a marilor tragedii îşi are sorgintea în faptul că eroii lor, în loc să 

îşi evite crudul destin, se aruncă în abis – unul creat de ei înşişi – pentru că nu au nici cea 

mai vagă idee despre ce îi aşteaptă; iar noi, cei care vedem clar încotro se îndreaptă 

orbeşte, nu avem nici o putere să îi oprim. Avem acces cognitiv la lumea lui Oedip şi 

ştim tot ce e de ştiut despre el şi Iocasta – dar ei, deşi trăiesc într-o lume care depinde 

parazitar de a noastră, nu ştiu nimic despre noi. Personajele de ficţiune nu pot să 

comunice cu fiinţele din lumea reală. / O asemenea problemă nu este într-atît de 

fantezistă pe cît am crede. V-aş ruga să o luaţi foarte în serios. Oedip nu poate concepe 

lumea lui Sofocle – altfel, el nu ar ajunge să se însoare cu propria mamă. Personajele de 

ficţiune trăiesc într-o lume incompletă – sau, ca să fiu mai brutal şi să dau dovadă şi de 

incorectitudine politică – într-o lume handicapată” (p. 138). 

 

 4 octombrie 2011 

 Vieţi paralele (2) 

 De unde vine oare forţa de impact a traseelor fictive asupra meditaţiilor noastre 

din lumea reală? Pesemne din destinele paralele care se pot bănui. Din similara 

incapacitate de-a ieşi din jocul predeterminat, de-a ne schimba cursul vieţii. “Atunci cînd 

vom ajunge să le înţelegem cu adevărat menirea, vom începe să bănuim că şi noi, în 

calitate de cetăţeni ai lumii de-aici-şi-acum, ne aflăm frecvent faţă în faţă cu destinul 
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nostru, pur şi simplu deoarece concepem lumea în acelaşi mod în care personajele de 

ficţiune îşi concep propria lume. Ficţiunea sugerează că e posibil ca viziunea noastră 

asupra lumii să fie tot atît de imperfectă ca şi viziunea pe care personajele de ficţiune o au 

asupra lumii în care trăiesc. Iată de ce unele personaje ficţionale de succes devin exemple 

supreme ale condiţiei umane «reale»” (p. 139). 

 Pornind de la naratologie şi ocolind prin filosofia comunicării, Umberto Eco şi-a 

aruncat ancora, la finalul meditaţiei sale, în ontologie. 

 

 5 octombrie 2011 

 M. Sebastian despre E. Lovinescu (1) 

 Unul dintre argumentele mai persuasive, în campania otrăvitoare declanşată acum 

cîţiva ani împotriva lui Mihail Sebastian, se referea la coaliţiile lui strategice din viaţa 

literară interbelică. Nu putea fi decît extremist de dreapta “moderat” (!) cel care se 

coaliza cu antisemitul Nae Ionescu, dar îl agresa pe democratul, pe europeanul E. 

Lovinescu. 

 Aşa ar fi, dacă lucrurile s-ar privi numai din satelit. Numai că Sebastian a fost 

colaboratorul lui Nae Ionescu pe vremea cînd pedagogul încă n-o cîrmise decis către 

legionari. În etapa zigzagurilor ariviste ale şefului de la Cuvîntul, care tolera de altfel o 

amplă libertate de opinie printre discipolii săi şi care mersese pentru a conferenţia chiar şi 

la “căminul sionist”, nu era nimic ciudat ca el să fie admirat de-un tînăr evreu. Cît despre 

opoziţia faţă de E. Lovinescu… 

 Aici nu de-o incompatibilitate doctrinară se poate vorbi. Căci nu propensiunea 

modernistă, europeană, democratică i-o reproşează tînărul gazetar de la Cuvîntul şefului 

de la Sburătorul. Dar ce anume? La drept vorbind, nici nu-i este prea limpede cititorului 

de azi, căci inchizitoarea de modă nouă nu insistă pe astfel de aspecte. Ea se mulţumeşte 

să consemneze (corect din punctul de vedere al faptelor) animozitatea dintre M. Sebastian 

şi E. Lovinescu, s-o repete de cîteva ori insistent şi să-i plaseze la rădăcină o nepotrivire 

esenţială. Aceea dintre gazetarul extremist şi criticul literar democrat. Aceea dintre 

adolescentul autohtonist şi sociologul europenizant. Numai că, în acest aspect, lucrurile 

nu mai stau aşa. 
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 Pentru a vedea sămînţa discordiei dintre cei doi, să ne coborîm privirile o clipă la 

firul ierbii. Să recitim o extraordinară luare de poziţie – echivalentă cu un articol 

programatic – de cînd Mihail Sebastian avea doar 21 de ani, în 1928. 

 

 6 octombrie 2011 

 M. Sebastian despre E. Lovinescu (2) 

 “Am ascultat, domnule, lunga dvs. mustrare puţin surprins şi puţin trist. Asta nu 

m-a împiedicat să privesc îndeajuns de bine în jurul meu şi să prind toată savoarea clipei 

aceleia răsărită deodată în mijlocul unor ore egale şi trecute atunci ca totdeauna după 

reguli ştiute. Încerc să revăd. În faţa biroului, în mijlocul atîtor doamne şi lîngă atîţia bieţi 

băieţi timizi, în picioare, cu capul plecat în jos (din timiditate sau orgoliu – nu mi-am 

putut da seama), primeam cuvintele dvs. unul cîte unul, simplu şi atent, ca şi cum le-aş fi 

luat în mîini şi le-aş fi cîntărit, într-atîta erau domoale şi rare. Simţeam gestul larg şi 

evaziv cum incomodează discursul şi cum îl suplineşte în pauze. Uneori o stridenţă 

uşoară marca o enervare ascunsă, cu înfăţişarea dvs. calmă, de senior albit aminteaţi 

acolo imaginea unei armuri în care strălucirea nu e întreruptă decît rar – la încheieturi – 

de o uşoară linie de umbră. Calmul cuvîntului era violentat scurt de o brutalitate. 

«Impertinenţă» – aţi spus – despre o observaţie scrisă a mosafirului dvs., modest. Şi 

vorba nu m-a supărat. Injuria (aş voi să cetiţi aici sensul latinesc al expresiei), injuria dvs. 

e un vîrf de stilet pus pe hîrtie între două garoafe. 

 Şi asta a fost tot. Afară în stradă uitasem şi necazul dvs. şi pe al meu. Era un ger 

sticlos şi sincer ca într-un toi de iarnă, care îşi cunoaşte legile. 

 Nu ştiu ce aer festiv de vacanţă şcolărească, nu ştiu ce aromă familiară de Crăciun 

îndepărtat m-a întîmpinat, o dată coborîtă ultima treaptă a scării. Ar fi trebuit, pentru 

pitorescul senzaţiei, să i se adauge un sunet de zurgălăi şi departe, în luminile Căii 

Victoria, să se zărească trecînd ca peste o Dunăre improvizată şi oprită locului şirul 

săniilor. Era în clipa aceea pe uliţa dvs. ceva din frumuseţea mică a tîrgului meu. 

 De atunci nu m-am mai gîndit la întîmplarea asta. Am bunul obicei de a elimina 

din ţinerea mea de minte tot ce stă împotriva lucrului şi muncii mele de fiecare zi. Îmi 

place să las capitolul faptelor diverse şi socoteala lor pe seama momentelor de răgaz. 

Schimb uneori o seară la cinematograf pentru un ceas de proprie răfuială. Şi atunci îmi 
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clasez micile evenimente, aşa cum mi-aş rîndui o bibliotecă sumară, prin care n-am mai 

umblat de mult. Bunăoară, acum. 

 Aveţi despre funcţia scrisului, domnule, o prejudecată, în care amfitrionul din dvs. 

şi şeful unui cenaclu se trădează înaintea criticului. Ar trebui să-i stabilim cuvîntului 

tipărit o singură moralitate: sinceritatea. Recunoaşteţi că nu aceasta poate fi legea unui 

salon. 

 Ceea ce numim noi obişnuit «critică» devine o profundă inepţie din momentul în 

care siguranţa unei judecăţi se diluează cu amabilitate, reticenţe şi complimente. Un lucru 

nu poate fi bun şi prost în acelaşi timp şi din aceleaşi motive. 

 Puneţi acest adevăr simplu în fruntea unei cărţi de critică românească drept motto 

şi-o veţi fi distrus-o pe jumătate. Să fie atît de greu de înţeles că moravurile scrisului sunt 

altele decît ale relaţiilor sociale? 

 Visez pentru scriitori conştiinciozitatea meşteşugarului cizmar. Putinţa şi voia de 

a deosebi o pagină bună de una rea, ca pe nişte pingele de talpă de altele, de carton. Asta 

rezumă toată operaţia şi înlătură caraghioslîcul amabilităţii. Căci nu slujeşte la nimic să 

spui despre o carte odată sau despre o idee greşită vorbe de laudă. Aveţi dvs., domnule, 

naivitatea să credeţi că la citire un scriitor de mîna treia şi o judecată absurdă se uzează 

mai puţin decît la purtare un costum de stofă inferioară? 

 Dvs. şi toţi ceilalţi din generaţia aceasta, ce ajunge, iată, la vremea cînd se fac 

socotelile unei munci trecute, cultivaţi în scris obligaţiile străine lui: m-aş amuza cu 

succes să stabilesc o listă completă de relaţii şi prietenii numai din lectura cărţilor de 

critică. Disting uneori în pagini întregi numai piruete imaginare, saluturi demne, strîngeri 

de mînă şi surîsuri, o întreagă tehnică modernă, care transformă volumul criticului într-un 

adevărat salon de primire şi judecata lui într-o simplă graţiozitate şoptită la o masă 

comună între două sandviciuri. Şi încă dvs. sunteţi dintre cei la care aceste maniere se 

satisfac în expresie, fără să ameninţe prea grav independenţa aprecierilor în sine. 

 Ei bine, detest acest joc neserios, de amfitrion exersat, şi îl resping pur şi simplu. 

Îi prefer oricum gravitatea care, dacă are primejdie de a deveni aspră şi încrezută, n-o are 

pe aceea de a fi jemanfişistă. Nu ţin să-mi proptesc scrisul cu nici un fel de prudenţă şi 

nici să-i cocoloşesc adevărurile, prezentîndu-le pe un vîrf de surîs, ce ar avea aerul să 

spună după fiecare zece cuvinte, pardon. 
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 O pagină nu este un act de mondenitate. Înseamnă a nu fi capabil de singurătate 

(şi dvs., cel mai frecventat om al Bucureştilor, trebuie că o preţuiţi suficient) să nu poţi 

scrie simplu şi drept, dincolo de orice falsă politeţă şi dulce prevenire. Scrisul e un act 

personal – mondenitatea o tehnică socială. Timid şi paralizat într-o adunare de dudui şi 

cavaleri, cineva poate fi puternic şi clar în faţa unei hîrtii albe, singur cu el şi cu gîndurile 

lui. 

 Întreagă generaţia dvs. ar trebui denunţată pentru această lipsă de curaj, de a le 

spune lucrurilor pe nume. Sunteţi generaţia perifrazei. De aici şi maniera imagistă. Pentru 

un adevăr căutaţi echivalenţe, pentru o asprime corective, pentru o notă tare cîţiva 

bemoli. Şi nu este asta un lucru ce ţine de educaţie sau prejudecată socială. E o 

mentalitate ce vă aparţine. 

 Priviţi lucrurile, în cazul nostru special opera de artă, sub un aspect incert şi 

aproximativ, ce justifică orice revenire ulterioară. Toată critica românească exersează 

eseul – luînd aici cuvîntul în înţelesul unui mod de înţelegere, nu al unui gen. Orice 

judecată porneşte de aceea de la premisa caducităţii sale posibile. 

 Responsabilitatea e înlăturată. La noi cineva poate scrie în 1923 că Marcel Proust 

e un farseur, iar în 1926 că e un geniu, fără ca prin aceasta să se simtă obligat să se 

spînzure sau cel puţin să demisioneze de la catedra lui de estetică şi să fugă definitiv din 

publicistică. Contrazicerea simplă, evidentă, tranşantă şi deplină se poate rezolva cu un 

gest vag. Fiindcă s-a obişnuit cu aspectele relative ale lucrurilor, fiindcă din lene de 

gîndire şi probitate insuficientă nu ştie să meargă pînă la esenţa invariabilă şi certă a 

lucrurilor, criticul român a legiferat contrazicerea şi a absolvit-o. Şi pentru ca evidenţa ei 

să nu strige, el a deprins maniera de a netezi opiniile şi de a le oferi într-o pastă informă, 

în care cititorul poate distinge şi o piatră şi o coroană. 

 Ori, noi – cei care de curînd am pornit-o – am învăţat din vremurile acestea un 

lucru simplu şi elementar, care nu exclude nuanţele, dar nu adoptă principial revizuirile: 

nu pot exista două păreri despre acelaşi lucru la fel de bune. Adevărul e unul singur şi pe 

acela trebuie să-l afli. Estetica ieftină a valorilor relative rămîne lotul minţilor cu act de 

paupertate. Nu numim noi cugetarea putinţa de a afla? Dibuirile pot fi interesante ca 

experienţă personală. O carte însă rezumă drumul acestor experienţe şi le soluţionează. 
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 Cu această conştiinţă a funcţiunii scriitoriceşti, cu acest cult al esenţialului şi al 

adevărului, înţelegeţi de ce scrisul nostru îşi impune siguranţa expresiei şi elimină toate 

semnele de scuză, cu care de obicei vă înfloriţi dvs. sentinţele? Cum să amendezi o 

judecată şi să-i strîmbezi înfăţişarea ei onestă fără să o falsifici? Credeţi dvs. că «stilul» îi 

poate adăoga cît de cît unei judecăţi şi că prin el ceea ce e evident se poate întuneca şi 

ceea ce e greşit poate să se dreagă? «Impertinenţă» îi spuneţi dvs. acestei lipse de 

preliminarii şi reticenţe. Nu, cuvîntul nu trebuie să fie vătuit şi ascuţişurile lui nu se cuvin 

pilite de dragul nici unor consideraţii ce trec dincoace de adevăr. 

 Ştiu. Principial nu aţi avea nimic de obiectat. S-a întîmplat însă ca într-o bună zi 

această manieră dreaptă de discuţie să se poarte asupra persoanei dvs. Şi atunci ceea ce 

nu era decît onestitate a trecut drept atitudine şi din prevenitor am devenit prezumţios. 

 Nu fac din acest fapt divers «un caz». Ţin însă să vă spun că scrisul nimănui nu 

trebuie să se subordoneze decît ideii. Este în abordarea unei opinii şi în valorificarea ei o 

egalitate la care ţin şi pe care o păstrez. Cer eu circumstanţe atenuante pentru tinereţea 

mea? De ce mi-aş impune atunci obligaţii cărora nici nu le cer, nici nu le primesc 

echivalentul unor drepturi. 

 Cultiv riscurile şi răspunderea scrisului. Asta pentru noi nu mai este un platonism. 

În ziua cînd mă voi surprinde în jocul în care atîţia alţii s-au complăcut înaintea noastră, 

voi trage consecinţele. 

 Pînă atunci, păstrez orgoliul credinţei şi adevărurilor pe care le ştiu. Şi dincolo de 

literatură, asta – vă rog să credeţi – nu exclude bunele maniere.” 

 

 (Mihail Sebastian, Scrisoare către un critic, în Cuvîntul, 1928 – aici reluat din 

vol. Mihail Sebastian comentat: Ce vîrstă daţi acestor texte?, Buc., Ed. Hasefer, 2007, p. 

168-176.) 

 

 7 octombrie 2011 

 M. Sebastian despre E. Lovinescu (3) 

 Este limpede acum că nu adversitatea ideologică îl îndepărtează pe M. Sebastian 

de E. Lovinescu; nu fervoarea de negaţie a extremistului, care l-ar biciui pe democratul 

europenist. Nici pomeneală. Mihail Sebastian pretinde neascunsă fermitate în exprimarea 
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opiniilor publice, a aprecierilor literare. Doar liminara onestitate este în măsură să 

deschidă porţile comunicării. (“Ar trebui să-i stabilim cuvîntului tipărit o singură 

moralitate: sinceritatea.”) Din păcate, însă, ceremonialul relaţiilor sociale obligă la 

atenuarea judecăţilor contondente, la şlefuirea asperităţilor neconvenabile. Iar această 

filtrare a realităţii stînjenitoare indică drumul spre valsul ipocriziei. (“Să fie atît de greu 

de înţeles că moravurile scrisului sunt altele decît ale relaţiilor sociale?”) 

 Între actul de creaţie artistică şi făţarnicul protocol public trece gardul cu spini al 

sincerităţii asumate. (“Scrisul e un act personal – mondenitatea o tehnică socială. Timid şi 

paralizat într-o adunare de dudui şi cavaleri, cineva poate fi puternic şi clar în faţa unei 

hîrtii albe, singur cu el şi cu gîndurile lui.”) Asemeni celebrului său prieten literar Camil 

Petrescu, pasionat de jocul ielelor, Mihail Sebastian se mărturiseşte fascinat de jocul 

ideilor. (“Ţin să vă spun că scrisul nimănui nu trebuie să se subordoneze decît ideii.”) 

 Nu este, de bună seamă, E. Lovinescu cel mai ticălos ipocrit din comunitatea 

literară autohtonă. În ciuda fandărilor stilistice, mentorul de la Sburătorul găseşte încă 

depline resurse morale pentru a-şi transmite opiniile nealterate. (“Şi încă dvs. sunteţi 

dintre cei la care aceste maniere se satisfac în expresie, fără să ameninţe prea grav 

independenţa aprecierilor în sine.”) Dar Mihail Sebastian înţelege să-şi clameze – în 

pofida prejudecăţii şi a iritării altora – devotamentul fără limite pentru sinceritatea 

artistului. (“Cultiv riscurile şi răspunderea scrisului.”) Cuvintele răspicate ale tînărului 

abia ieşit din adolescenţă au rezonanţa marilor judecăţi din totdeauna. 

 

 8 octombrie 2011 

 Wiki-hiperbol ă 

 Am văzut deja de cîteva ori în presa literară, acum cîţiva ani, tendinţa bizară de-a 

i se ornamenta inutil CV-ul profesional lui Marian Papahagi. Acum dau întîmplător peste 

aceeaşi meteahnă şi pe Wikipedia, la pagina lui bio-bibliografică. Aici constat, cu 

oarecare uimire, că italienistul ar fi fost “licenţiat al Facultăţii de Filologie al Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj (1968) şi al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Roma (1972)”. 

Acelaşi personaj “a fost doctor în litere «magna cum laude» în Italia. Doctor în filologie 

cu o temă de literatură italiană veche la Universitatea din Bucureşti (1988)”. 
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 La o citire pe fugă şi indus în eroare de tehnica piezişă în prezentarea informaţiei, 

omul neprevenit are impresia că Marian Papahagi a făcut, la viaţa lui, două facultăţi şi 

două doctorate. În realitate, cum ne spune fişa inclusă la capătul Dicţionarului 

Scriitorilor Români, tînărul a urmat doi ani la filologia clujeană, după care şi-a continuat 

studiile la Roma. A terminat, aşadar, o singură universitate: aceea din străinătate. 

 În sistemul academic italian, absolvenţii de studii superioare primesc titlul de 

“dottore in…” (medicina, giurisprudenza, lettere etc). Ceea ce în România se numeşte 

“diplomă de licenţă”, în Italia se exprimă cu “laurea di dottore”. Cînd a absolvit 

facultatea la Roma, M. Papahagi a primit fireşte o diplomă de licenţă, nicidecum una de 

doctorat, chiar dacă denumirea ei îi poate înşela pe ageamii. Trăgînd linia şi făcînd 

totalul, italienistul clujean a avut la răboj o singură facultate şi-un singur doctorat. Aviz 

amatorilor de hiperbole mincinoase, care îşi vor continua – sînt convins – meticuloasa 

îndeletnicire şi după această smerită corecţie. 

 

 9 octombrie 2011 

 Cine ne scrie 

 În zilele trecute am primit un mail de la Mircea Eliade. La început am fost cam 

surprins, fiindcă nu ne-am cunoscut personal. Dar uitîndu-mă pe lista destinatarilor, 

alături de mine mai figurau vreo 20 de oameni pe care nu-i ştiam. Cîteva “Laure”, cîţiva 

“Laurenţiu”, “Legiunea”, vreo 3 de “Liviu” şi o “Loredana”. Am dedus că asta era pentru 

tipii cu “L”. 

 Mircea Eliade îmi trimitea ataşate “cinci cărţi deosebit de importante”, pe care îmi 

recomanda să le printez, ca să fie “mai uşor de citit de pe hîrtie decît de pe monitor”. Şi 

anume: România ca o pradă de Radu Theodoru, Organizaţiile secrete şi puterea lor în 

secolul XX de Jan van Helsing, Ofensiva iudaismului asupra României de Cornel Dan 

Niculae, Războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii de Cornel Dan Niculae şi 

Asasinii economici de John Perkins. Eram îndemnat apoi să fiu generos, să trimit cărţile 

mai departe la toţi prietenii mei, deoarece “conţin informaţii foarte importante pentru a 

înţelege situaţia României”. În încheiere mi se recomanda să mă documentez suplimentar 

de pe un blog nu mai puţin esenţial, ceva cu deconspirarea francmasoneriei. 
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 Ei, ei, Mircea-Mircea, din 2 martie 1937 şi pînă azi tot nu te-ai deşteptat de cap? 

Încă de-atunci păreai oleacă mai nechibzuit, după cum a consemnat-o Mihail Sebastian în 

jurnalul său. “Lungă discuţie politică cu Mircea, la el acasă. Imposibil de rezumat. A fost 

liric, nebulos, plin de exclamaţii, interjecţii, apostrofe… Din toate astea nu aleg decît 

declaraţia lui – în sfîrşit leală – că iubeşte Garda, speră în ea şi aşteaptă victoria ei. Ioan 

Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazu, Ştefan cel Mare, Bălcescu, Eminescu, Hajdeu – cu toţii 

au fost la timpul lor gardişti. Mircea îi cita de-a valma. (…) S-ar putea să recitesc cîndva 

aceste rînduri şi să nu-mi vină a crede că ele rezumă cuvintele lui Mircea. De aceea e bine 

să spun încă o dată că n-am făcut decît să redau întocmai vorbele lui. Asta, ca nu cumva 

să le uit. Şi poate că într-o zi lucrurile vor fi destul de liniştite – pentru ca să-i pot ceti 

această pagină lui Mircea şi să-l văd roşind de ruşine. / Să nu uit, de asemeni, explicaţia 

pentru care el aderă cu atîta inimă la Gardă: / - Eu totdeauna am crezut în primatul 

spiritual. / Nu e nici farsor, nici dement. Este numai naiv. Dar există naivităţi aşa de 

catastrofale!” 

 De-atunci a trecut peste tine un război mondial. Ai prins cîteva decenii lungi de 

trai în exil. Ţi-a ars biblioteca iar apoi te-ai prăpădit şi tu, decrepit şi şubrezit. N-ai apucat 

să te dezici în public de zburdălniciile din tinereţe (poate fiindcă nici în particular nu le 

regretai?). Şi iată că eşti valabil chiar şi postum, pentru un mizerabil care te exploatează 

spre a răspîndi otrava conspiraţionistă pe sîrma internetului. Ce trist e să fii celebru în 

cultura română! 

 

 10 octombrie 2011 

 Prieten din copilărie 

 Citesc prezentarea unei cărţi care investighează realităţile din Siliştea-Gumeşti. 

Ce-a scris Marin Preda în Moromeţii a fost una, dar cum stăteau lucrurile cu adevărat? Se 

conturează mai cu seamă incredulitatea ţăranilor, uimirea lor cea mai sinceră că, descriind 

lucrurile de lîngă tine, ceea ce ţi se-ntîmplă zi de zi, poţi face artă. Aşa ceva nu-i cu 

putinţă, par ei a spune. 

 Intră în scenă un Stan Burcea, consătean care nu dă o ceapă degerată pe amicul 

devenit celebru. “La ore, eram mai deştept decît a lu Călăraşu T. Marin, cu care am fost 

coleg de clasă… Atunci, ce să-i mai citesc cărţile? Mare lucru! Scrie şi el ce s-a petrecut 
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pă uliţa lui! Nu scrie el ca alţii, ca Iorga sau Kogălniceanu. Păi, de unde? Are el atîta cap 

ca ăia? Că doar îl cunosc bine! Am fost cu el alături. Am fost pretini! A fugit şi el de-

acasă de frica secerii. Şi a ajuns ce a ajuns!… Îi cam plăcea să tragă la umbră şi să 

viseze… Bazaconii… Treburi de-ale lui. Aşa era Marin Preda. Tîra ciumagu pă izlaz, ca 

şi mine!” 

 Aşa trec miracolele pe lîngă noi. Ne uităm la ele şi nu le vedem, fiindcă le 

cunoaştem. 

 

 11 octombrie 2011 

 Definiţie 

 “Psihologia. Cînd folosim acest cuvînt, ai zice că fluierăm după nişte cîini.” (Jules 

Renard) 

 

 12 octombrie 2011 

 Imbecil inedit 

 Trăim vremuri cînd ineditele rămase în urma scriitorilor din comunism ies treptat 

la suprafaţă. Nu-i de mirare că şi sertarul lui Petre Ţuţea, filosoful fără operă (publicată), 

mai tăinuieşte cîteva enormităţi. Parcurg misiva în care palavragiul din Bucale îi solicită 

amicului din tinereţe Emil Cioran să-i trimită, într-o plasă, opera completă publicată în 

Franţa. Îşi propune să-i ofere, la schimb, garanţia sufletească de-a fi rămas acelaşi 

impenitent reacţionar de odinioară. Şi, în anul de graţie 1974, i se confesează astfel: 

“Sunt trist şi neconsolat. Drama fără ieşire a timpului nostru se cheamă democratizare. A 

fost lichidată barbaria. Cirezile din stepa rusească s-au îmbolnăvit de iluminism. Ele 

aspiră să citească algebric fulgerele. Au poftă să negocieze, nu să distrugă. Şiretenie 

primitivă convertită în mesianism. Neputinţă. Ce greaţă! Ce frumos ar arăta şi ce 

regenerator ar fi un cuceritor de tipul lui Gengis-Khan, care ar intra în oraşele din 

Occident şi după fiecare ispravă în stilul lui s-ar retrage în bivuac”. 

 Personajele lui Caragiale aspirau blazate, ce-i drept, după o tiranie ca-n Rusia. Şi 

între două momente de spleen oftau că nu mai creşte rapiţa. Însă acolo exista un clopoţel 

în culise, care ne prevenea că totul e la băşcălie. Acest Ţuţea pare blocat cu-adevărat, pe 
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scara evoluţiei intelectuale, la divizia antropofagă, etapa “la uşa cortului”. Brrrr! Ideile lui 

miros a maieu nespălat. 

 

 13 octombrie 2011 

 Precizie furtunoasă 

 Micile servituţi sociale sînt neglijabile, în comparaţie cu satisfacţiile complicităţii 

reciproce. Angela Furtună, o nostimă bibliotecară din Suceava, l-a chemat odinioară pe 

Gh. Grigurcu pentru a-i organiza decernarea unui premiu în plic. Şi-a asigurat astfel, în 

contrapartidă, rubrica permanentă în revista clocită de polihistor. 

 De la înălţimea experienţei sale din sectorul “munca cu cartea”, publicista ni-l 

povesteşte pe Paul Zarifopol, “decedat, ca deţinut politic, în penitenciarul de la Aiud”  

(vezi Acolada lu’ Grigurcu, nr. 9/2011, p. 23). Vai, Doamne, pînă şi editorul lui 

Caragiale a pierit de pe urma dictaturii?! 

 Pe unde s-o fi documentat Şeherezada? De fapt simpaticul Zarifopol, în plină 

glorie – căci tocmai fusese numit şef la Revista Fundaţiilor Regale – s-a stins în 1934, 

dintr-un atac de cord, în braţele unei femei, în timp ce… mă rog… se gîndea la altceva… 

Iar comuniştii n-au avut nici o legătură cu asta. 

 

 14 octombrie 2011 

 CE DObitoci! 

 Spre deosebire de alte crime comise în ziua de 21 decembrie 1989, acelea din 

Cluj, din faţa hotelului Continental, au fost imortalizate pe peliculă de Răzvan Rota, care 

trecea întîmplător pe-acolo. Se văd aşadar foarte limpede momentele acţiunii, în 

succesiunea imaginilor. Grupul de soldaţi înarmaţi se desfăşoară în intersecţia din centrul 

oraşului. În fruntea lor se distinge chipul ofiţerului Carp Dando. Trecătorii se uită la ei 

miraţi, de pe trotuare. Un grup de tineri dezarmaţi pare a discuta. Călin Nemeş iese în 

faţă, pe carosabil, şi îşi suflecă puloverul, arătîndu-şi pieptul gol. Alţi bărbaţi îi urmează 

exemplul şi se înşiră pe stradă, fiecare stînd de unul singur, neînarmat, în bătaia armelor. 

Demonstranţii se apropie de grupul soldaţilor, cu hainele suflecate şi mîinile la vedere. 

Apoi se prăbuşesc din pricina pistoalelor îndreptate spre ei. Unii încep să alerge disperaţi. 
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Al ţii se tîrăsc pentru a se salva. Cîţiva îi ajută pe răniţi. Cîteva trupuri stau nemişcate pe 

asfalt. 

 La 22 de ani de la evenimente şi după 13 ani de procese, a venit şi decizia mult 

aşteptată de la CEDO. Căpitanul Carp Dando şi generalul Florian Caba – în opinia forului 

internaţional de justiţie – nu pot fi traşi la răspundere. Din lipsă de probe. Carp Dando e 

cel fotografiat cu degetul pe trăgaci, în fruntea soldaţilor săi care împuşcă populaţia 

civilă. Iar Florian Caba este ofiţerul superior care, trimiţîndu-l în dispozitiv de luptă, pe 

stradă, în faţa hotelului Astoria, pe subordonatul său, maiorul Ilie Dicu, i-a spus textual: 

“Dicule, dacă trece unul de tine te fac trădător de ţară”. Numitul Dicu a executat 

conştiincios ordinul, i-a împuşcat cu pistolul în cap pe doi clujeni protestatari. La 

întoarcerea în unitate, a fost premiat de şeful său, Caba, cu 1.000 de lei. 

 Nu-mi fac probleme în legătură cu eventualele mustrări de conştiinţă din partea 

unor Caba sau Dando. Pensiile grase pe care le primesc de la Armata Română, adică de la 

bugetul statului, adică de la plătitorii de taxe, adică inclusiv de la rudele celor care au 

pierit acolo, sînt în măsură să antifoneze orice zvîcnet de autoreproş. Dar sper din tot 

sufletul că distinşii judecători internaţionali de la CEDO au pe-acasă copii şi nepoţi. Care, 

la momentul potrivit, le vor bate obrazul cu un deget subţire, sfios şi, eventual, 

nedumerit. 

 

 15 octombrie 2011 

 Reputaţie harcea-parcea (1) 

 La 21 ianuarie 2010, CSM se coaliza public cu “buna reputaţie” a Gabrielei-

Viorica Bîrsan, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedinte al Secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal al instanţei supreme. Ziarele România liberă şi 

Evenimentul zilei scriseseră că distinsa magistrată l-ar fi sprijinit pe judecătorul Viorel 

Costiniu, în rezolvarea problemelor penale apărute în jurul onorabilului senator infractor 

Voicu. CSM a verificat, a constatat ce-a constatat şi s-a solidarizat. 

 La 3 martie 2011, CSM se coaliza public cu “buna reputaţie” a Gabrielei-Viorica 

Bîrsan, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedinte al Secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal al instanţei supreme. Publicaţia on line Lumea Justiţiei 

vorbise despre “ingineriile juridice” prin intermediul cărora d-na Roxana Tasica Budulan, 
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în ciuda tuturor obstacolelor, se transformase din procuror în judecător, cu sprijinul 

colegei Bîrsan. CSM a verificat, a constatat ce-a constatat şi s-a solidarizat. 

 La 6 octombrie 2011, procurorii DNA au cerut avizul CSM pentru a percheziţiona 

domiciliile a doi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Gabriela-Viorica 

Bîrsan şi Iuliana Puşoiu. De data asta CSM – în mod imprevizibil – nu s-a mai solidarizat 

cu distinsa colegă. În urma percheziţiilor efectuate, împotriva celor două judecătoare a 

început urmărirea penală pentru trafic de influenţă. Ele ar fi primit, din partea 

afaceristului Gabriel Chiriac, diverse bunuri şi servicii pentru a influenţa mersul justiţiei. 

Uluitor! 

 

 16 octombrie 2011 

 Reputaţie harcea-parcea (2) 

 Aşa ceva este chiar inadmisibil. Cum îşi permite CSM-ul să nu-şi întindă pînă-n 

ziua de-apoi solidarizările cu judecătoarea Gabriela Bîrsan? Dar pe ce lume ne-aflăm? 

Doar pentru că iarăşi a găsit presa nişte aspecte urît mirositoare prin activitatea ei 

profesională? Doar fiindcă, de data asta, a venit şi DNA-ul cu nişte “frînturi de convorbiri 

telefonice scoase din context”? 

 Şi iat-o pe eroina noastră înhăţînd stiloul pentru a-şi mustra colegii, într-o 

scrisoare deschisă absolut memorabilă prin ilaritatea ei sublimă. Păi, doamna judecător 

Mona Pivniceru, cum adică să vă daţi avizul pentru percheziţie, după ce-aţi umblat de 

nenumărate ori în vizită pe la domiciliul Meu, pîndit de procorori? Să poate una ca asta? 

Aşa pretene sîntem noi? Aşa OM sînteţi dumneavoastră?! Păi, dom’ judecător Cristi 

Danileţ, cum adică să fi ţi de-acord cu percheziţia, după ce v-aţi plîns de porcăriile din 

sistem, iar soţul Meu de la Strasbourg v-a ţinut partea? Cum de luaţi asemenea hotărîri 

iresponsabile?! Păi, dom’ judecător Horaţiu Dumbravă, e frumos din partea ‘mneavoastă 

să-mi faceţi Mie aşa ceva?! Păi, doamna judecător Alina Ghica, e posibil să votaţi 

percheziţionarea domiciliului Meu, cînd în trecut M-aţi invitat la diverse întîlniri şi 

activităţi profesionale comune, la care Eu am şi participat? Să poate aşa ceva?! 

 Orice limită previzibilă a protestului public a fost demult lăsată în urmă de 

asemenea jelanii pe bază de “ştii tu cine sînt Eu?”. I.L. Caragiale şi-ar freca mîinile 
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încîntat: viaţa i-a depăşit închipuirile. Onoarea nereperată a doamnei judecător simte 

nevoia de “dom’ Mitică şi trei kile de mastică”. 

 

 17 octombrie 2011 

 Despre sinceritate (1) 

 Pe de-o parte îl avem pe Dan C. Mihăilescu, vorbitor fluent şi înşirător de răsuceli 

pe hîrtie. Îndată ce-l vezi, îţi vine să-i zîmbeşti cu simpatie. E ca la “sindromul Jean 

Constantin”: cum apărea maestrul, toată lumea izbucnea în rîs. Asta nu-nseamnă că el era 

un formidabil actor – se specializase, monovalent, în roluri de mici găinari haioşi –, ci 

doar că era amuzant. La fel şi cu eseistul de la Dilema. Cine îl vede sau îl citeşte surîde 

instantaneu. Nu pentru că s-ar lăsa convins, ci numai pentru că îl ştie om cursiv şi nostim 

cu sistem. 

 Iar D.C.M. s-a specializat în cam acelaşi rol, de cîţiva ani încoace. Laudă frenetic 

la dreapta (extremă) şi vîră strîmbe la stînga sau la oricine nu-i pe lista lui de bal. 

Publicizează cu dezinvoltură tipărituri de la Humanitas, uneori de la Polirom şi cîteodată 

de unde are interese. Îl răsfoieşti ca să mai afli nu care-s noutăţile, ci cum le deformează 

cu antren. Ştia el ce ştia, autorul Istoriei critice a literaturii române, atunci cînd îl 

caracteriza cu precizie: “Este mai degrabă un ideolog decît un critic de gust. Cronicile au 

mai toate substrat politic”. 

 

 18 octombrie 2011 

 Despre sinceritate (2) 

 Pe de altă parte îl avem pe Nicolae Manolescu, ispitit uneori să lanseze speculaţii 

tendenţioase. În opul său principal, dar şi în alte luări de cuvînt, se vădise incomodat de 

valul postdecembrist al literaturii non-fictive: jurnale, memorii, mărturii de suferinţă din 

detenţie. Dacă li s-ar fi acordat locul cuvenit în ierarhia valorilor, rămîneau dislocaţi 

“rezistenţii prin cultură”. Între cei care şi-au asumat curajos experienţele de viaţă şi au 

scris cu demnitate (deşi pentru sertar ori tipărire postumă), respectiv cei care au dîrdîit 

estetic în epocile cu secera şi ciocanul, opţiunea publicului trebuia cu orice preţ modelată. 

Aşadar scrierile non-fictive au fost trimise de şeful criticilor literari la colţ, pe post de 
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Cenuşăreasă, căci nu respectau regula jocului. Iar autorii lor… ei bine… erau lipsiţi de 

sinceritate. 

 Aici revine scurt în scenă Dan C. Mihăilescu, pentru a se mira ipocrit: “Adică 

Negoiţescu nu e «sincer pînă la capăt»? Poate Sebastian nu, însă Ion D. Sîrbu ce 

ascunde?” 

 Tocmai am revăzut pe-acest blog, nu demult, un impresionant eseu în care Mihail 

Sebastian se distanţase de E. Lovinescu în interbelic, reproşîndu-i nesinceritatea în 

prezentarea opiniilor literare. Iar tînărul scriitor, el, abia venit din Brăila în Capitală, îşi 

clama convingerile, foarte transparent, în coloanele ziarului Cuvîntul. Încă mai sincer – 

programatic şi efectiv – s-a demonstrat cu sine însuşi, în paginile propriului jurnal, pe 

care-l destinase oricum posterităţii (sau hazardului). 

 Are cumva D.C.M. dovezi contrarii? Se bazează el pe ceva concret, atunci cînd îi 

trage-un cot în gură celui care-a ars pe altarul sincerităţii? Sau era doar un brînci grobian 

către martorul incomod al înverzirilor interbelice? Ori era un mic gest de complicitate cu 

mai proaspeţii detractori ai lui Sebastian? Cine-i mai ştie toate mizele subterane lui 

D.C.M.? Ele nu devin oricum mai transparente – nici chiar în urma săpăturilor 

arheologice. Rămîne doar ilaritatea conjuncturii că Dan C. Mihăilescu ne vorbeşte 

despre… sinceritate. De ce nu şi despre viaţa pe Marte? 

 

 19 octombrie 2011 

 Cantitate / calitate 

 Aud o piesă rock interpretată de vocalistul Florian Pittiş. Remarc în special ideea 

refrenului său agitat: “Nu contează cît de lung am părul / Mai presus e cît de mult 

gîndesc”. 

 Titu Maiorescu era oarecum de altă părere, acum mai bine de-un secol: “Nu cîte 

idei felurite ai adunat în memoria ta este lucrul cel mai important, ci importantă este 

legătura între idei”. 

 

 20 octombrie 2011 

 Estetică 
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 “Totul e frumos. Trebuie să vorbim despre un porc ca despre o floare.” (Jules 

Renard) 

 

 21 octombrie 2011 

 Crispare în faţa cantităţii 

 Intelectualii Andrei Cornea şi Alexander Baumgarten dezbat în revista 22 

problema învăţămîntului superior. Haoleo, păzea că ies la iveală marile adevăruri! Printre 

altele situaţia spinoasă a “predominanţei cantitative”: la recrutarea cadrelor universitare 

se insistă în mod nejustificat (şi ingineresc!) pe numărul şi amploarea publicaţiilor 

prezentate de candidaţi. Însă mult mai importantă e calitatea lor (apreciată de specialiştii 

care trebuie). 

 Aşa am priceput şi eu, în sfîrşit, de ce Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj se 

află tocmai în elita învăţămîntului superior autohton. Aici domnia desuetă a cantităţii a 

fost abolită cu dezinvoltură. Cică într-un concurs la un post de conferenţiar, acum doi ani, 

candidatul “din interior” se prezenta cu o singură carte, tipărită cu două săptămîni 

înaintea examenului, şi cu şapte articole (fragmente din viitoarea carte)… Postul era 

despre Evul Mediu, cartea era ceva cu Renaşterea. Candidatul “din exterior” prezenta 12 

cărţi publicate, 8 cărţi traduse, 26 de articole în străinătate (S.U.A., Italia, Israel, 

Germania), 158 de articole în ţară. Comisia de specialişti, recrutaţi pe sprînceană, a simţit 

pesemne aceeaşi crispare în faţa cantităţii, în domeniul cercetărilor umaniste, pe care o 

acuză şi colocutorii de azi prin revista 22. Aşa că, în unanimitate, l-a confirmat pe omul 

“din interior” şi l-a retrimis la plimbare pe cel “din exterior”. Vreo două doamne subţiri s-

au simţit datoare să-i servească şi nişte copite graţioase, prin referatele lor de specialitate, 

ca să se-nveţe minte. 

 E drept că, după cîteva luni, catedra cu pricina a dispărut, înghiţită într-un 

departament. Dar asta nu mai avea nici o importanţă. Calitatea apucase să triumfe. 

 

 22 octombrie 2011 

 Cum să fim jmecheri la universitate 

 Ce face un profesor, cînd e numit în comisia de selectare a unui conferenţiar şi 

trebuie să compare două dosare ştiinţifice? Unul cu nimic şi altul cu cîte ceva? Iar 
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rezultatul – cunoscut în prealabil de cîteva zile – trebuie să-l scoată musai cîştigător pe 

cel “din interior”? 

 Varianta a), pe stilul “obraz gros”: povesteşti cu o pletoră de argumente, în 

referatul tău de aprecieri, că 1 carte publicată e mult mai importantă decît 12. Că 7 

articole sînt infinit mai relevante, pentru maturitatea ştiinţifică a unuia din candidaţi, decît 

158 de articole ale celuilalt. Mai scapi nişte drăgălăşenii şi despre “profilul moral” al 

individului pe care tocmai îl furi la drumul mare (de parcă ai fost vîrît în comisia aia ca 

duhovnic, să stabileşti rugăciunile zilnice de penitenţă, şi nu ca om de ştiinţă). 

 Varianta b), pe stilul “sfiosului util”: constaţi că ambii candidaţi au publicat 

articole. Ambii candidaţi au tipărit cărţi. Deci ambii sînt îndreptăţiţi la ocuparea postului 

aflat în concurs. Dar avîndu-se în vedere că persoana “din interior” e deja cunoscută şi 

iubită de studenţi, se impune selectarea acesteia, şi nu a intrusului. Pam-pam! 

 Crisparea în faţa cantităţii face minuni în universităţile româneşti. Banii şi-aşa îi 

dă statul, noi ce treabă avem, alta decît de-a ne consolida feuda? 

 

 23 octombrie 2011 

 Rector – doctor – infractor? (1) 

 Întrucît sfiosul minister de resort nu prea se implică în sistem, pesemne că 

reforma învăţămîntului superior se practică la tribunal. Fostul rector al Universităţii din 

Oradea, controversatul Teodor Maghiar, e succesiv reaşezat în paginile codului penal, cu 

închisoare de executat ba timp de 8 ani, ba timp de 5 ani. Ministerul ar pretinde de la el şi 

recuperarea bagatelei de 24 milioane de euro, alocări financiare necuvenite de la buget, 

pe care le-a realizat în urma actelor falsificate. Fiul pitorescului personaj şi urmaşul său 

în ale malversaţiunilor academice, Traian Teodor Maghiar, îşi aşteaptă rîndul la o altă 

judecată, pentru eliberarea de diplome contrafăcute şi infracţiuni de fals intelectual. 

 Stau eu şi mă tot gîndesc. Dacă l-au arestat procurorii fiindcă, rector fiind, a 

comis fapte de corupţie, asta nu cumva e o lezare a autonomiei universitare? Cum de-şi 

permit instituţiile judiciare să-l ia de rever pe găinarul de la rectorat? Asta-i democraţie? 

Mai bine să-l judece colegii săi, profesorii… Să fie sesizată Conferinţa Rectorilor 

Danubieni! 
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 24 octombrie 2011 

 Rector – doctor – infractor? (2) 

 E greu să-ţi tîrăşti zilele numai din salariul de rector, combinat cu acela de senator 

al României şi adăugat la acela de ministru. Aşa că Ecaterina Andronescu s-a gîndit să 

încaseze aproape 40.000 lei în plus, ca manager în proiectul POSDRU “Pregătirea 

competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere”. Ea 

s-a autonumit, pe cînd era rector la Politehnica din Bucureşti, în funcţia de manager (prin 

Decizia 302/8 septembrie 2008). Ea a implementat şmecheria, pe cînd era ministru. Ea a 

palmat biştarii din proiect, cu dezinvoltură. 

 Pe româneşte fleacul ăsta s-ar chema “conflict de interese”. Au constatat-o 

inclusiv inspectorii ANI, care au sesizat Parchetul instanţei supreme. Dar un rector 

şmenar, care semnează contractele şi ca ordonator de credite, şi ca manager de proiect 

(controlînd circuitul banilor şi la dus, şi la întors) de ce să fie anchetat oare de instituţiile 

judiciare ale patriei? Nu cumva e lezată autonomia universitară? Democraţie-i aiasta? Să 

fie sesizată Conferinţa Rectorilor Danubieni! 

 

 25 octombrie 2011 

 Rector – doctor – infractor? (3) 

 Iaşiul era un oraş universitar cu bună reputaţie, pînă să explodeze vestea despre 

corupţia de la Medicină. Vreo cîţiva directori administrativi, împreună cu directorul 

firmei private partenere, au fost arestaţi de DNA. Rectorul doctor Vasile Astărăstoae s-a 

internat subit la spital. Pentru un puseu de tensiune. 

 Ancheta s-ar concentra pe implementarea platformei de e-learning în valoare de 

peste 6 milioane lei, proveniţi din fonduri europene. Acuzaţiile se referă la trucarea 

licitaţiei, în favoarea firmei agreate. Unde, în mod întîmplător, fusese angajată însăşi fiica 

rectorului pentru o vreme. Se vorbeşte de vilele, terenurile, maşinile şi veniturile 

exorbitante ale unor funcţionari, colaboratori apropiaţi ai rectorului doctor. Cercetările se 

află în curs, faptele sînt recente, detaliile sînt confidenţiale. 

 Oradea – Bucureşti – Iaşi. Eu mai cunosc vreo cîteva centre studenţeşti… Nu 

cumva sistemul însuşi e putred, aşa cum a fost pus la cale prin lege acum 15 ani – pentru 
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a-i îmbogăţi pe unii, pentru a-i mulge de bani, energie, răbdare şi speranţe pe alţii?! Poate 

că a venit vremea să fie scuturat copacul, pentru a fi paraşutată scroafa căţărată-n vîrf. 

 

 26 octombrie 2011 

 Paradoxuri (1) 

 1. Cel mai cunoscut disident al dictaturii comuniste din România, scriitorul Paul 

Goma, trăieşte în prezent exilat la Paris, lipsit de cetăţenia română. Un grup de circa 350 

de reprezentanţi ai societăţii civile a semnat o scrisoare deschisă, prin care solicită 

elaborarea unei legi speciale privind redarea cetăţeniei lui Goma. Documentul cu pricina 

a fost prezentat în Parlament de Cornel Itu, deputat PSD, care promite şi elaborarea unui 

proiect de lege în sensul respectiv. Aşa se face că noua stîngă vrea să restituie ceea ce 

vechea stîngă a confiscat. Acolo unde Ceauşescu şi Pleşiţă au izbit, urmaşii lor politici – 

pîndind oportunitatea de imagine – vin să lingă. 

 2. Cel mai cunoscut activist pentru drepturile omului din România, scriitorul Paul 

Goma, a devenit de vreo zece ani un înverşunat antisemit. Printr-o năucitoare piruetă 

publică, militantul pentru democraţie şi valori occidentale de odinioară s-a transformat în 

insultătorul minorităţii evreieşti din România, oferind stupefiante lecţii de intoleranţă. Cu 

ocazia acestei schimbări la faţă, ironia şi tot simţul umorului, manifestate de romancierul 

de altă dată, au pierit fără urmă, lăsînd locul oţărelii şi înverşunării. Iar prietenii de 

demult s-au răsfirat, fiind înlocuiţi de extremiştii titraţi. 

 

 27 octombrie 2011 

 Paradoxuri (2) 

 3. Eu unul am încercat să deconstruiesc inflamatul discurs naţionalist, propagat în 

public de vreun deceniu încoace de fostul partizan al drepturilor omului. Am elaborat un 

studiu amănunţit (Paul Goma antisemit), unde reluam zeci de pasaje din paginile sale 

revoltătoare. Rezultatul? Alături de prestigioşi scriitori, de cunoscute publicaţii şi 

instituţii culturale româneşti, m-am pomenit chemat în instanţă de susceptibilul personaj, 

pe motiv că i-am lezat onoarea. Am trăit s-o văd şi pe-asta. Goma îl convoacă la tribunal, 

pe motiv că l-a jignit, pe acela care, cu maximă fidelitate, i-a citat cuvintele şi ideile! 
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 4. Acum cîteva zile am hotărît să-mi adaug totuşi semnătura pe iniţiativa civică 

urmărind restituirea cetăţeniei române către Paul Goma. Sînt probabil singurul autor dat 

în judecată de scandalagiul din Belleville, care îi întoarce şi celălalt obraz. Poate că e util 

să subliniez că solidarizarea mea se făcea cu disidentul anticomunist din 1977, nicidecum 

cu agitatul condeier antidemocrat şi antisemit din 2011. 

 5. Epilog? Senatorul Vosganian tocmai anunţă că, în urma demersurilor oficiale 

pe care le-a întreprins pe lîngă Ministerul Justiţiei (Autoritatea Naţională pentru 

Cetăţenie) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală de Paşapoarte), i 

s-a comunicat prin adresa nr. 689084/21.10.2011 a MAI – DGP că “domnul Paul Goma 

figurează în evidenţele instituţiei respective cu statut de cetăţean român conform art. 34 

din Legea 21/1991 a cetăţeniei române, cu alte cuvinte, cetăţenia română nu i-a fost 

retrasă niciodată”. Oare de ce ne-om fi mobilizat noi ăştia, 350 de cetăţeni mînioşi, puşi 

pe fapte mari? Pentru a cere ceva care deja exista? Pentru a solicita restituirea a ceva ce 

nu s-a confiscat? 

 

 28 octombrie 2011 

 Cirip-cirip… 

 Gheorghe Turda – un cîntăreţ ciripitor. Cică şi-a turnat o mătuşă în 1971 că voia 

să plece în Italia. Tocmai a constatat-o (prin sentinţă definitivă) Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. Vorba aia: prietenii ţi-i alegi, cu rudele te naşti. 

 

 29 octombrie 2011 

 Enciclopedism infracţional 

 “Am deschis Biblia la întîmplare, am dat peste un verset convenabil din sfîntul 

Paul şi am predicat timp de o oră şi douăzeci de minute. Nu şi-au pierdut vremea nici 

Crenshaw, nici ceilalţi prieteni, pentru că au furat toţi caii celor prezenţi. I-au vîndut în 

Arkansas, în afara unuia singur, foarte nărăvaş, pe care l-am oprit pentru mine. Îi plăcea 

şi lui Crenshaw, dar l-au făcut să-şi dea seama că nu-i era bun.” (Borges) 

 

 30 octombrie 2011 

 Mesajul extremistului miop 
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 Iar mi-a scris în seara asta Mircea Eliade. Mi-a trimis, acuma, nişte “articole 

ample, interesante, semnate de prof. univ. dr. Ion Coja, fost senator al României”. Ceva 

chestii cu evreii care au ocupat hăt demult biata Românika. 

 Băi, Mirceo! Lasă-mă-n brînză, barză, varză, viezure şi mai plimbă ursu’. 

 

 31 octombrie 2011 

 Lecturi instructiv-educative (1) 

 În cîteva intervenţii precedente mă refeream la metodele prin care Copyro, struţo-

cămila statal-privată, condusă de preşedintele Eugen Uricaru (fost colaborator al 

Securităţii) şi directorul George Bălăiţă sifonează banii pentru drepturile de autor. Anii 

anteriori de activitate ai nebunaticului ghişeu de dat ţepe se pierdeau în negura 

ambiguităţii. Site-ul lor zăcea în paragină, relaţiile cu publicul erau o extravaganţă, 

ORDA care trebuia să le verifice conturile era înţesat de oameni care încasau peşcheşuri 

de la Copyro. Ce pretenţii să mai ai? 

 Un aspru vînt de schimbare adie de cîteva luni încoace. Primul-ministru a 

decapitat fosta conducere ORDA, iar actualul director general, Robert Bucur, e pus pe 

fapte mari. A suspendat o dată activitatea Copyro, în lunile trecute, somînd-o să reintre în 

legalitate. Acum le-a trimis o echipă de control, pentru a da o geană prin activitatea lor 

desfăşurată în 2010. Drept urmare la 27 sept. 2011 le-a mai acordat un termen de 60 zile 

pentru reintrarea în legalitate. Ce-or fi găsit pe-acolo inspectorii de specialitate, de li s-a 

supărat şeful în asemenea hal? 

 

 1 noiembrie 2011 

 Lecturi instructiv-educative (2) 

 Păi să le luăm pe rînd. Au fost verificate diversele structuri ale caracatiţei şi au 

fost identificate diverse porcării, pe diversele sale tentacule, la nivelul Adunării Generale, 

al Consiliului Director şi al Comisiei de Lectură. Iată cîteva trufandale: 

 - Din banii încasaţi de Copyro de la utilizatorii operelor artistice au fost dijmuite 

comisioane de 15 % (conform legii) plus 15 % (pentru burse private şi sprijinirea 

scriitorilor români). Şmanglelile deductive au fost aplicate la totalul sumelor colectate şi 
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înainte de repartizarea lor către titularii ori moştenitorii drepturilor de autor – o mînărie 

care încalcă art. 134, alin. 2, lit. b din legea drepturilor de autor. 

 - Sumele restante pe anii precedenţi, care au fost nerevendicate şi nedistribuite 

către moştenitori, au fost incluse pe şestache în cheltuielile de funcţionare Copyro – o 

mînărie care încalcă art. 134, alin. 2, lit. b din legea drepturilor de autor. 

 - Constituirea unui “fond social” de 10% din remuneraţia din retransmiterea prin 

cablu a operelor scrise, aferentă anului 2010 – o mînărie care încalcă art. 134, alin. 2, lit. 

b din legea drepturilor de autor. 

 - Repertoriul de autori şi opere depus la ORDA este incomplet – o neglijenţă care 

încalcă art. 135, alin. 1, lit. d din legea drepturilor de autor. 

 - Nu le-au fost repartizate membrilor Copyro veniturile rezultate din dobînzi – o 

mînărie care încalcă art. 134, alin. 2, lit. f din legea drepturilor de autor. 

 - Nu le-au fost repartizate membrilor Copyro sumele colectate în procentele 

cuvenite – o mînărie care încalcă art. 134, alin. 3, din legea drepturilor de autor. 

 - Fondul de reparaţii al Copyro a fost alimentat din sume nerepartizate celor în 

drept – o mînărie care încalcă art. 129 şi art. 134, alin. 2, lit. f din legea drepturilor de 

autor. 

 

 2 noiembrie 2011 

 Lecturi instructiv-educative (3) 

 Avînd în vedere aceste minunăţii ale ingineriilor financiare balcanice, concluziile 

inspectorilor au dobîndit un iz aspru, vecin cu rechizitoriul: “Echipa de control consideră 

că prin nerespectarea prevederilor legale în vigoare sumele cuvenite membrilor Copyro 

au fost utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de obiectul de activitate”. Şi care au 

fost aceste “alte scopuri” despre care se face vorbire? Procesul-verbal o arată cît se poate 

de limpede. 

 - Comisia de Lectură a avizat lucrări a căror publicare urma a fi sprijinită 

financiar de Copyro. Printre lucrările propuse spre finanţare figurează Lucrurile pe care 

nu mi le spui, de Iacob Florea, care e totodată membru al Comisiei de Lectură. De altfel 

finanţarea editării operelor scrise, din remuneraţiile colectate ca drepturi de autor, încalcă 

art. 134, alin. 2, lit. d din Legea 8/1996. 
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 - A fost realizată o colaborare între Copyro şi Fundaţia Culturală Ideea 

Europeană, pentru finanţarea publicării lucrării Cerul sălbatic de Aura Christi, care e 

totodată şi Directorul General al Fundaţiei. Suma acordată: 12.380 lei. Autoarea mai 

primeşte prin contractul de editare şi echivalentul a 20% din preţul cărţii, în funcţie de 

situaţia statistică a vînzărilor lunare. (În paranteză fie spus, autorii obţin îndeobşte cel 

mult 10% din preţul de pe copertă, în contractele cele mai generoase pe care le încheie cu 

editorii. Dar aici un cuvînt important a avut de spus, pesemne, faptul că autorul era şi şef 

al editurii. Îşi semna probabil contractele şi pe dreapta, şi pe stînga foii, într-o simpatică 

dedublare.) 

 

 3 noiembrie 2011 

 Lecturi instructiv-educative (4) 

 - S-a finanţat cu 5.500 lei publicarea de către Fundaţia Culturală Ideea Europeană 

a lucrării Nu rîdeţi vă rog de Corneliu Zeană, care este şi membru în Consiliul Director al 

Copyro. 

 - S-au acordat 11.000 lei către Editura Niculescu, pentru finanţarea lucrării 

Introducere în economie de Cristian Niculescu, însuşi directorul general al editurii 

respective. 

 - S-au atribuit 3.550 euro pentru publicarea în străinătate a lui Eugen Uricaru 

(preşedinte Copyro). 

 - S-au achitat 3.180 euro pentru publicarea în străinătate a lui Gheorghe Schwartz 

(membru în Consiliul Director al Copyro). 

 - S-au dat 9.788 euro pentru editarea în străinătate a revistei Litere româneşti, 

avînd-o ca director pe Diana Cofcinski, fiica precedentului Administrator General 

Copyro. În paginile publicaţiei a fost tipărită Passionaria Stoicescu (membru în Consiliul 

Director Copyro). 

 Se pare că, încă de pe vremea cînd turna cu spor la Secu, prozatorul Eugen 

Uricaru a aprofundat principiile capitaliste exploatatoare, monopoliste şi neo-imperialiste, 

înfierate de ceauşismul multilateral dezvoltat: şparleşti de la ceilalţi după capacităţi, 

redistribui către tine şi ai tăi după nevoi. Poate că a venit în sfîrşit vremea ca acest 

lamentabil sereleu ţepar să fie restructurat prin rotirea cadrelor. 
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 4 noiembrie 2011 

 Coincidentia oppositorum 

 “Dar curînd această iubire se înălţă din nou în mine ca o reacţie prin care sufletul 

meu umilit voia să se ridice pînă la Gilberte sau să o coboare pînă la el. O iubeam, 

regretam că nu avusesem timpul şi inspiraţia de a o jigni, de a-i face rău şi de a o sili să-şi 

amintească de mine. O găseam atît de frumoasă, încît aş fi vrut să mă pot întoarce şi să-i 

strig ridicînd dispreţuitor din umeri: «Cît eşti de urîtă, de caraghioasă, mi-e scîrbă de 

tine!».” (Marcel Proust) 

 

 5 noiembrie 2011 

 Întîlniri culturale 

 Întîlniri la Casa de Cultură din Gherla, luni, 7 noiembrie 2011, ora 17. 

 Cuvînt de bun-venit din partea Directorului Casei de cultură; Cuvîntul Primarului; 

Şeful Cenaclului literar prezintă activitatea cenaclului; Prezentarea unor plasticieni locali 

şi vernisajul expoziţiei Amalia Lumei; Lansări de carte Ovidiu Pecican, Laszlo 

Alexandru şi Iulian Dămăcuş; Lecturi din poeziile cenacliştilor; Discuţii libere; Interviuri 

pentru presă. 

 

 6 noiembrie 2011 

 Cu undiţa prin ape tulburi (1) 

 Aurel Sasu este un harnic cercetător al literaturii şi al culturii române. Acum 

cîţiva ani s-a afirmat cu ampla serie editorială Romanul românesc în interviuri, urmată de 

alte iniţiative de aceeaşi factură. Semnificativă a fost şi implicarea sa în extinse lucrări 

lexicografice cum sînt Dicţionarul Scriitorilor Români. 

 În ultimele numere (219 şi 220) ale revistei Tribuna, investigatorul se apleacă 

asupra unor pagini din Jurnalul lui Mihail Sebastian. Este luată în discuţie atitudinea 

scriitorului evreu confruntat cu evenimentele trepidante din vara anului 1944, insurecţia 

militară, căderea frontului, alungarea nemţilor, sosirea trupelor ruseşti etc. Lucrul bizar 

este că Aurel Sasu meştereşte un comentariu în două volete, în care se plasează succesiv 

de-o parte şi de cealaltă a baricadei faptelor. Viaţa ca o insulă ne prezintă contextul 
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social-politic de după 23 august ‘44. Întreaga societate vibrează, marile răsturnări sînt 

percepute cu acuitate, profitorii dau năvală. Toată lumea încearcă să-l coopteze pe Mihail 

Sebastian în iniţiative dintre cele mai diverse. Prezenţa fostei victime a hitlerismului ar 

umple de credibilitate noile întreprinderi. Dar scriitorul intuieşte ipocrizia frămîntărilor – 

aceia care îi ignorau existenţa, abia cu cîteva zile mai devreme, par a nu se mai putea lipsi 

brusc de prezenţa lui – şi le respinge rînd pe rînd. 

 “Colegii de la Revista Fundaţiilor Regale îl roagă să-şi reia postul de redactor 

(«Mă simt incapabil să mai scriu acolo. E un lucru mort. Trebuie să rămînă un lucru 

mort»), Şerban Cioculescu îi prezintă un memoriu «pentru convocarea adunării generale» 

a Societăţii Scriitorilor Români şi «reprimirea scriitorilor evrei» («Nu mă interesează»), 

Teodorescu Branişte îl invită să intre la Jurnalul («I-am scris o lungă scrisoare în care 

încercam să-i explic de ce nu vreau şi nu pot»), C. Vişoianu îl propune consilier de presă 

la Externe («Dezgustul de ‘publicistică’, sub toate formele, mă sufocă»), N. Carandino îi 

oferă funcţia de redactor la o publicaţie nouă («I-am spus că nu fac gazetărie»). Declină, 

în cele din urmă, şi postul de redactor la Radio, şi pe cel de administrator la o firmă 

germană. La catedră refuză să se întoarcă. Se poate trăi din refuzuri? Răspunsul, fireşte, e 

categoric nu! Şi totuşi, după numai cîteva zile, se retrage definitiv şi din redacţia 

României libere, terorizat de conformismul lui Alexandru Graur şi al «bandei lui».” 

 

 7 noiembrie 2011 

 Cu undiţa prin ape tulburi (2) 

 Dacă ne ţinem de textul tipărit al Jurnalului, s-ar zice că avem în faţa ochilor un 

om ostenit, epuizat de conflagraţia mondială, de crimele, violenţele, demisiile morale şi 

trădările la care-i fusese dat să asiste. La asta se adaugă şi vicisitudinile personale din 

zilele cu pricina, consemnate retrospectiv: casa părinţilor a fost bombardată, cu toţii s-au 

ascuns cîteva zile de frica atacurilor aeriene, iar apoi s-au pomenit într-un provizorat 

prelungit, lipsiţi de bunuri proprii, azvîrliţi în absurditatea apăsătoare a frămîntărilor 

legate de supravieţuire. 

 “Dimineaţa m-am dus frînt de oboseală spre casă, cu speranţa că o să dorm, cînd 

au început să urle sirenele. Nemţii începeau bombardamentele. Şi am avut un 

bombardament de formă necunoscută, fără întrerupere, fără alarmă, fără prealarmă, un 
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bombardament care ne-a ţinut în adăposturi timp de 60 de ore, pînă sîmbătă seara. Iar în 

ultima oră, sîmbătă spre seară, casa noastră a fost lovită. Victime, în ultimul moment, 

cînd gata-gata eram să ajungem la potou teferi. Dar suntem vii. / Spaima de joi, de vineri, 

de sîmbătă, că nemţii s-ar putea întoarce în Bucureşti, fie şi numai pentru un ceas! Un 

singur ceas le-ar fi fost deajuns ca să ne extermine. Pînă la ultimul dintre noi. Nimeni, 

nimeni n-ar fi scăpat. / Sunt mii de lucruri de spus. Poate mîine, poate poimîine. Acum nu 

mă simt în stare. Vreau să dorm. De miercuri pînă sîmbătă seara n-am dormit o secundă. 

De miercuri pînă luni nu m-am descălţat. De miercuri pînă aseară nu m-am întins pe un 

pat. M-am tot zvîrcolit pe duşumele, pe unde am apucat” (p. 556-557). 

 

 8 noiembrie 2011 

 Cu undiţa prin ape tulburi (3) 

 În paralel cu vicisitudinile personale se derulează, consemnate cu minuţie, 

experienţele publice ale lui Mihail Sebastian din acea perioadă. La începutul lui august 

‘44 se întîlnise cu Lucreţiu Pătrăşcanu, deşi oarecum à contre-coeur, pentru a pregăti o 

publicaţie antifascistă. În noaptea de 23 spre 24 august, scriitorul se implicase febril în 

scrierea gazetei. Apoi fuseseră bombardamentele, refugiul prin subsoluri, spaima celui 

care a supravieţuit ca prin miracol. Întorcîndu-se după trei zile la redacţia României 

libere, constată că aceasta a fost acaparată de figuri patibulare, care-i provoacă oroare. Ca 

urmare se retrage şi de-acolo îngrozit. Cele trei momente sînt foarte clar prezentate în 

Jurnal: 

 1) “Pătrăşcanu mă atrăgea prin ce este uman în el. Cînd, acum patru săptămîni, la 

ferma lui Ulea, ne-am înţeles asupra gazetei, nu pot spune că nu regretam în anumită 

măsură că mă întorc în jurnalism. Dar primeam situaţia în măsura în care îmi dădea 

urgent posibilitatea să spun tare tot ce am tăcut, scrîşnind, timp de cinci ani” (p. 558). 

 2) “Noaptea de miercuri spre joi – petrecută cu Pătrăşcanu, Belu şi atîţia alţii, 

imediat după lovitura de stat, în casa din Strada Armenească («casa istorică») – a fost 

noaptea de delir. În tot oraşul, lumea urla de fericire. Antonescu fusese răsturnat în 5 

minute. Noul guvern, constituit. Armistiţiul, acceptat. Nici n-am avut timp să beau un 

pahar de şampanie pentru Parisul recucerit de francezi, cînd ne-a ajuns din urmă avalanşa 

de evenimente proprii. / Toată noaptea am scris pentru România liberă, care trebuia să 
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apară în zori. Eram fericit că întîmplarea mă făcea gazetar, în chiar noaptea victoriei. / 

Dimineaţa m-am dus frînt de oboseală spre casă, cu speranţa că o să dorm, cînd au 

început să urle sirenele” (p. 556). 

 3) “În trei zile, după năvala lui [Alexandru] Graur şi a bandei lui, am înţeles că 

intru într-o redacţie terorizată de conformism. Nu, nu. Mai bine scriu piese de teatru. / 

Casa îmi era bombardată. Am dat un telefon că sunt sinistrat – şi de atunci n-am mai 

călcat pe acolo. Mai tîrziu, prin Belu, am comunicat că mă retrag definitiv” (p. 558). 

 

 9 noiembrie 2011 

 Cu undiţa prin ape tulburi (4) 

 E înduioşătoare ipocrizia elansată a lui Aurel Sasu. El pretinde ritos să ne aplecăm 

asupra textului confesiunilor lui Mihail Sebastian: “Din acest punct de vedere, Jurnalul 

nu trebuie citit altfel. El trebuie citit pur şi simplu! Cu bună credinţă, în întregime şi fără 

prejudecăţi (suntem oameni «duşi» la bibliotecă, nu-i aşa!)”. Într-adevăr, domnule Sasu, 

sîntem oameni duşi la bibliotecă. Şi ce constatăm, de-aici, din bibliotecă? Faptul că 

autorul interbelic a consemnat, pentru zilele lui august ‘44, pregătirea unei gazete de 

opoziţie la dictatura antonesciană, apoi că a scris la ea cu frenezie, în noaptea de 23 spre 

24 august, apoi că a fugit în refugiu din faţa bombardamentelor, iar cînd a revenit la 

gazeta cu pricina, a găsit-o populată cu figuri dubioase şi-a renunţat dezgustat. Iar 

dumneavoastră, domnule Aurel Sasu, cum consemnaţi, în articolele dumneavoastră din 

Tribuna, realitatea textuală spre care ne îndemnaţi să privim? Treceţi grăbit peste 

momentul preliminar (întîlnirea lui Sebastian cu Pătrăşcanu) şi nu mai puţin zorit peste 

episodul concluziv (dezgustul lui Sebastian faţă de “banda” lui Graur). În schimb 

hipertrofiaţi tendenţios, din tot fluxul evenimentelor, doar momentul de implicare 

frenetică a gazetarului împotriva hitlerismului. 

 “Toată noaptea am scris pentru România liberă, care trebuia să apară în zori” – 

iată o frază acuzatoare, pe care o citaţi de trei ori, pe parcursul a două articole. De ce în 

special asta, mai mult decît altele? Vă propuneţi cumva să înhăţaţi publicul de nas şi să-l 

îmbrînciţi într-o anumită direcţie, făcînd uitat ansamblul realităţii prezentate de textul pe 

care, altminteri, ne îndemnaţi să-l citim (în bibliotecă)? După amputarea fluxului de 

evenimente, din pagina invocată, şi extragerea cu penseta a secvenţei diabolizante, apare 
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şi pensula cu lipiciul aluziv, prin comparaţia infamantă: “Ca să înţelegem huliganismul 

lui Mihail Sebastian, trebuie să ne întoarcem la romanul din 1935, al lui Mircea Eliade”. 

Ei da, asta era. Ca să înţelegem entuziasmul antihitlerist, din noaptea de 23 spre 24 august 

‘44, al unui evreu care era cît pe ce să rămînă ucis de politica statală antisemită, e într-

adevăr mare nevoie să-l calificăm drept “huligan” şi să revenim la romanul prozatorului 

Eliade care, el, aderase bine mersi la extrema legionară. Combateţi adînc, domnule Aurel 

Sasu! 

 

 10 noiembrie 2011 

 Cu undiţa prin ape tulburi (5) 

 Parcă am mai citit nu de mult o carte în care autoarea ne îndemna să descoperim 

adevărul textelor publicate în interbelic, iar apoi – în numele acribiei ştiinţifice – îl 

eticheta pe M. Sebastian drept “extremist de dreapta moderat”. Acuma vine şi Aurel 

Sasu, care ne îmboldeşte să citim textele vremii pentru a ne convinge că Sebastian a fost 

– ce? Extremist de stînga moderat?! Aştept cu încredere nişte revelaţii privind 

extremismul moderat al lui Sebastian ca… vînător şi pescar sportiv, ca… dansator de 

tango şi foxtrot, ca… aviator cu planorul pe timp de furtună etc. 

 De altminteri e elocventă poziţia lui Aurel Sasu faţă de “revelaţiile” precedente 

ale Martei Petreu (a cărei metodă senzaţionalist-detectivistă o îmbrăţişează pentru a-şi 

infama autorul-obiect de studiu). În prima sa intervenţie, el pare a se delimita de 

monografa monomană: “E nepotrivit să credem că «imaginea lui de democrat este 

rezultatul unor mistificări succesive» (Marta Petreu) şi să-l înscriem în tabăra adversă 

doar de dragul fixării lui sub semnul «autorităţii insidioase» a modelului spiritual”. În a 

doua intervenţie, taman pe dos, el pare a regreta că monografa monomană nu şi-a 

desăvîrşit echilibristica. După ce l-a acuzat pe M. Sebastian de extremismul (moderat) de 

dreapta, oare de ce nu i-o fi reproşat şi extremismul (moderat) de stînga?! “De ce 

argumentul n-a fost citit şi de ce documentarea Martei Petreu (Diavolul şi ucenicul său, 

2009) se opreşte la 1935, deşi concluziile, în generalitatea lor (pendularea de la o extremă 

la alta), depăşesc anul suspendării Cuvîntului, rămîne un mister”. Sîntem în plină bătaie 

de joc a oricărei evaluări critice responsabile. 
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 Ca să nu mai vorbim despre inconfundabilul parfum oximoronic al celor două 

titluri ale articolelor publicate succesiv de Aurel Sasu despre Mihail Sebastian: Viaţa ca o 

insulă, iar apoi Anonimatul şi trădarea. Ce interesant că unul şi acelaşi personaj poate fi 

văzut şi ca un nefericit, supravieţuind anevoie în izolare, şi ca un ticălos care-şi edifică 

măruntul destin pe felonie. Mda, e greu să fii Sebastian în literatura română, cînd exegeţii 

tăi chiar şi după decenii te văd ca pe un extremist moderat de stînga-dreapta singuratic-

trădător victimă-călău. Şi toate astea concomitent! 

 

 11 noiembrie 2011 

 Ipocrizia diplomaţiei, diplomaţia ipocriziei 

 Ne-o explică Andrei Pleşu, care ştie despre ce vorbeşte: “Îmi amintesc că, ajuns 

ministru de Externe, mi-a fost foarte greu să mă obişnuiesc cu ideea că voi citi discursuri 

scrise de alţii. Meseria mea era, totuşi, să scriu! A trebuit însă, destul de curând, să accept 

procedura fiindcă nu poţi produce de unul singur puzderia de discursuri care ţi se cer. Nu 

faci faţă! Îmi permiteam, totuşi, mici intervenţii, ceea ce crea o uşoară panică printre 

«tehnicieni». Se temeau să nu ies din formulistica de rigoare. Amuzantă era, de altfel, 

tandra lor ipocrizie. Îmi scriau discursul, eu îl citeam, iar ei, în timp ce eu citeam 

discursul scris de ei, luau notiţe şi, la sfârşit, mă şi felicitau sincer…”. 

 

 12 noiembrie 2011 

 Mihail Sebastian despre Petre Pandrea (1) 

 În recenta sa contribuţie ştiinţifico-fantastică din Tribuna (nr. 219) pe marginea 

cunoscutului dramaturg evreu, Aurel Sasu ne chestionează retoric: “De ce credea oare 

Petre Pandrea că «Mihail Sebastian jucase la mai multe mese (şi) avusese mai multe 

feţe»?”. Mde, cine ştie. Poate din răzbunare, poate din reflexul “ba pe-a mă-tii”… În 

orice caz, din cîte cunosc eu, istoricii literari sînt chemaţi nu să formuleze interogatorii 

tendenţioase, ci să producă analize edificatoare, pe bază de fapte şi documente. Pînă una-

alta Aurel Sasu vine în faţa publicului său cu întrebările, aşteptînd de la alţii răspunsuri. 

Un original exerciţiu de rigoare. 

 Nu ştiu, prin urmare, ce-a avut Petre Pandrea de reproşat la adresa lui Mihail 

Sebastian. Dar ştiu care au fost, viceversa, supărările gazetarului de la Cuvîntul legate de 
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vecinul său de generaţie: firea schimbătoare, lacunele de perseverenţă, partizanatul politic 

veros, ipocrizia, retorismul găunos. În esenţă: moralitatea intelectuală îndoielnică. Toate 

aceste învinuiri şi-au găsit, încă din anii respectivi, calea către pagina tipărită. 

 “Sînt vreo patru luni de atunci. Eram în biroul directorului nostru. Ne vizita un 

tînăr intelectual, de curînd întors din Germania, de la studii, marxist şi comunist de 

recentă dată. Venea să-i ceară profesorului Nae Ionescu – reacţionar după cum se ştie, 

tiran şi hapsîn – să scoată de la grea ananghie un revoluţionar dintre cei mai sîngeroşi. (În 

treacăt fie zis, treaba a fost făcută.) După ce şi-a spus nevoia care-l aducea, omul nostru a 

dat să plece. S-a oprit însă în prag, s-a proptit de uşe, ne-a privit lung şi cu degetul 

arătător îndreptat spre nemărginire, a vorbit răspicat: 

 - Scrieţi aici cît mai e vreme. Se apropie ziua noastră. Am să vă pun pe toţi la zid! 

 Îi ardeau obrajii, îi străluceau ochii. Cine era acest cavaler ideolog, decis să dea 

foc pămîntului? Istoria lui era scurtă şi agitată. Ortodox, reacţionar şi naţionalist radical 

în 1926-1927, lansa un manifest prin care ameninţa să treacă prin iatagan tot ce este 

impur în ţară, ca să nu rămînă la sfîrşitul sfîrşiturilor decît «crini albi». Un an mai tîrziu, 

tînărul luptător pleca peste hotare, pe banii acestui stat sortit intransigenţii lui. 

 A trecut vreme. L-am uitat. Într-o dimineaţă din toamna aceasta, pe Calea 

Victoriei, o siluetă zveltă, atletică, trecea profetic printre burghejii care se plimbau. Era 

omul nostru. 

 - Domnule X! 

 - Pardon. Nu mai mă cheamă X. Mă cheamă Y. 

 - ? ? ? 

 - Da. M-am schimbat. Am rupt-o cu tot trecutul meu. Mi-e ruşine de tot ce am 

făcut. Sunt alt om. Mi-am luat alt nume. Cunosc în sfîrşit adevărul suprem: revoluţia 

socială. 

 Şi a urmat un lung discurs furtunos, ameninţător, definitiv. Discurs pe care l-a 

repetat în urmă prin baruri, automate, prin cafenele, la ore dubioase, confidenţial, 

tenebros. Băieţi abia ieşiţi din liceu făceau în jurul lui o gardă sumbră de inşi luminaţi, 

gata să treacă la terorism. Circulaţia pe străzi devenea dificilă. Umblau svonuri 

subversive, cu agenţi secreţi, cu percheziţii, cu bombe… 
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 Alaltăieri deschid ziarul Dreptatea, oficiosul partidului naţional-ţărănist. Cine 

semnează pe prima pagină, un articol mai mult sau mai puţin de ideologie? 

 Nu mai vă spun – pentru că aţi ghicit. 

 Da. Revoluţionarul naţionalist de la 1928, revoluţionarul marxist de la 1932, s-a 

înscris într-un partid burghez. Astăzi gazetar. Mîine deputat. Cum este inteligent şi 

dibaci, va fi într-o zi ministru. 

 Dar mă gîndesc la copiii care au crezut. Şi mai mă gîndesc la destinul generaţiei 

noastre, care s-a socotit deasupra tuturora şi se dovedeşte la rînd cu toate. 

 E un păcat sufletesc pe care nu i-l iert nici lui Petru Marcu-Balş, nici lui Petre 

Pandrea.” 

 (Mihail Sebastian, O poveste, în Cuvîntul, sîmbătă, 2 aprilie 1932, p. 1.) 

 

 13 noiembrie 2011 

 Mihail Sebastian despre Petre Pandrea (2) 

 Un al doilea text polemic avîndu-l în vizor pe Petre Pandrea s-a tipărit la doar 

cîteva zile distanţă. Argumentaţia şi tonul sînt devastatoare. Nu mai rămîne loc pentru 

adăugat nimic. 

 “La 4 mai 1928, profesorul Nae Ionescu semna în Cuvîntul următoarele rînduri, 

între altele: 

 «Există în orice generaţie exemplare reprezentative. Activitatea acestora poate fi 

în adevăr semnificativă pentru ethosul generaţiei respective… 

 Iată de pildă un singur element din multele – scrisul nouei generaţii: cercetaţi, vă 

rog, ideile şi structura scrisului lui Vasile Băncilă, Mircea Eliade, Sorin Pavel, Ştefan 

George, Mihail Sebastian, Petre Marcu-Balş, et j’en passe des meilleurs!; nu desprinde 

din această activitate linii caracteristice?… 

 Ideologic, tinerimea de după război se îndepărtează hotărît de pozitivism; o viaţă 

spirituală mai adîncă şi o interpretare spiritualistă a existenţii sunt linii caracteristice cari 

nu scapă nimănui… 

 Sub foarte multe raporturi, generaţia de azi se dezvoltă, moral, sub o stea mai 

îngăduitoare decît generaţia noastră. O generaţie curioasă, deschisă bucuriilor spiritului şi 

totuşi tristă. Din această plămadă s-au ridicat întotdeauna marii creatori spirituali. 
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 Sunt, de bună seamă şi umbre.» 

 Cît de mari au fost aceste umbre, şi-a luat sarcina tristă de a dovedi, patru ani de 

la acea prevestire, unul din rîndurile noastre. E drept, nu am fost răspunzători de rătăcirea 

lui printre noi. De la întîile lui pagini semnate – pagini incendiare de manifest şi 

proclamaţie – am suspectat autenticitatea acestui ideolog terorist. Manifestul lui lilial din 

Gîndirea a fost întîmpinat cu puneri la punct severe. Dar omul – Petre Marcu-Balş pe 

acea vreme – era tînăr. Incoherent, obsedat de lecturi şi atitudini neasimilate, violent mai 

mult din dezorientare decît din convingere, înfruntînd ridicolul cu o linişte ce-l făcea 

simpatic, nebulos, ofensiv şi categoric, omul era tînăr. Asta îl scăpa de trivialitate. Asta 

ne dădea mai ales dreptul de a-l aştepta. 

 A urmat o lungă absenţă, utilă fiecăruia din noi, pentru că, răspîndindu-ne în 

lume, ne silea să împlinim, de unul singur, o experienţă personală ce avea să organizeze 

materialul sufletesc prea global şi inform al «generaţiei». Plecarea era hotărît o despărţire. 

Într-un fel o lichidare. Alte probleme, alt obiect, alte peisagii intrau în jocul nostru 

intelectual. 

 Ştiam deci precis şi cu anticipaţie că ne vom întoarce altfel. O mai ştia cineva 

afară de noi, cineva care nu se interesa nici de formulă, nici de o ideologie anume, ci 

numai de desăvîrşirea fiecăruia din studenţii şi prietenii lui tineri: profesorul Nae Ionescu. 

Această desăvîrşire personală se putea face pe un drum cu totul altul decît al lui. Condiţia 

nu era o direcţie ideologică, ci un sens sufletesc. Atîta numai. Adică foarte mult. 

 În biroul domnului Nae Ionescu au intrat reacţionari şi comunişti, visători placizi 

şi terorişti teribili, antisemiţi şi talmudişti, veniţi acolo să găsească o întrebare 

stimulatoare, un îndemn, un răspuns la o îndoială, o replică la o certitudine, o nuanţă la o 

afirmare. Pentru a fi deschis această uşe, era nevoie să fii ceva. Înger, dacă-ţi dă mîna. 

Canalie – dacă aveai poftă. Dar să fii. Ţi se cerea numai să aduci un semn personal în 

această tovărăşie. 

 De aceea poate, la întoarcere, Petre Marcu-Balş într-o nouă înfăţişare şi cu un nou 

nume – Petre Pandrea de astă dată – putea să redeschidă uşa profesorului lui şi al nostru, 

sigur că va fi primit. Trecuse de la o baricadă la alta. În 1928 fusese ortodox, naţionalist, 

radical şi fascist. În 1931 era liber-cugetător, revoluţionar de stînga, comunist. 

Transfigurarea coincidase ce este dreptul cu anumite neplăceri financiare. Băiatul 
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devenise marxist, tocmai în momentul în care i se retrăgea o bursă. Faptul l-am fi putut 

remarca. N-am făcut-o. Este aici, între noi, o atmosferă care exclude asemenea calcule. 

Obicei prost de a-i judeca pe oameni dincolo de linia teşită a vieţii lor. Asta ne poate 

păcăli, dar îi poate înobila. 

 În cazul lui Petre Marcu, ne-a păcălit. Băiatul era o secătură. După patru ani 

obscuri şi agitaţi, în care silueta lui morală a trecut prin cele mai ciudate avataruri, el s-a 

revelat brusc: o secătură. 

 Un om se poate schimba şi poate evolua între cele mai uluitoare extreme, fără ca 

fiin ţa lui morală să fie pusă în cauză. E deajuns să păstreze, ca pe o stea fixă, puterea de a 

crede. În fond, consecvenţa cu tine este mai de preţ decît consecvenţa cu o idee. 

 Nu salturile lui Petre Marcu ne mirau. Ele puteau dovedi cel mult un debil 

organism intelectual. Ci mobilul acestor salturi, lipsa lor de ţinută şi sinceritate, caracterul 

lor oportunist şi meschin. 

 Cînd acum două săptămîni comunistul Petre Pandrea trecea din partidul lui Karl 

Marx în partidul d-lui Virgil Madgearu, trădarea era netă. 

 Vedeţi, omul nu trăda o ideie a noastră, a celor de aici, dar trăda o ideie. Şi era 

prin urmare – şi pentru noi – un trădător. 

 Am scris atunci cîteva scurte cuvinte de melancolie. Petre Marcu era prima lichea 

identificată a generaţiei. «Umbrele» articolului de la 4 mai 1928 se dovedeau mai grele şi 

mai sumbre decît am fi cutezat să le bănuim. 

 Întrebat, băiatul s-a justificat penibil: i-a fost foame, a fost plătit să treacă la 

naţional-ţărănişti şi a trecut. 

 O confesiune atît de jalnică nu convinge desigur: dar îţi dă dorinţa tristă de a 

închide ochii şi a ignora. Pe Petre Marcu-Balş, care şi-a vîndut sufletul pe un codru de 

pîine, avea să-l judece Dumnezeu, nu noi, care pentru a fi îndurat şi pentru a îndura 

liniştiţi, ştim că suferinţa nu scuză abdicarea. 

 Un singur lucru mai putea face omul ăsta, în lazaretul sufletesc în care intrase 

pentru totdeauna şi de bunăvoie: să tacă. Este undeva, la fund, un loc întunecat în care 

maziliţii vieţii îşi pot duce traiul, cu singura decenţă de a nu însemna nimic. Anonimatul, 

atîta doar, mai era în stare să acopere trădarea şi moartea spirituală a noului ideolog 

madgearist. 
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 Petre Marcu n-a vrut să-şi impună această ultimă ruşine. Poate că are dreptate: o 

infamie întreagă şi sinceră este necesară, cel puţin ca exemplu, foştilor lui tovarăşi de 

generaţie. Prin dezgust, ei se vor simţi odată mai mult, alături.” 

 (Mihail Sebastian, Cuvinte la o trădare, în Cuvîntul, miercuri, 13 aprilie 1932, p. 

1-2.) 

 

 14 noiembrie 2011 

 În lături! (1) 

 Spre finele anilor ‘80 eram student la Filologia din Cluj. Am ales să vorbesc la un 

moment dat, într-un seminar de istorie literară, despre “detractorii lui I.L. Caragiale”. 

Tema era deja limpede şi amănunţit tratată în Caragialiana, cartea lui Şerban Cioculescu. 

Dar mi-am zis să nu mă sprijin pe surse indirecte, ci să văd cu ochii mei tîmpeniile cu 

pricina. A fost o adevărată aventură pînă am regăsit “studiul” lui Nicolae Davidescu 

despre Caragiale cel din urmă ocupant fanariot, sau inaderenţa lui la spiritul românesc, 

apărut în presa anului 1935. La B.C.U. Cluj n-am dat de revista căutată la fişierul general. 

Am revenit la profesorul care mă îndrumase, dar acela mi-a zis că mai există un fişier de 

rezervă, cu acces confidenţial, să caut acolo. După ce-am dibuit cota, revista nu mi s-a 

adus spre consultare, căci era dinainte de 1950. Aveam nevoie de-o aprobare specială, de 

la decanatul facultăţii, cu ştampilă şi semnătură. Să se spună acolo limpede la ce-mi 

trebuie publicaţia cu pricina. Alte aventuri cu hîrţoaga. Într-un final totuşi am izbutit să-

mi conspectez din paginile mari şi gălbejite, umplute cu titlul de-o şchioapă, insanităţile 

numitului N. Davidescu. 

 Bietul I.L. Caragiale avusese oricum de tras destule de pe urma nemerniciei 

conaţionalilor. La premiile Academiei fusese “lucrat” cu dibăcie, încît să fie respins. 

După insultătoarea acuzaţie de plagiat, încasată de la pseudonimul Caion (sprijinit 

logistic de Macedonski), Nenea Iancu se exilase chiar în semn de protest. Apoi murise în 

vara lui 1912 la Berlin şi spiritele se mai calmaseră. Cu intrarea unora dintre 

capodoperele sale în manualele de şcoală, calea spre clasicizare părea să i se netezească. 

Nu de-o copită acoperită de bălegar avea nevoie postumitatea sa tihnită, după antumitatea 

chinuită. 
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 15 noiembrie 2011 

 În lături! (2) 

 Iar N. Davidescu se lansa impetuos în atacuri dintre cele mai perfide. Încă din titlu 

sugera originea străină a celebrului prozator. Iar apoi se concentra pe un tir de acuze 

asupra diverselor sale opere, care ar fi fost, chipurile, neaderente la specificul românesc. 

Aşadar nu valoarea artistică îl preocupa pe gălăgiosul comentator literar, ci 

reprezentativitatea etnică. “Demonstraţiile” lui teziste şi artificiale se întindeau pe hectare 

de tipăritură, în dispreţul oricărei răbdări a cititorului tînăr care eram pe-atunci. Îmi venea 

să-mi trag palme. Luptasem cu birocraţia naţionalist-comunistă, umblasem după ştampile 

şi aprobări de consultare a fondului secret al bibliotecii, ca să descopăr ce? Alt naţionalist 

cu spume? 

 Am constatat pe urmă că Şerban Cioculescu i-o plătise deja savuros. Întîi i-a 

demontat, punct cu punct, făcăturile. Mai apoi a luat la mînă producţiile literare de pînă 

atunci ale lui N. Davidescu, pentru a conchide că turbatul etnicist de ultimă oră excelase, 

prealabil, în orientări xenofile: “Scrierile lui N. Davidescu se întorc deci împotriva d-sale, 

neautorizîndu-l să se erijeze în for de judecată naţională a operei lui Caragiale”. Care să 

fie explicaţia faptului că partizanul tenace al simbolismului european şi-a boit obrazul în 

tricolorul războiului? Ipoteza lui Cioculescu e convingătoare: “Este un prilej de 

melancolie intelectuală străfulgerarea gîndului că atitudinea sa de astăzi răspunde poate 

unei nevoi de zgomotoasă publicitate şi de scandal. Aderarea sa la puncte de vedere ce i-

au fost totdeauna străine să fie numai un act de strategie literară?”. 

 

 16 noiembrie 2011 

 În lături! (3) 

 Aceste detalii mi-au revenit în minte mai zilele trecute, pe cînd răsfoiam prin 

Acolada (nr. 10/2011) cronica literară a lui Gheorghe Grigurcu. La tipărirea recentă a 

efluviilor de inteligenţă ale lui N. Davidescu, maestrul eliberează magnanim certificate de 

înmatriculare: “Ceea ce în contemporaneitate putea fi luat drept o înclinare spre 

«negativism», spre «demolare», deci ca un handicap, poate fi socotit azi ca o atractivă 

punere în problemă. Presupusul handicap devine în durată o virtute”. M-aş fi aşteptat ca 

măcar argumentele şarjat-etniciste, prin care Davidescu îl infama pe I.L. Caragiale în 
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postumitate, să-i fi provocat criticului mefienţa. Dar nu, dimpotrivă. Imbecilitatea patentă 

îi stîrneşte lui Grigurcu ataşamentul: “Citindu-l, la ora de faţă, cu calm, ne dăm seama că 

nu e chiar blasfemic, o anatemă la adresa autorului Scrisorii pierdute, ci o analiză, 

îndreptăţită în fondul său, a operei acestuia, din unghiul principiului etnic”. Gargara 

naţionalistă de altădată e reîmbrăţişată cu sprintenă vigoare: “Să stăm strîmb şi să 

judecăm drept. N-a avut Caragiale o atitudine de permanentă persiflare a specificului 

etnic românesc?”. I-ar răspunde însuşi acuzatul: “Ei! cum le spui dumneata, să tot stai s-

asculţi; ca dumneata, bobocule, mai rar cineva”. 

 Grigurcu nu se froasează nici la ideea că N. Davidescu, admiratorul etnicismului 

în artă, îi respinge pe Caragiale, Arghezi, Lovinescu, Ibrăileanu, Goga etc. În schimb îi 

promovează în spaţiul nostru pe Verhaeren, Mauréas, Verlaine ş.a. Ciudate meandre şi-a 

găsit totuşi, în optica analistului, naţionalismul literaturii române! 

 Titu Maiorescu sublinia odinioară care este exigenţa fundamentală a reflecţiei 

culturale mature: “în mijlocul unei activităţi critice pentru răspîndirea lucrărilor sănătoase 

se va simţi pe ici, pe colo şi necesitatea unei lovituri directe în contra nulităţilor, care se 

amestecă fără chemare în ale literaturei; un energic «în lături!» va trebui dar din cînd în 

cînd să fie rostit în orce mişcare intelectuală”. Îndemnul mentorului de la Junimea se 

potriveşte de minune la calomniile etnicizante de-acum un secol, ori la vicleşugurile 

răstălmăcitoare de azi. Pe ascendenţa istoriei literare româneşti, eu unul merg pe mîna lui 

I.L. Caragiale şi a lui Şerban Cioculescu. Tristele inepţii ale unui N. Davidescu le las în 

plata lui Gh. Grigurcu şi a neo-naţionaliştilor de la Acolada. 

 

 17 noiembrie 2011 

 Joc de cuvinte 

 În arta literară jocul de cuvinte dă sarea şi piperul unei opere. Scriitorul pare că se 

relaxează, ostenit de treburile “serioase” pe care le avea de rezolvat, şi îşi dă frîu liber. 

Fireşte că el trebuie să aibă o predispoziţie comică, ludică, relativizantă. Dar totodată îşi 

riscă propria imagine în ochii cititorului. Asta fiindcă jocul de cuvinte reprezintă un 

adevărat “nod” de măiestrie, unde se suprapun inteligenţa, intuiţia estetică, 

intertextualitatea, talentul, capacităţile aluzive ori, pur şi simplu, bunul-simţ ale autorului. 

Ce se întîmplă, însă, cînd traducătorul se loveşte, pe parcursul muncii sale, de un 
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asemenea punct exploziv? Nefericitul are motive temeinice să-şi aprindă “farurile de 

ceaţă” – să răsfoiască înnebunit dicţionare de specialitate, să înroşească tastele 

computerului după enciclopedii on-line, să stea de vorbă cu prietenii şi colegii, ori să 

umble năuc pe străzi, cu ochii pierduţi în depărtare, calculînd versiuni de echivalare, 

numărînd silabe, cumpănind oportunităţi lingvistice. Să traduci o pagină îţi ia un sfert de 

oră. Să transpui bine un joc de cuvinte poate să te frămînte cu săptămînile. N-ai voie să 

spui nici mai mult, nici mai puţin decît autorul. Nu poţi fi nici mai prost, dar nici mai 

deştept decît originalul. (Iată un mic record personal: ca să redau ironia strecurată la un 

moment dat de scriitorul francez Romain Gary, am scotocit prin cărţi şi am vorbit cu 

cîţiva specialişti de-a lungul unui an şi jumătate! Nici acum nu sînt chiar mulţumit de 

soluţia pe care am găsit-o în ediţia din 1993.) 

 Nu totdeauna avem de-a face cu o ironie în asemenea situaţii. Unul dintre cele 

mai renumite versuri din literatura italiană comprimă o chintesenţă tragică. La finele 

cîntului V din Infern, protagonistul rămîne răscolit de povestea de dragoste şi moarte 

trăită de Francesca da Rimini şi Paolo Malatesta (care s-au iubit nelegitim şi au fost ucişi, 

ca pedeapsă, de soţul înşelat). Dante le înţelege iubirea, dar nu le iartă greşeala. Îi 

compătimeşte cu sufletul, dar îi condamnă cu mintea şi credinţa. Pus în imposibilitatea 

de-a opta, leşină: “caddi come corpo morto cade” (căzui cum cade corpul mort). 

 Vă las pe dumneavoastră, dragi cititori, să meşteriţi o traducere potrivită pentru 

acest pasaj din italiană. Însă luaţi aminte ca versul să fie endecasilabic, fiecare cuvînt să 

aibă două silabe, iar patru dintre cele cinci cuvinte să înceapă cu aceeaşi literă, pentru a 

nu se pierde aliteraţia. Vă destăinui şi-un mic secret. Nici una dintre numeroasele versiuni 

poetice ale Divinei Comedii în limba română nu s-a ridicat, aici, la înălţimea originalului. 

Mult succes! 

 

 18 noiembrie 2011 

 l.o.l. 

 După cum scrie la ziar, “Profesor Doctor Adrian Severin va susţine săptămâna 

viitoare o conferinţă cu tema «Istoria şi mitologia excepţionalismului corupţiei 

româneşti». Dezbaterea academică va fi organizată la Fundaţia Titulescu, for patronat de 

Adrian Năstase. (…) Adrian Severin a fost protagonistul unui scandal de corupţie în 
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paralamentul european. În urma acuzaţiilor de luare de mită şi trafic de influenţă, Severin 

a fost exclus din grupul socialiştilor europeni şi s-a autosuspendat din PSD”. 

 Conferinţa asta va fi demnă de Guiness Book. E adevărat că totuşi poate n-ar 

trebui să ne mirăm: fiecare vorbeşte despre lucrurile la care se pricepe. 

 

 19 noiembrie 2011 

 Şantajul 

 Joi, 24 noiembrie, de la orele 16, în cadrul Tîrgului Gaudeamus din Bucureşti (la 

Standul Colegiului Naţional “G. Bariţiu”, nivelul 3.20: 109), va fi lansat romanul 

Şantajul de Patrizio Trequattrini, tradus din italiană de Laszlo Alexandru şi apărut la 

Herg Benet Publishers. 

 Şantajul este un roman complex, care poate fi parcurs pe mai multe niveluri de 

lectură. Aspectul cel mai uşor sesizabil este acela al cărţii de vacanţă: o femeie tînără şi 

frumoasă este abordată şi sedusă de un bărbat experimentat. Relaţiile lor sexuale 

pătimaşe, în poziţii dintre cele mai neobişnuite, sînt însă filmate pe ascuns de amant, care 

le foloseşte apoi spre a-şi şantaja partenera. Aici intervine elementul-surpriză al cărţii: 

obiectul şantajului îl va constitui nu vreo prestaţie delictuoasă, ci obligaţia ca tînăra să… 

scrie un roman. De ce? Fiindcă amantul este un editor cu dorinţa de-a da lovitura pe piaţa 

literară, iar tînăra este o ratată depresivă, care astfel şi-ar putea remodela existenţa. Cel ce 

pare să-ţi facă rău, de fapt te ajută să-ţi descoperi energii latente. Romanul-obiect al 

şantajului e scris treptat, în paralel cu însăşi cartea pe care o citim, şi ne relatează 

eşecurile succesive ale protagonistei: în viaţa de familie (alături de părinţii şi fratele ei), 

în viaţa şcolară şi universitară, în viaţa de cuplu etc. Dar însumarea eşecurilor vine să 

configureze izbînda, căci noua carte are un imens succes de public şi debutanta 

Nora/Giulia, acum îmbogăţită din fabuloasele drepturi de autor, îşi poate relansa viaţa. În 

paralel cu firul principal, îşi fac locul marile teme existenţiale: Ce este viaţa? Cine ne 

stabileşte traseul existenţial? Există sau nu există Dumnezeu? Ce înseamnă arta? Cum se 

scrie o carte? Care sînt strategiile pentru a crea o operă valabilă? Dar pentru a o vinde? 

Cum trebuie să întîmpinăm naşterea unui copil cu handicap? Avem dreptul moral de-a 

comite avortul, pentru a evita venirea pe lume a unui copil bolnav de sindromul Down? 

Care e condiţia femeii în ziua de azi? Cum poate femeia să-şi ocupe adevărata poziţie de 
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forţă în societate? Din postura unui banal episod de şantaj sentimental, romanul se 

deschide treptat către marile întrebări şi sfidări ale existenţei contemporane. 

 Vă invit să-l citiţi. 

 

 20 noiembrie 2011 

 Viaţa de zi cu zi 

 Joi, 24 noiembrie, de la orele 17, în cadrul Tîrgului Gaudeamus din Bucureşti (la 

Standul Colegiului Naţional “G. Bariţiu”, nivelul 3.20: 109), va fi lansată cartea mea 

intitulată Viaţa de zi cu zi şi apărută la Herg Benet Publishers. 

 În ultimii ani viteza de comunicare s-a accentuat progresiv: de la scrisoare la e-

mail, de la ziar la site, de la carte la blog. Lumea a schimbat plimbarea cu jogging-ul, în 

tentativa de-a scurta spaţiul şi timpul. Calea aceasta postmodernă am parcurs-o şi eu. 

Adnotările mele zilnice – uimite, indignate, polemice sau doar amuzate – de-a lungul 

anului 2010 le-am inclus pe blogul revistei clujene Tribuna, înainte de-a le tipări în cîteva 

reviste literare. Le adun acum între două coperţi, pentru a face drumul îndărăt, de la 

ecranul monitorului la paginile cărţii. Le rămîne cititorilor să judece dacă picătura zilnică 

divergentă izbuteşte să devină şuvoiul cu semnificaţie unitară. 

 

 21 noiembrie 2011 

 Bokia 

 Romancierul Ovidiu Pecican anunţă apariţia volumului său Bokia, la Editura 

Tracus Arte, precum şi lansarea ce se va organiza la tîrgul de carte Gaudeamus din 

Bucureşti, sîmbătă, 26 noiembrie, de la orele 13. Cititorii vor savura de-acum şi în pagina 

tipărită aventuri ale ţinutului mirific-terific pe care prozatorul n-a trebuit să facă mare 

efort pentru a-l cunoaşte: era suficient să privească de la fereastră. 

 Criticul Ion Bogdan Lefter, semnatarul prefeţei, subliniază că Pecican “etalează 

un triumf al decadenţei, al ticăloşiei, al depravării. După ce-şi ia avînt în primele 

secvenţe, autorul şarjează din ce în ce mai dezinvolt şi mai caustic. Politica locală e 

demagogică şi coruptă, munca e dispreţuită, afacerile sînt forme de jaf, relaţiile umane 

sînt pervertite, toată lumea încercînd din răsputeri să profite de toată lumea. (…) Ovidiu 
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Pecican e extensiv, fluvial, are plăcerea povestirii deviate şi ramificate, în limbaj colorat, 

mucalit, ceea ce face necesară şi trimiterea la descendenţa din Creangă”. 

 Mă gîndesc că ne-am început ambii, cot la cot, evoluţiile pe blogul revistei 

Tribuna, în februarie 2010, cînd am inaugurat un tip de expresie literară, ca foileton 

cotidian în spaţiul electronic. Lui i-a ieşit un roman fantastic-realist, mie un jurnal de 

campanie polemic-sarcastic. Mă bucur să notez că ambele cărţi, conturate în paralel şi 

urmîndu-şi trasee proprii, apar la două edituri din Bucureşti şi sînt lansate la cel mai 

semnificativ tîrg de carte din ţară, la două zile distanţă. O fericită coincidenţă. 

 

 22 noiembrie 2011 

 Italofonia în România 

 Radio România Internaţional, Secţia Italiană şi Asociaţia Pro Italica organizează 

seminarul “Italofonia în România. Pentru un spaţiu european deschis formării”. 

Evenimentul se va desfăşura în cadrul tîrgului internaţional de carte Gaudeamus din 

Bucureşti, miercuri, 23 noiembrie 2011, ora 16.30. 

 Dezbaterile vor fi moderate de Elena Petrescu Calciu, manager de proiect la 

Radio România Cultural. Loredana Cornero, de la Departamentul de Relaţii Instituţionale 

şi Internaţionale RAI – Radiotelevisione Italiana, va vorbi despre “I progetti della 

Comunità Radiotelevisiva Italofona”. Mircea Grosaru, deputatul minorităţii italiene din 

Parlamentul de la Bucureşti, se va referi la “Italiani in Romania – un’etnia con radici 

antiche”. Prof. dr. Bruno Mazzoni, decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a 

Universităţii din Pisa va prezenta “Esperienze nella formazione delle competenze 

linguistiche”. Paola Berbeglia, expertă în multiculturalitate, va aborda tema 

“Apprendimenti linguistici e interculturali”. 

 În cadrul secţiunii dedicate studierii limbii italiene în România, îşi vor prezenta 

experienţele profesionale conf. univ. dr. Roxana Utale, coordonator al Catedrei de limbă 

şi literatură italiană, Universitatea Bucureşti, prof. Ioana Cotabiţă, Colegiul Naţional “Ion 

Neculce” Bucureşti, prof. Giancarlo Repetto, Liceul “Dante Alighieri” Bucureşti şi prof. 

dr. Laszlo Alexandru, Colegiul Naţional “George Bariţiu” Cluj-Napoca. 

 

 23 noiembrie 2011 
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 Limba literar ă la “România literar ă” 

 “Într-un singur loc nu sunt de acord cu Vladimir Tismăneanu: în atenţia pe care i-

o dă unui filosof de filiaţie neomarxistă, Jürgen Habermas, un nume care pe cît de 

acoperit de onoruri oficiale e acum, pe atît de mare va fi neantul de uitare care se va 

aşterne în urma lui după moarte.” 

 Probabil nu mai e nevoie să precizez că aceste rînduri scrise fix cu picioarele îi 

aparţin aşa-numitului Sorin Lavric, care nu demult a băgat în jeb premiul “Titu 

Maiorescu” pentru critică literară al Academiei Române. Aşadar Baba Rada face profeţii 

în legătură cu un nume care “pe atît de mare va fi neantul de uitare care se va aşterne în 

urma lui după moarte”. N-o să-ntreb de unde ştie tipu’ ce va fi în viitor. Dar am dreptul să 

mă mir de ce nu ştie limba română în prezent. Şi, aşa ignorînd-o, cum face să ţină rubrică 

permanentă la un săptămînal cu ştaif? Sau să grebleze premiul unei academii cu pretenţii? 

Mistere balcanice, taică… 

 

 24 noiembrie 2011 

 Viaţa bate cartea 

 Acum cîteva săptămîni am citat pe blog un fragment ironic din Borges, în care 

personajul conferenţiază dezinvolt despre un verset din Biblie, ales la întîmplare, în timp 

ce afară complicii săi le şterpelesc oamenilor caii. 

 Mi-am amintit de el aseară, ieşind de la Tîrgul Gaudeamus. Înăuntru mă referisem 

şi eu, alături de alţii, la experienţele mele de predare a limbii italiene, în faţa unor distinşi 

invitaţi, printre care s-au numărat ambasadorul Italiei, directorul tîrgului de carte 

Gaudeamus, deputatul minorităţii italiene din Parlamentul României, o ziaristă italiană de 

la RAI, gazetari radiofonici români, profesori universitari din Italia şi România, colegi 

din învăţămîntul secundar etc. La ieşire am constatat cu uluire că angajaţii Primăriei 

Sector 1 mi-au luat pe sus maşina, cu macaraua, şi au transportat-o spre o locaţie încă 

necunoscută. 

 Printre lucrurile despre care l-aş chestiona pe primarul Andrei Chiliman se află şi 

această măruntă curiozitate a mea: cum de tariful pentru eliberarea unei maşini 

sechestrate este mai mare decît venitul lunar al unui şomer?! Şi nu-mi rămîne decît să-i 

transmit urări de bine pe limba italiană: “li mortacci tua!”. 
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 25 noiembrie 2011 

 Roman – film – teatru (1) 

 Una dintre cărţile pentru care am făcut o pasiune în adolescenţă (vîrsta la care, nu-

i aşa, a fi pătimaş nu e ruşinos) a fost La vie devant soi de Romain Gary. Publicat de 

autorul francez în 1975 sub pseudonimul Emile Ajar, romanul avusese un succes imens în 

Franţa, se vînduse într-un milion de exemplare şi obţinuse Premiul Goncourt. Abia cîţiva 

ani mai tîrziu, după sinuciderea lui Gary, publicul a aflat că frămîntatul artist scrisese, în 

ultimii ani ai vieţii, în dublu registru, sub două identităţi diferite şi obţinuse astfel în două 

rînduri suprema distincţie literară franceză. 

 Afecţiunea mea pentru cartea cu pricina a fost instantanee. Încă nu cunoşteam 

legenda potrivit căreia G. Călinescu, atunci cînd trebuia să aprecieze un text literar 

începea, din cîte se zice, să copieze el însuşi cîteva pasaje de mînă pentru a-şi forma o 

părere. La mine impulsul de-a traduce volumul, ca semn de identificare cu obiectul 

admiraţiei, era presant. Nu aveam nici cea mai mică intenţie de a-l publica şi oricum 

habar n-aveam cum se face aşa ceva. Trăiam în plină dictatură ceauşistă, cînd tipărirea 

unei cărţi româneşti era o aventură, iar a uneia occidentale rămînea un hazard bine 

orientat ideologic. Aşa că, date fiind circumstanţele, îmi limitam intenţiile culturale doar 

la o solitară aventură intelectuală între patru pereţi. 

 Căderea comunismului, în decembrie 1989, a schimbat totul în ordinea 

existenţelor, a gîndurilor şi a proiectelor noastre. Ceea ce zăcea în cămările ascunse ale 

minţii îşi căuta drumul către expresia publică. Am relatat între timp diversele amănunte 

definitorii, ţinînd de publicarea traducerii mele Ai toată viaţa înainte: un şir de 

circumstanţe norocoase, pilotate de-o stăruinţă nedescurajată. 

 

 26 noiembrie 2011 

 Roman – film – teatru (2) 

 Am avut nu demult prilejul de-a vedea filmul realizat de Moshe Mizrahi pe baza 

cărţii lui Romain Gary. Este intitulat Madame Rosa şi a fost foarte repede lansat, la doar 

doi ani după succesul editorial al romanului. În rolul evreicei supravieţuitoare de la 

Auschwitz, fostă prostituată care şi-a găsit refugiul în Belleville, la periferia Parisului, şi 



 208 

care îşi duce zilele îngrijind copiii de curvă, performează nimeni alta decît Simone 

Signoret. Pelicula a avut la rîndul ei un remarcabil răsunet, obţinînd în 1977 Premiul 

Oscar pentru cel mai bun film străin şi Premiul César pentru cea mai bună actriţă. 

 Recitalul de performanţă al protagonistei e mai presus de orice îndoială. Madame 

Rosa este bătrînica speriată de situaţia în care viaţa a adus-o: să îşi tîrască zilele şi 

kilogramele pînă la etajul şase fără lift, cu economiile în curs de epuizare, fără o sursă 

sigură de venit (căci numărul copiilor aflaţi în îngrijire scade, pe măsură ce îi secătuiesc 

puterile fizice necesare pentru exercitarea activităţii). Regizorul a ales să insiste oarecum 

asupra evreităţii bătrînei victime şi a ambientului în care ea evoluează. De-a lungul 

filmului se repetă scenele de rugăciune disperată, pe limba “strămoşilor”, sfeşnicul 

tradiţional îşi are locul său în fruntea obiectelor din recuzită, doctorul Katz îşi are profilul 

semitic inconfundabil. Stăruinţa pe această direcţie simbolică îşi trage întemeierea din 

chiar litera textului scris. 

 Doar că Romain Gary avusese grijă să contrabalanseze orice tendinţă de 

autovictimizare, prin numeroasele ironii, vorbe în doi peri şi aluzii pipărate la adresa 

“monopolului evreiesc” al suferinţei. Toată construcţia textului literar evoluează, de fapt, 

pe lama de cuţit a echilibrului dintre comic şi dramatic. Aici trebuie căutată performanţa 

răsunătoare a romancierului: în abilitatea lui, cu totul ieşită din comun, de-a ţine balanţa 

între sentimente şi percepţii atît de diferite, aparent ireconciliabile. Melting pot-ul 

arăbesc-evreiesc de la periferia pariziană e transpus în contopirea sentimentelor opuse. 

Lacrimile din ochii cititorului sînt provocate, în egală măsură, de compasiunea pentru 

situaţia umană la limită, dar şi de comicul exploziv al naivităţilor mimate. În filmul lui 

Moshe Mizrahi, în schimb, lacrimile sînt monovalente. Acolo unde izbeşte dramatismul, 

ironia uită să mai dilueze. Balanţa artistică dintre contrarii e sacrificată. 

 

 27 noiembrie 2011 

 Roman – film – teatru (3) 

 Recenta călătorie la Bucureşti mi-a oferit, acum patru zile, aşteptata ocazie de-a 

viziona Ai toată viaţa înainte, spectacol pus în scenă la Teatrul Nottara, în regia tinerei 

Alina Rece şi avîndu-i ca interpreţi pe Laura Vasiliu (Momo), Ruxandra Sireteanu 

(Madam Roza), Boris Petroff (Hamil, Yusuf Kadîr), Corina Dragomir (Moise), Mihai 
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Perşa (Dr. Katz) etc. Semnasem cu instituţia bucureşteană, cu vreo doi ani în urmă, 

contractul prin care îi autorizam să adapteze traducerea mea sub formă de reprezentaţie 

teatrală. 

 Ştiam fireşte că nu e vorba despre o iniţiativă insolită. Teatrul Habima din Israel 

prezentase deja cu mare succes o altă adaptare a cărţii lui Gary, în regia lui Iţik 

Weingarten, după traducerea semnată de Dori Parnas şi cu prestaţia artistică asigurată de 

Lya Koenig (Madam Roza), Oşri Cohen (Momo), Avraham Mor (Dr. Katz) etc. 

 Primul lucru care m-a surprins în versiunea de la Nottara a fost strategia 

regizorală. Întreaga pondere a spectacolului e deplasată pe umerii lui Momo. În cartea lui 

Romain Gary exista naratorul (pseudo)naiv, care exprimă, cu o comică dezinvoltură 

explozivă, marile adevăruri ale existenţei. Puştiul edifică prin vorbe portretul bătrînei 

decrepite, aflate în faţa morţii, însă care, în ciuda progresivei decăderi, inspiră afecţiunea 

puţinelor persoane ce-i stau în preajmă. Moartea iminentă şterge diferenţele artificiale pe 

care viaţa le marchează permanent. 

 

 28 noiembrie 2011 

 Roman – film – teatru (4) 

 Aici, însă, accentul este plasat pe situaţia deznădăjduită a copilului orfan, mereu 

în căutarea unui punct de sprijin. Ispitit de delincvenţa infantilă, recurgînd la furtişaguri 

ocazionale şi la bravada zgomotoasă, Momo este un Gavroche arab, franţuzit de nevoie. 

Jocul actoricesc al Laurei Vasiliu este vulcanic, dezlănţuit în disperările adînci, pe care le 

azvîrle în ochii publicului cu voce tunătoare. Celelalte personaje îl anturează pe Momo 

spre a-i explicita regulile necruţătoare ale vieţii (toţi oamenii trebuie să moară!), spre a-l 

încuraja atît cît se mai poate. 

 Sînt totuşi ciudate prefacerile pe care le poate suferi unul şi acelaşi univers 

ficţional. Ansamblul edificat de Romain Gary este deturnat către one woman show în 

filmul lui Mizrahi: totul se învîrte în jurul extincţiei treptate a lui Madam Roza. În piesa 

teatrală regizată de Alina Rece, privirea se îndreaptă mai ales asupra frămîntărilor 

copilului Momo: durerea pricinuită de pierderea persoanei care l-a crescut şi l-a iubit, 

spaima de singurătate şi incertitudine, angoasa privind drumul în viaţă, revolta faţă de 

nedreptatea “legilor naturii” etc. 
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 Un elogiu trebuie adus pentru fidelitatea cu care sînt rostite pe scenă replicile 

pline de vervă ale scriitorului francez. Astfel se păstrează neştirbit zigzagul de la comic la 

dramatic, destinat să-i buimăcească pe spectatori. Fireşte că unele situaţii ale romanului 

sînt eliminate din economia generală a reprezentaţiei teatrale, iar altele sînt schematizate 

şi ratate, ca de pildă finalul sordid din pivniţă al protagonistei. Dar coarda emoţiei estetice 

vibrează, întinsă la maxim. Am priceput asta şi din ochii plini de lacrimi ai unora dintre 

cei prezenţi care, după ultimul monolog, s-au ridicat pentru a aplauda în picioare. Le 

înţelegeam tulburarea şi le-o împărtăşeam, însă dintr-un alt motiv. Nu bănuisem niciodată 

că acel şirag de cuvinte, la care meditasem fără speranţă, în liniştea camerei mele de 

lucru, cu mai bine de douăzeci de ani în urmă, va răsuna cu atîta precizie în perimetrul 

unei săli de spectacole, în faţa unui public aşa de impresionat. 

 

 30 noiembrie 2011 

 Din categoria “replici memorabile” 

 Opinia publică e şocată de întîmplarea stareţei de la mănăstirea Tăriceni, care a 

născut recent doi gemeni. Deşi a depus jurămînt de castitate şi conducea o aşezare 

monahală, faţa bisericească a călcat strîmb. S-a internat la spital fiindcă o dureau 

picioarele şi spatele. Acolo i s-a făcut cezariană şi i s-au scos din burtă două fetiţe. 

Maica-mamă s-a mirat scandalizată în faţa medicilor: “Cum să fiu gravidă? Cum să am 

gemeni? Mai căutaţi, e imposibil!”. 

 

 1 decembrie 2011 

 Un cetăţean turmentat (1) 

 Timp de vreun deceniu, după răsturnarea din decembrie ‘89, Paul Goma s-a izbit 

de cele mai concrete impedimente, în tentativele sale de-a se vedea publicat şi difuzat în 

România. Pe unele le-am constatat eu însumi, în ipostaza de editor sau prefaţator al 

autorului din exil, cînd am pornit să cutreier librăriile, cu cărţile lui sub braţ, pentru a le 

oferta spre vînzare. Respingerile se alternau de la registrul politicos la cel bădăran. Pe 

vremea aceea noi eram doar o mînă de oameni care ne agitam, cu dezinteres şi din 

convingere, să-l sprijinim pe Goma prin scrisul nostru, prin activităţile noastre culturale. 
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 Cam din jurul anului 2000 (dar cu cîteva zvîcniri şi înainte de această barieră 

cronologică), ţintele lui Paul Goma au alunecat de pe traiectorie. De unde biciuise 

pasivitatea scriitorilor şi complicitatea lor cu dictatura comunistă, noua marotă a 

beletristului a devenit minoritatea evreiască, acuzată de cele mai teribile nemernicii. Era 

vorba de-o comunitate aproape eliminată fizic, în ultimele decenii, de pe teritoriul 

geografic al României: prin Holocaustul pus la cale de Ion Antonescu, prin vînzările 

cinice, pe capete, perpetrate de Ceauşescu etc. Noua culpabilizare a unei etnii deja 

victimizate reprezenta, în sine, o ignominie lamentabilă. Aşa că n-a fost de mirare că 

foştii aliaţi ai lui Goma, din anii ‘90, s-au dat pe rînd la o parte. Ei au fost treptat înlocuiţi 

de personaje gureşe, care nu se arătaseră prin decor, pe vremea cînd disidentul milita 

pentru drepturile omului, dar care au înhăţat drapelul vocalizelor, după ce Goma s-a pus 

pe rescris trecutul istoric în cheie antisemită. 

 

 2 decembrie 2011 

 Un cetăţean turmentat (2) 

 Printre ei l-am remarcat prin… absenţă şi pe Liviu Ioan Stoiciu. În anii ‘90, cînd 

volumul Culorile curcubeului era topit de Gabriel Liiceanu, fără a fi fost pus integral în 

vînzare, sau cînd campania de presă anti-Goma, pricinuită de apariţia primelor trei 

volume de jurnal la Nemira, punea pe jar lumea literară, LIS era un om paşnic, care-şi 

vedea de buletin. Lucrurile s-au schimbat abia după ce Goma a cîrmit-o spre 

antisemitism. Să fi fost noua orientare, care gîdila trogloditismul lui LIS? Să fi fost 

momentul calendaristic mai potrivit, în contextul atacului de imagine publică pe care LIS 

l-a declanşat împotriva lui N. Manolescu? Cine mai ştie? 

 Situaţia a fost că LIS a inclus – cu o mişcare tactică – în paginile revistei Viaţa 

românească nişte pasaje virulent antisemite, din recenta gîndire a farului din Belleville. 

Întrucît era vorba de-o publicaţie editată de Uniunea Scriitorilor, gazetarul a fost 

convocat să-şi explice zvîcnetul. În lipsa vreunei justificări coerente, poetul a fost 

retrogradat din poziţia de redactor-şef adjunct în cea de redactor, iar instituţia a dat un 

comunicat de disociere. 

 Atîta le-a trebuit! S-au dezlănţuit instantaneu, pe axa Bucureşti-Belleville, pe 

toate gurile de tun, hiperbolele sforăitoare privind concedierea brutală a genialului artist, 
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veştile despre iminenta sinucidere a unui suflet nobil, ori acuzaţiile tăioase de cenzură 

comunistă (de parcă delimitarea publică de nişte gogomănii tipărite ar echivala cu 

cenzura). 

 

 3 decembrie 2011 

 Un cetăţean turmentat (3) 

 “Detractorul mizerabil al lui Paul Goma” – aşa binevoieşte să mă gratuleze 

luminăţia sa LIS Întîiul. Stau şi mă întreb: cînd asta? Pe vremea cînd căram în braţe 

cărţile lui Goma, să le vînd prin librării? Sau cînd mă duelam prin emisiuni televizate, 

pentru a-i promova cauza de om prigonit? Ori poate cînd îi scriam prefaţa la jurnalul 

nemiriot şi polemicile din presa literară, întru clarificarea opţiunilor disidentului? Pe 

vremea aia Liviu Ioan Stoiciu freca mantinela, aplica metoda ciocului mic şi-şi împletea 

poezelele. Ce-i veni să-şi descopere noua vlagă peste noapte? 

 Că fostul rebel anticomunist a decis să devină actualul antisemit capitalist, asta nu 

mai intră în zona mea de responsabilitate. Şi dacă omu’ de la canton mai are vreun dubiu, 

îi propun spre analiză literar-(in)estetică următorul citat edificator: “Doar ştim, avem şi 

hîrtii[,] şi ţinere-de-minte: «Holocaustul românesc» este o minciună, un fals, o 

escrocherie, o ticăloasă ameninţare («Punga sau viaţa!»)” – vezi Paul Goma, Săptămîna 

Roşie 28 iunie-3 iulie 1940 sau Basarabia şi Evreii, Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2004, p. 

273. Îndată ce-a terminat de mursecat pasajul de mai sus, îi pregătesc palavragiului LIS 

altă duzină de pasaje definitorii, prin aceeaşi sferă ideatică, din idolul său recent 

descoperit. 

 Şi-atunci cine anume este detractorul (mizerabil)? Ăla care-i zice în obraz omului 

din faţă ceea ce se vede cu ochiul liber? Cam stranii accepţiuni de limba română la un 

poet… În orice caz îl îndemn – încă oarecum prieteneşte – pe Liviu Ioan Stoiciu să-şi 

combine pe viitor strategiile de imagine fără să mă mai amestece la troaca lui. 

 

 4 decembrie 2011 

 Nobeli-v-aş 

 Acum şase luni opinia publică era cutremurată de scandalul iscat în jurul 

romancierului Nicolae Breban. Tocmai se aflase că CNSAS a înaintat către Curtea de 
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Apel Bucureşti acţiunea de constatare a faptului că N. Breban a fost colaborator al 

Securităţii comuniste. Prozatorul s-a lansat în fulminante imprecaţii la adresa celor care i-

au bătut obrazul. I-a prins bine şi campania isterică de presă din Contemporanul, revista 

sa de casă, unde s-au încolonat cît ai clipi mici amici, simpatizanţi şi aderenţi pentru a-i 

clama inocenţa. 

 De cealaltă parte, România literară şi-a mărturisit, prin vocea şefului său, 

consternarea faţă de metodele hei-rupiste definitorii pentru brandul Grobei. “În delirul lui 

epistolar, Nicolae Breban răstoarnă rolurile: nu el şi ceilalţi ejusdem farinae sunt 

răspunzători de faptele lor, ci noi, care le consemnăm sine ira et studio, şi apoi CNSAS, 

fireşte, şi preşedintele României, de care «nu vă jenaţi să staţi aproape». Logica asocierii 

îmi scapă. / Cum ne asumăm trecutul, am văzut. Cum ne asumăm prezentul, iată o 

întrebare încă nepusă. «Oare să fiu din nou profet în vremuri tulburi?» se întreabă 

Nicolae Breban, la sfârşitul scrisorii, cu o candoare paranoică. E, se pare, mai simplu să 

arunci răul în spatele timpurilor decât să-ţi asumi răspunderea faptelor tale. Timpurile, 

tulburi sau nu, nu-l scutesc însă pe Nicolae Breban de laşităţile trecute şi nici de 

neonestitatea prezentă. (…) Scrisoarea lui Nicolae Breban [este] nedemnă de pana unui 

mare romancier, dar perfect ilustrativă pentru un om moralmente grav bolnav. Colegii lui 

din Consiliu şi eu însumi i-am întins o mână după ce am luat cunoştinţă fără nici o 

bucurie de dosarul lui de la CNSAS. A socotit că e potrivit să scuipe pe mâna care îi 

fusese întinsă fără nici un gând ascuns şi cu cele mai bune intenţii. De aici înainte, va 

rămâne singur, cu ruşinea lui.” 

 N-apucă anul să se-ncheie după aceste fulminante vorbe ale preşedintelui U.S. 

Mai zilele trecute s-a anunţat că, la cererea Academiei Suedeze, Comitetul Director al 

Uniunii Scriitorilor l-a propus pe însuşi Nicolae Breban pentru încasarea Premiului Nobel 

pe 2012 (alături de Ana Blandiana şi Mircea Cărtărescu). Ruşinea turnătorului la 

Securitate, căruia i se prevedea în oficiosul breslei o lungă singurătate, a fost propulsată 

pe firmament ca motiv de fudulie (inter)naţională. Ziarele nu relatează despre nici un caz 

de apoplexie în rîndul cititorilor, la aflarea unei asemenea poveşti. Piaţa Endependenţi 

răsuna toată de pupături, iar Dîmboviţa curgea lin la vale. 
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 Nu e nimeni aşa fraier să-şi închipuie că Nicolae Breban va trece, de la partidele 

de tenis cu securistul Pleşiţă, la acelea cu regele Carl XVI Gustav. Dar şi o nominalizare 

face cît o spălare publică de porcării. Rămîne în urma ei persistenta senzaţie de greaţă. 

 

 5 decembrie 2011 

 Limba română 

 Un infractor primar este delincventul lipsit de antecedente penale, care aşadar n-a 

mai comis nelegiuiri. Un primar infractor este edilul prins cu fofîrlica şi băgat după gratii. 

Însă avîndu-se în vedere că demnitatea de primar e condiţionată de prealabila bună 

reputaţie în societate, se poate afirma fără ezitare că, la noi, orice primar infractor este un 

infractor primar. 

 

 6 decembrie 2011 

 Nedumeriri (1) 

 Am urmărit de-a lungul timpului, cu sentimente dintre cele mai amestecate, 

activitatea publică a lui Gabriel Andreescu. Reacţiile mele oscilau pe o scară amplă, de la 

respect şi admiraţie, la nelămurire şi stupefacţie. În anii ceauşismului agonic G. 

Andreescu a găsit în adîncul sinelui puterea gîndirii divergente. În mijlocul dezastrului 

social şi al penuriei economice, el a conturat o teorie a supravieţuirii prin non-aderenţă. 

Cartea rezultată, Spre o filozofie a disidenţei (Buc., Ed. Litera, 1992), a fost adunată între 

coperţi abia la prăbuşirea comunismului. Căci, pînă atunci, simpla ei existenţă i-a atras 

autorului supravegherea din partea Securităţii, arestarea, anchetarea brutală şi intentarea 

unui proces penal pentru “acte de trădare”. În febrilitatea primilor ani ‘90, vocea lui 

Gabriel Andreescu s-a pronunţat cu fermitate în direcţia gîndirii liberale, a deschiderilor 

democratice, a toleranţei consecvente. Iar semnătura sa avea legitimitatea unui persecutat 

al fostului regim dictatorial, a unui disident autentic, care îşi pusese viaţa în acord cu 

propriile idei. 

 După vreo cîţiva ani am asistat la o memorabilă întîlnire aici, la Cluj, pe 

încăpătoarea scenă a Casei de Cultură a Studenţilor. În contextul iniţiativelor civice 

propulsate de cunoscuta activistă Smaranda Enache şi alături de o pleiadă de invitaţi, 

Gabriel Andreescu şi Adrian Severin lansau volumul lor de dialoguri, tocmai apărut, 
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Locurile unde se construieşte Europa (Iaşi, Ed. Polirom, 2000). Iniţial mi-am închipuit că 

ar fi vorba despre o carte de polemici şi confruntări între cei doi, însă judecînd după 

desfăşurarea dezinvoltă a prezentărilor şi micile ocheade complice pe care şi le schimbau, 

am înţeles că lucrurile nu stăteau chiar aşa. 

 

 7 decembrie 2011 

 Nedumeriri (2) 

 După preliminarii şi expunerile cuvenite, din partea invitaţilor, s-a dat cuvîntul în 

sală pentru eventualele întrebări. M-am ridicat atunci de la locul meu şi mi-am exprimat – 

cu voce tare – surprinderea că unul dintre cei mai proeminenţi disidenţi împotriva 

regimului ceauşist poate colabora aşa de familiar cu fostul activist comunist, cu 

reprezentantul însemnat al defunctului partid totalitar. Ce căutau, la aceeaşi masă, victima 

şi urmaşul călăilor? Unde trebuia să-l plasăm, de fapt, pe Gabriel Andreescu, în spectrul 

reprezentărilor politice cotidiene? 

 N-aş spune că modesta mea întrebare a produs chiar entuziasm în rîndul 

somităţilor din prezidiu. Au urmat cîteva momente de rumoare, după care fostul 

teoretician al protestului sans rivages a luat microfonul. Ne-a mărturisit că îl cunoaşte de 

mulţi ani pe dl. Adrian Severin (aflat acolo de faţă), încă dinainte de prăbuşirea 

comunismului, că au colaborat foarte bine pe diferite proiecte, că îi pare a fi un om 

deosebit, faţă de care nutreşte cele mai călduroase impresii. Intelectualii lucrează 

împreună şi se înţeleg chiar şi atunci cînd nu-şi împărtăşesc integral opiniile. Sînt 

mulţumit oare de răspunsul formulat, sau este nevoie de alte detalii? 

 Atunci, pe moment, m-am declarat edificat de precizările care mi-au ridicat vălul 

de pe ochi. Poate că azi, după încă zece ani, l-aş întreba pe Gabriel Andreescu dacă 

resimte în continuare aceleaşi gînduri senine pe seama europarlamentarului cu părul creţ, 

filmat pe cînd negocia englezeşte preţul raţei din coteţ. Şi cum comentează oare şutu-n 

fund, încasat atît de la socialiştii europeni, cît şi de la cei români, de către scumpul său 

colaborator într-ale ocupaţiilor de autorlîc? Dar mă rog, să trecem. 

 

 8 decembrie 2011 

 Nedumeriri (3) 
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 Opţiunile ideatice bizare ale lui G. Andreescu au continuat cu anii. Îmi amintesc 

de scandalul iscat atunci cînd fostul disident i-a reproşat lui Andrei Pleşu colaborarea cu 

Securitatea. Din partea amicului lui Severin, imputaţia putea să aibă oarece chichirez, mai 

cu seamă că şi Pleşu trecuse prin multe frămîntări, în perioada ceauşistă, cine ştie ce-

ascundea prin culise. Numai că a urmat un proces la tribunal, pe care Andrei Pleşu l-a 

intentat, iar Gabriel Andreescu l-a pierdut, întrucît nu şi-a putut demonstra alegaţiile, în 

faţa succesivelor instanţe româneşti. 

 Un alt moment straniu l-am consemnat odată cu discuţiile aprinse în jurul lui 

Adrian Marino. Răsunase prin aer calificativul de “turnător”. Ziarista Mirela Corlăţan se 

dusese în arhivele CNSAS, unde-l găsise pe hermeneutul clujean, sub numele de cod 

“Brătescu” şi “Bratosin”, cum raporta din greu despre Mircea Eliade sau despre criticii de 

la Europa liberă. Ce l-o fi împins oare, din nou, pe G. Andreescu să-şi arvunească 

prestigiul, în tentativele de inocentare a lui Marino?! Căci acolo unde gazetara văzuse “un 

informator prodigios al Securităţii şi al Direcţiei de Informaţii Externe”, venea filosoful 

disidenţei şi, răsfoind aceleaşi documente, conchidea că avem “eforturile dramatice ale 

lui Adrian Marino de a da un sens superior existenţei”. Cu ce dioptrii citea oare Gabriel 

Andreescu realităţile? După ce criterii judeca el? 

 

 9 decembrie 2011 

 Nedumeriri (4) 

 După succesul prieteniei tărcate cu Adrian Severin, după triumful negativ al 

acuzaţiilor azvîrlite împotriva lui Andrei Pleşu, după contorsiunile intelectuale pe lîngă 

pulpana lui Adrian Marino, iată-l pe Gabriel Andreescu frămîntat acum de buna-reputaţie 

de turnător a lui Nicolae Breban. În trei numere succesive, pe cîte două pagini mari şi 

late, ale revistei Timpul de la Iaşi (august-septembrie-octombrie 2011), neo-specialistul în 

dedesubturile serviciilor secrete ne spune cum crede el că stau lucrurile. 

 Procesul intentat de CNSAS împotriva lui N. Breban la Curtea de Apel Bucureşti 

este în plină desfăşurare şi orice profeţie, în contextul uimitoarei justiţii româneşti, ar fi 

hazardată. Însă constatarea cîtorva fapte concrete e oricînd binevenită. 

 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, prin acţiunea din 

01.04.2011, îi solicită instanţei să aprecieze “asupra calităţii de colaborator al Securităţii 
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în ceea ce îl priveşte pe domnul BREBAN Nicolae Alexandru”. După cum se arată în 

document, în condiţiile legii, “pentru colaborarea [cu Securitatea – n.m., L.A.] prin 

furnizare de informaţii trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: / 1. 

Informaţiile furnizate Securităţii, indiferent sub ce formă, să se refere la activităţi sau 

atitudini potrivnice regimului totalitar comunist. (…) / 2. Informaţiile prevăzute la 

punctul 1 să vizeze îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. 

 

 10 decembrie 2011 

 Nedumeriri (5) 

 Sub primul aspect, sînt invocate ca probă o serie de documente. Sînt furnizate 

ample citate din amicala conversaţie telefonică dintre Nicolae Breban şi generalul 

Nicolae Pleşiţă, din data de 18.02.1977. Romancierul îi relatează securistului despre 

recenta sa întîlnire cu colegul Paul Goma, care tocmai îşi desfăşura protestele 

anticomuniste, despre eforturile de a-l îmblînzi prin diverse promisiuni: 

 “Tov. P.: Deci, discuţia aţi axat-o pe treaba asta… 

 Dl. B.: Da, pe problema lui şi pe rezolvarea problemei lui… 

 Tov. P.: Dar ai încercat să-l temperezi. 

 Dl. B.: Păi, acum eu cred că dacă am avut discuţia asta şi dacă o să mergem 

săptămîna viitoare la tovarăşul secretar, eu cred că… 

 Tov. P.: Asta-i bine, d-le. Asta-i bine! E bine să-l căutaţi pe tov. Burtică…” 

 După alte replici şi după ce-au dezbătut o nouă cestiune arzătoare, securistul îl 

laudă pe prozator pentru implicarea sa harnică: 

 “Tov. P.: Da, să vedem, că poate că G. îl trage şi pe Ţ… 

 Dl. B.: Da. Nu ştiu, nu v-am spus că tovarăşul secretar mi-a spus că şi cu 

problema Ţ. s-ar putea găsi o rezolvare. 

 Tov. P.: Ei, probabil că s-a gîndit la ceva. Mie nu mi-a spus. Probabil că au ei 

nişte proiecte, pe la «propagandă», pe acolo. E o treabă bună, ai făcut o treabă bună! 

 Dl. B.: Ei, servim cultura şi ţara! 

 Tov. P.: Aşa este.” 

 

 11 decembrie 2011 
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 Nedumeriri (6) 

 Trei zile mai tîrziu, în conversaţia telefonică din 21.02.1977, N. Pleşiţă se 

interesează de circumstanţele în care N. Breban, în interviurile şi dialogurile sale cu presa 

străină, a dezminţit vestea arestării lui Paul Goma, a relativizat întemeierea protestelor 

acestuia. Prozatorul este din nou felicitat de şeful securist: 

 “Tov. P.: Da, a apărut, a apărut bine. A fost frumos şi la timp, chiar că ăia au dat-o 

ca interviu în care dezminte zvonul cu arestarea lui G. 

 B.: Da, da, păi să vă spun. Se găseşte în ţară o ziaristă de la Times, care a trecut 

ieri pe la mine şi care m-a sunat vineri, cred că vineri (…) din Bucureşti şi zice «D-le, e 

adevărat că G. este arestat?», zic «nu-i adevărat, a fost la mine acum o jumătate de oră, 

dacă sunaţi acum o jumătate de oră vorbeaţi cu el». (…) Şi pe urmă a sunat şi de la 

Reuters, de la Viena, şi am spus: «Omul este liber, a fost la mine». (…) M-au întrebat 

dacă are o bază intelectuală, G., am spus că nu are, nu cred că are, din cauza formulării 

sale, le-am spus că noi nu suntem o ţară ocupată… Nu ştiu, a apărut asta? 

 Tov. P.: Da, da, da! A dat-o frumos ăla de acolo. Eu nu ştiu ce i-ai spus matale… 

 Dl. B.: Da, da, asta i-am spus. M-a întrebat dacă are o anumită bază… 

 Tov. P.: Însă mi-a plăcut teribil cum a redat ăla acolo. Evident că a redat ceea ce i-

ai transmis d-ta. (…) 

 B.: Bine că s-a pus adevărul în ordine. 

 Tov. P.: Da, da şi ai o contribuţie mare, că au dat-o sub formă de interviu. (…) Ei, 

acum trebuie pedalat mai departe. 

 B.: Da, chiar la mine se găseşte un reprezentant al televiziunii germane şi încerc 

să o fac aşa ca să…” etc. 

 

 12 decembrie 2011 

 Nedumeriri (7) 

 O zi mai tîrziu Nicolae Breban este cel care îl sună pe generalul Pleşiţă pentru a-i 

atrage atenţia asupra unui interviu, dat în Occident de Eugen Ionesco, ostil la adresa 

comunismului şi a lui Ceauşescu. Apoi scoate în evidenţă eforturile sale de “influenţare 

pozitivă” pe lîngă Paul Goma: 
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 “Tov. P.: E mai eficient şi mai cuminte, da. Aşa e. Tovarăşul Breban, mulţam de 

telefon şi de veşti şi de modul de acţiune constructiv. 

 B.: Sper că se va rezolva cazul acesta şi vor intra toate în firesc şi va deveni un 

scriitor util. Şi i-am spus că cu prestigiul pe care-l are în străinătate poate să ajute acum. 

 Tov. P.: Sigur, sigur că da. 

 B.: Adică răul poate fi transformat în bine. (…) Că el a zis: uite anii ăştia care au 

trecut şi s-au pierdut… Zic: tov. P.G., nu s-au pierdut. Că ţi-au apărut nişte cărţi, ai un 

anumit nume în străinătate, pe lîngă altele, uite, ajută acum ţara. 

 Tov. P.: Ei, acum lansează-te pe probleme de fond. 

 B.: Pe probleme, da, şi cu ceea ce ai obţinut… Nu?” etc. 

 În afara conversaţiilor directe cu Nicolae Pleşiţă, în care-i raporta îndeplinirea 

sarcinilor primite, Breban se întîlnea cu alţi ofiţeri de Securitate, cărora le împărtăşea 

opiniile şi informaţiile sale despre exilul anticomunist. Bunăoară în data de 30.09.1982, 

Raportul ofiţerului detaliază discuţiile purtate, în aceeaşi zi, la braseria hotelului Athéné 

Palace. “Cu prilejul ultimei deplasări efectuate în străinătate (…) a conversat şi cu 

Monica LOVINESCU. A caracterizat-o ca fiind marcată de un anticomunism primitiv, 

dar paradoxal, tocmai datorită extremismului ei e vulnerabilă şi n-ar reprezenta un pericol 

pentru noi. (…) A purtat discuţii interminabile cu Monica LOVINESCU, Virgil 

IERUNCA şi Eugen IONESCU, încercînd cu argumente să le combată ideile după care 

regimul comunist ar fi produs numai rău, ar fi distrus totul şi a neantizat cultura. (…) Cu 

P.G. nu a avut nici un fel de contact, dat fiind că în cartea lui “Le tremblement des 

hommes” este prezentat ca un agent al Securităţii, fapt ce i-a afectat serios prestigiul în 

cercurile intelectuale pariziene. (…) Mircea Eliade nu are o cotă aşa ridicată acolo, s-a 

creat această imagine mai mult în ţară. În ultimul timp a fost atras tot mai profund sub 

influenţa soţilor IERUNCA” etc. 

 

 13 decembrie 2011 

 Nedumeriri (8) 

 Documentul înaintat de CNSAS la Curtea de Apel Bucureşti pentru aprecierea 

activităţilor lui N. Breban subliniază că, în accepţiunea legală, colaborator cu organele 

secrete ale statului comunist este “persoana care a furnizat informaţii indiferent sub ce 
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formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii 

Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar 

comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale”. 

 Informaţiile oferite Securităţii de persoana cu pricina era necesar să vizeze 

“îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Şi această condiţie este 

asigurată deoarece nu se poate reţine că furnizarea unor informaţii de asemenea natură nu 

a fost făcută conştient, avînd reprezentarea clară a faptului că cele prezentate anterior nu 

rămîneau fără urmări. Altfel spus, prin furnizarea acestor informaţii, pîrîtul a conştientizat 

că asupra persoanelor la care s-a referit în delaţiunile sale se pot lua măsuri de urmărire şi 

verificare (…) şi, prin urmare, a vizat această consecinţă”. Avînd în vedere toate aceste 

elemente, în estimarea CNSAS sînt întrunite elementele pentru a se conchide că Nicolae 

Breban a fost colaborator al organelor de Securitate. 

 

 14 decembrie 2011 

 Nedumeriri (9) 

 Cum reacţionează fostul disident Gabriel Andreescu, în serialul din revista Timpul 

de la Iaşi, la faptele concrete şi acuzaţiile precise împotriva lui Breban? El porneşte 

consemnînd antecedentele prozatorului, ca membru supleant al Comitetului Central al 

PCR, şi subliniind “superficialitatea cinică” prin care sînt evocate asemenea performanţe: 

“Iată, ascensiunea politică este asumată şi astăzi [de Breban] ca o victorie, consecinţele 

acesteia au relevanţă doar personală: «Ce-mi trebuia? M-am compromis»”. 

 Apoi se scufundă minuţios printre documentele secrete, pentru a scoate în 

evidenţă ponderea acordată de securişti momentului de defecţiune anticomunistă din 

1971. “Arhivele Securităţii demonstrează, în acelaşi timp, că Breban se simţea în 

continuare «apropiat» de oficiali. Aceştia fac parte din «lumea lui». Scriitorul solicită CC 

al PCR să i se trimită în R.F.G. manuscrisul volumului Animale bolnave. Doreşte «chiar» 

ca manuscrisul să-i parvină prin intermediul ambasadei. Cere prelungirea vizelor lui şi 

soţiei.” După intensificarea criticilor lansate de romancier în organele de presă străine, 

împotriva situaţiei din ţară, se pune în aplicare un plan extins de discreditare a sa. 

 G. Andreescu îşi extinde şirul divagaţiilor, trecînd în revistă cazuri frapante de 

informatori sau colegi de condei, care l-au agresat cu gesturile şi faptele lor pe N. Breban. 
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(Ca să fim sinceri pînă la capăt, amănuntul că turnătorul lui Paul Goma, Dorin Tudoran 

ori al grupului anticomunist de la Paris a avut el însuşi parte de contraturnători, printre 

inşii care nu-l simpatizau, ţine prea puţin de esenţa cazului în speţă.) Iat-o pe Dona Alba 

care dă seama, cu anticipaţie, despre subiectul proximului roman al lui Breban. Iat-o pe 

Ruxandra împiedicînd publicarea în România literară a unui articol laudativ pe seama 

lui Breban. Iată-l pe Paul Everac solicitînd, într-o şedinţă a Uniunii Scriitorilor, ca 

Breban să fie declarat “trădător de ţară” pentru declaraţiile duşmănoase făcute în 

Occident, la începutul anilor ‘70. Toate bune şi frumoase, dar ce-au astea de-a face cu… 

“Servim cultura şi ţara”, tovarăşe general Pleşiţă?! 

 

 15 decembrie 2011 

 Nedumeriri (10) 

 Gabriel Andreescu îşi continuă însă netulburat serpentinele tendenţioase. Se-

aruncă în anoste digresiuni privind diferenţele dintre fosta lege de deconspirare a poliţiei 

politice şi cea actuală. Şi asta numai pentru a conchide cu superioritate: “Avînd în vedere 

disproporţia dintre cerinţele legii specifice şi «fapte», este de-a dreptul ciudat că 

departamentul juridic al CNSAS a putut lansa un asemenea dosar”. Mă întreb doar ce faţă 

ar face Gabriel Andreescu, dacă un alt fost disident anticeauşist (bunăoară Paul Goma sau 

Dorin Tudoran) ar ieşi azi în presă, fluturînd legea imperfectă, ca să-l apere pe vreun fost 

turnător al fizicianului protestatar… Mda, lumea-i o scenă, iar actorilor nu prea le pasă de 

minima decenţă. 

 Pus în faţa probelor textuale, G. Andreescu le fuşereşte (pe bună dreptate, căci 

fusese absorbit de circumstanţe şi precedenţe, la ce să mai obosească mintea cititorilor şi 

cu esenţa fenomenelor?). El se referă la două conversaţii dintre Pleşiţă şi Breban (“din 18 

şi 22 februarie 1977”), dar o omite pe cea din 21 februarie. Uită să sublinieze că uneori 

suna generalul Pleşiţă, în prospectare de noutăţi, dar alteori stătea chiar zelosul 

colaborator al Securităţii la originea apelului (“Tovarăşul Breban, mulţam de telefon şi de 

veşti şi de modul de acţiune constructiv”). 

 Iar cînd rezumă conţinutul convorbirilor Pleşiţă-Breban, ziaristul insistă pe 

componentele lor comode, însă le ascunde pe cele frapant incriminatoare. Aşa încît – din 

direcţia lui Gabriel Andreescu – un cititor neprevenit va afla doar că “Stenogramele 
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vorbesc despre implicarea lui Breban într-o acţiune cu caracter umanitar sau cel puţin 

astfel reiese din studiul Arhivei CNSAS. Breban a intervenit atunci pentru Paul Goma, 

dar şi pentru Ion Negoiţescu şi Ion Vianu, a obţinut (prin legătura cu Pleşiţă) viza pentru 

mama prietenului său Matei Călinescu etc.” Traficul făcut de Breban cu Securitatea 

presupunea, în realitate, oferirea unor servicii şi obţinerea, la schimb, a unor mici 

privilegii. Gabriel Andreescu, în prezentarea sa falsificatoare, apasă pe pedala favorurilor 

smulse, dar ascunde sub covor preţul trădării, care a fost achitat de autorul lui Grobei cu 

entuziasm şi grandilocvenţă. 

 

 16 decembrie 2011 

 Nedumeriri (11) 

 După ce-a făcut un slalom searbăd printre faptele urît mirositoare ale realităţii, 

pentru a relativiza colaborarea lui Nicolae Breban cu Securitatea – rediscută legea a’ 

veche şi a’ nouă de deconspirare, insistă pe importanţa protestelor anticomuniste din 

1971 ale romancierului, evidenţiază turnătoriile cărora prozatorul le-a fost victimă, 

prezintă trunchiat pasaje din documentele care-l incriminează pe acesta şi le conferă, pe 

bază de hocus-pocus, caracter de excepţii accidentale – Gabriel Andreescu ajunge în 

sfîrşit unde-l doare. “Ne întrebăm deci: este oare corect, adică proporţional şi rezonabil, 

să interpretăm cele cîteva documente de arhivă cu referiri ostile la adresa lui Goma şi 

Tudoran şi a exilului militant, pe parcursul mai multor ani, drept probe ale «colaborării cu 

Securitatea»? A avut acest tip de manifestare sistematicitate şi coerenţă? Schimbă 

atitudinile acuzate sensul raporturilor cu societatea ale neconvenţionalului şi 

impredictibilului Nicolae Breban, într-un context a cărui importanţă a motivat lungirea 

acestei analize pe trei episoade? / După citirea integrală a materialelor de arhivă, 

considerăm că răspunsul e negativ, sau cel puţin, că o interpretare opusă diluează 

semnificaţia actelor de colaboraţionism.” 

 Constatăm, astfel, că viaţa publică românească e plină de cele mai stupefiante 

ciudăţenii. Vom bifa de-acum încolo, la insectar, şi poza disidentului anticomunist, care 

se avîntă în apărarea dalmaţienilor ce i-au turnat pe alţi disidenţi anticomunişti; care se 

aliază cu activiştii roşii (de teapa lui Adrian Severin) pentru a denunţa mai abitir 

dictatura; şi care face toate astea prevalîndu-se la tot pasul, dragă Doamne, de lectura 
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aprofundată a arhivelor CNSAS ori ţinîndu-ne predici elansate despre drepturile omului 

şi democraţia occidentală. Decepţie dezgustată – numele tău e Gabriel Andreescu. 

 

 17 decembrie 2011 

 Slogan 

 Pe drumul spre şcoală trec adesea prin faţa sediului unui partid istoric. Odinioară 

în mare vogă, acumulînd personalităţi strălucite şi decenii de guvernare a României, 

astăzi abia de se mai tîrîie în semianonimat. Iar pe gardul către uliţă e agăţat un afiş 

galben, cu un ochi alungit (o fi chinezesc?) şi un slogan profund: RĂMÂN ROMÂN ÎN 

EUROPA! 

 Mă tem că, pe vremea ultimei lor guvernări, cînd cinşpe mii de specialişti şi-au 

luat picioarele la spinare şi s-au cărăbănit încotro vedeau cu ochiul galben de foame, 

sloganul la modă o fi fost: ROMÂN, RĂMÂN ÎN EUROPA! 

 

 P.S. Prolificul Mihai Iovănel ţine să mă corecteze: “deceniile” de guvernare ale 

partidului politic de care pomeneam sînt, în realitate, mai puţin de-un singur deceniu. Aşa 

să fie. În ce priveşte restul obrăzniciilor gratuite, aştept cu răbdare să citesc şi 

numeroasele cărţi ale lui Iovănel. Că doar nu le-o fi publicat deja, fără să prindem noi de 

veste. Pe coperta unui volum nu pot fi trecute pseudonimele “Constanţa B.”, “Alex. Şt.” 

şi celelalte, folosite cu dărnicie de junele impertinent prin dependinţele blogului. 

 

 18 decembrie 2011 

 3 în 1 

 În categoria de grafică urbană spontană, am văzut alaltăieri pe zidul unei clădiri 

din centrul Clujului, în staţia de troleibuz de lîngă primărie, o imagine sugestivă. Se 

holbează la noi o inconfundabilă mutră caucaziană cu mustaţă abundentă, flancată de 

inscripţia “Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi!” (Karl Marx). 

 Mecla lui Stalin, vorba lui Lenin şi paternitatea lui Marx se îngemănează într-o 

fecundă parabolă pe pereţi. Dar, spre deosebire de etapa cînd portretele celor trei erau 

purtate pe umeri, în procesiuni muncitoreşti de sărbătoare, de-acuma ele au rămas să 

ilustreze doar vanitatea caraghioasă a eşecului confirmat de scurgerea timpului. 
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 19 decembrie 2011 

 Václav Havel 

 Cu cîteva ore în urmă s-a stins din viaţă una dintre puţinele personalităţi 

luminoase ale secolului XX. Activitatea civică a lui Václav Havel a fost esenţială în 

organizarea şi desfăşurarea Revoluţiei de Catifea de la Praga, în urma căreia a fost 

înlăturat regimul comunist. Asumîndu-şi pe deplin cariera politică, Havel a cîştigat 

primele alegeri libere şi a devenit preşedintele Cehoslovaciei. La despărţirea celor două 

state, a obţinut două mandate succesive ca preşedinte al Cehiei. 

 Meditaţia sa politică şi artistică a gravitat în jurul mulţimilor umile, tăcute. Havel 

a devenit purtătorul lor de cuvînt, a căutat soluţii pentru remedierea abuzurilor. Dăruirea 

generoasă a reprezentat nota caracteristică a activităţii sale. Unul dintre conceptele-cheie 

pe care le-a lansat a fost “puterea celor fără de putere”. În puţine cuvinte, societatea în 

ansamblul ei are capacitatea de-a rezista împotriva totalitarismului, dacă nu îşi pierde 

încrederea şi speranţele, dacă nu se lasă malformată de minciuna dictaturii. 

 N-am reţinut vreun pasaj, în gîndirea sa, unde Václav Havel să fi elogiat 

“rezistenţa prin cultură” ca metodă de combatere a comunismului. Poate şi din acest 

motiv, alternanţa politică din ţara lui a fost paşnică şi completă, pe cînd în ţara noastră – 

unde o pletoră de filosofi ai cotidianului ne-au împuiat minţile cu farmecul inefabil al 

turnului de fildeş – revoluţia a fost violentă şi însîngerată, pentru a propulsa în fotolii 

garnitura a doua de comunişti. 

 Realitatea ne arată că traiectoria morală a disidenţilor a devenit mai complicată 

după căderea comunismului, după dispariţia obstacolului pe care l-au înfruntat cu 

determinare. Însă Václav Havel n-a vărsat lacrimi de crocodil pe umerii activiştilor 

comunişti, după revoluţie, ci a contribuit ca, în ţara sa, lustraţia să se pună în practică 

rapid şi eficient. El nu s-a pupat pe gură cu dr. Gustav Husák, aşa cum Adam Michnik s-a 

grăbit să-l umple de salivă purificatoare pe fostul său călău, generalul Jaruzelski. El nu i-a 

spălat de păcate în public pe foştii colaboratori ai serviciilor secrete comuniste, aşa cum 

Gabriel Andreescu a dat buzna să-i inocenteze pe Adrian Marino şi Nicolae Breban. El n-

a devenit antisemit ca Paul Goma. 
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 Memoria triumviratului glorios – alcătuit din Papa Ioan Paul al II-lea, Alexandr 

Soljeniţîn şi Václav Havel – îmi luminează potecile încurcate în momentele de 

deznădejde. 

 

 20 decembrie 2011 

 Dialog 

 La recentul tîrg de carte Gaudeamus, în dreptul standului Editurii Teşu. 

 Eu: Cît costă biografia mareşalului Ion Antonescu? 

 Vînzătorul: 80 de lei. 

 Eu: Bine, daţi-mi vă rog un exemplar. 

 Vînzătorul: Sigur că da. Poftiţi. Iar acolo (gest) se află însuşi autorul, Teşu 

Solomovici. Dacă doriţi, vă scrie un autograf. 

 Eu: A, nu. E suficient atît. 

 Vînzătorul (zîmbind): Să ştiţi că e pe gratis… 

 Eu (zîmbind): Deci nu vă mai dau 80 de lei? 

 Vînzătorul: Cartea e pe bani, autograful e gratis. 

 Eu (în concluzie): Bine, iau cartea, dar nu-mi trebuie autograful. 

 

 21 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (1) 

 Îi mulţumesc d-nei Mara Chiriţescu pentru invitaţia pe care mi-a făcut-o de-a 

vorbi aici, la standul Asociaţiei culturale “Amicii lui Pavese”, din cadrul Tîrgului 

Gaudeamus. Mă bucur s-o salut şi s-o cunosc personal, pentru că de zeci de ani – ca să nu 

fac pe modestul – îi citesc traducerile. Este o eminentă italienistă, care a transpus o 

sumedenie de cărţi pînă acum. Un nume de referinţă al italienisticii române este de 

asemeni Florin Chiriţescu, soţul doamnei, regretatul traducător care şi-a pus semnătura pe 

cîteva cărţi de răsunet ale culturii peninsulare. Am în minte Il nome della rosa a lui 

Umberto Eco, dar şi Il mestiere di vivere de Cesare Pavese. Pot să intuiesc că, probabil, în 

cadrul cuplului a funcţionat un fel de competiţie şi o reciprocă stimulare. E o dovadă 

clară că în doi se lucrează mai bine, fiindcă echipa propulsează fructele culturale. 
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 Eu unul, pe lîngă faptul că sînt italienist prin meseria mea cotidiană, mai sînt şi 

scriitor, comentator al culturii române contemporane, printr-o serie de volume de factură 

polemică. Tocmai ieri mi-a mai apărut o carte, însumarea unui jurnal, ca din întîmplare, 

pe care l-am ţinut de-a lungul anului 2010. Unul dintre modelele mele a fost Pavese, aşa 

că – fără a şti că mă voi întîlni aici cu înşişi “Amicii lui Cesare Pavese” – n-am putut să 

nu expun ca motto al cărţii mele un pasaj din capodopera lui: “passavo la sera seduto 

davanti allo specchio per tenermi compagnia” (îmi petreceam seara aşezat în faţa 

oglinzii pentru a-mi ţine tovărăşie). 

 El o spunea “pe bune”, pentru că este un autor cu un acut sentiment şi o mare 

suferinţă a singurătăţii. Dar voi reveni asupra acestui aspect. Eu preluam citatul inclusiv 

cu o tentă ironică, ludică. El se privea în oglindă, de unul singur, seara, în schimb eu mă 

priveam în oglinda monitorului. Blogul pe care continuu să-l ţin pe site-ul revistei 

Tribuna din Cluj se scrie în fiecare seară şi se postează pe internet. Aşadar oglinda 

reflectă chipul meu, dar, în ceea ce transmite pe cale electronică, ilustrează şi gîndurile 

mele. E un pas mai în faţă, plecînd de la cuvintele autorului italian. 

 

 22 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (2) 

 În ceea ce-l priveşte pe Pavese, cred că o tensiune, sau o bifurcaţie fecundă pleacă 

din opera sa. Unii au insistat pe latura de scriitor (neo)realist şi aceasta a fost direcţia pe 

care s-a pus accentul în primele traduceri, de pildă a Etei Boeriu, o eminentă 

traducătoare, poate cea mai de anvergură a literaturii italiene în România. Ea a tradus Il 

compagno (Tovarăşul), prin anii ‘60. La noi era etapa de apus al realismului socialist, 

care insista în direcţia militantismului, a implicării în realităţile cotidiene. Pesemne că va 

fi avut oarecare importanţă şi poziţia prozatorului în timpul războiului mondial. 

 Să fac un flash-back şi să spun că, înainte de asta, în anii ‘30, Cesare Pavese a fost 

un fervent admirator al culturii americane şi traducător al unor opere literare de răsunet, 

de n-ar fi de pomenit decît Moby Dick al lui Melville. Aşadar poate din acest motiv, poate 

dintr-un înnăscut simţ al libertăţii, sau un înnăscut simţ al bunului-simţ, pentru a face un 

joc de cuvinte, Pavese n-a fost, ca mulţi intelectuali italieni, un fascist (ca Giovanni 

Gentile, de pildă). Asta nu l-a condus neapărat către un militantism orbesc. El are acea 
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deschidere sufletească de-a deplînge şi moartea unui soldat nazist, pentru că era tînăr, era 

blond, avea o viaţă înainte şi nu merita să piară. Partizanatul lui nu e neapărat de natură 

politică, sau strategică, el chiar crede în libertatea individului, ceea ce fascismul nu 

oferea. Pavese a fost aşadar antifascist, are scrieri în această direcţie şi care au fost, în 

primă instanţă, după trecerea îngheţului stalinist de la noi, recuperate. 

 Dar el este mai mult de-atît, în a doua sa latură, e autorul abisal. Sau scriitorul 

filosof al condiţiei umane, preocupat de drama realităţilor cotidiene ale societăţii 

moderne. Care este impasul de care nu reuşeşte el să treacă şi, scriindu-l, ni-l face şi nouă 

conştient? În primul rînd, modul cum ajungem să comunicăm cu celălalt. În societatea tot 

mai dinamizată, mai frenetică, mai elansată, uităm de latura umană din noi, de partea 

afectivă, care ne permite să stabilim relaţii cu apropiaţii noştri. Asta ne face un rău nouă, 

pentru că ne izolăm, îi izolăm pe ei şi evoluăm ca nişte atomi bezmetici. În opinia 

scriitorului italian, drama singurătăţii omului modern este una din plăgile marcante. Iarăşi 

e interesant de remarcat un detaliu: nu cred că există vreun artist metafizic, care să fie 

totodată militant. Pavese are perversiunea de-a degusta satisfacţiile singurătăţii, dar 

totodată de a-i şi deplînge servituţile. 

 

 23 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (3) 

 O altă temă fundamentală – iar aici fac trimitere clară, ca şi adineaori, la Il 

mestiere di vivere, cartea sa de căpătîi – este aceasta (subsecventă celei ţinînd de criza 

comunicării) a imposibilităţii iubirii, a erosului. Relaţiile lui cu eternul frumos feminin au 

eşuat. Nu puţine voci au fost acelea care au pus sinuciderea sa, la o vîrstă uluitoare, de 

numai 42 de ani (îmi dau seama că sînt deja cu 3 ani mai bătrîn decît el şi încă foarte 

departe de-a fi scris ce-a scris el), sînt voci care pun sinuciderea sa pe seama eşecurilor în 

dragoste. În opinia mea este o lectură reductivă, uşor tendenţioasă. Poate că unii şi alţii 

încearcă să transpună asupra lui Cesare Pavese propriile lor suferinţe. 

 E clar că autorul a avut un şir de traume tocmai datorită complexităţii şi 

caracterului strivitor al condiţiei umane moderne, în care ne pomenim şi noi. Acesta este 

filonul şi nivelul la care el are să ne comunice diverse lucruri, chiar şi acum, la mai bine 

de cincizeci de ani după moarte. Sînt aici “Prietenii lui Pavese”, sînt cititorii săi, atîţia 
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oameni care se regăsesc în suferinţele lui, în obsesiile lui, în voluptăţile lui, în speranţa sa 

de-a doborî zidul de incomunicare. 

 Ca să mai adaug un element, admir şi altul dintre punctele sale forte: asemănarea 

cu Marcel Proust. Adică o extraordinar de dezvoltată capacitate analitică şi, totodată, 

sintetică. Descoperim talentul formidabil al artistului de-a sesiza fenomene de adîncime 

ale psihicului uman, dar şi ale realităţilor sociale, şi de-a le sintetiza în puţine cuvinte. 

Există numeroase adnotări succinte în Meseria de a trăi. O frază, două rînduri. Te 

cutremură, te şochează prin profunzimea şi lapidaritatea lor. Aici este altă virtute 

magistrală a lui Pavese, aceea a expresiei. Dacă în analiză îl pun în vecinătatea lui Proust, 

căruia i-a fost aproape contemporan, pe linia exprimării lapidare îl văd în descendenţa lui 

Dante. 

 

 24 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (4) 

 Fac o paranteză. Am ascultat adineaori frumoasa poveste în care o tînără 

traducătoare, încă studentă, merge la editură pentru a se interesa în legătură cu 

posibilităţile de a-l publica pe autorul torinez. Acolo îl cunoaşte pe redactorul de carte, el 

însuşi pasionat de Pavese şi, în jurul operei respective, se nasc o iubire, o căsnicie şi un 

copil. Fireşte că mi-au venit în minte celebrele versuri ale lui Dante: “Galeotto fu il libro 

e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante” (Galeotto, intermediarul, a fost 

cartea şi cel ce-a scris-o: din ziua aceea n-am mai citit înainte). Pesemne că elementul de 

legătură, în această aventură de iubire, a fost tocmai opera literară cu pricina. Iar dacă cei 

doi, după ce-au descoperit-o, n-au citit mai departe (ca să fac o mică ironie), se constată 

că ei au tot rescris-o, de-a lungul anilor, transpunînd pe româneşte numeroase titluri din 

creaţia îndrăgită. 

 Se poate vedea, aşadar, un Cesare Pavese în continuitatea lui Dante. Tot aşa cum 

poate fi considerat un spirit afin, în sensibilitatea sa, dar nu şi în astm, cu Proust. Fără a 

avea boala de plămîni a scriitorului francez, a avut stringenţa sa analitică şi acuitatea sa 

expresivă. 

 Iată că Pavese este un personaj extrem de complex. El îşi depăşeşte vremea 

neorealistă, căreia i-a plătit tribut, spre a veni în direcţia eternă a comunicării de la suflet 
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la suflet. Literatura, pentru el, e oarecum un pretext nobil, ca să ne divulge cîteva din 

revelaţiile pe care le-a avut. Sînt intuiţii pe care le avem şi noi – pe unele –, iar pe altele 

le aflăm de la el. De aici spiritul de confraternitate, care circulă dinspre el către noi, faptul 

că îi citim cărţile şi ne întîlnim, discutăm despre ele, sîntem curioşi din cale-afară: au 

regăsit oare şi alţii aceste lucruri? Ori poate au remarcat alte detalii, pe care noi abia de-

acum încolo urmează să le descoperim? 

 

 25 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (5) 

 Este un spirit înrudit, un frate al nostru mai mare, care ne enervează la ideea că s-a 

sinucis. Şi-a trăit tragedia cu sinceritate, n-a fost un ipocrit. Şi-a asumat această suferinţă 

extraordinară şi a plătit cu viaţa revelaţiile la care a ajuns. E trist şi totodată e un gest care 

îi legitimează suferinţa sau i-o confirmă. Cesare Pavese nu este un farsor, un şarlatan. 

Este omul care a transpus în gesturi conceptele pe care le-a gîndit, le-a trăit şi le-a 

perceput. Nu înseamnă că soluţia lui trebuie să fie şi a noastră. Poate că în anumite colţuri 

ale personalităţii noastre găsim un licăr de speranţă, pe care el nu l-a avut. Eventual, 

privind înainte, putem crede, ne putem amăgi mai mult decît s-a amăgit el. Dar Pavese 

rămîne fratele mai mare, care şi-a asumat gîndirea pînă la capăt. 

 Am şi cîteva citate, vreo două, cu care aş vrea să scot în evidenţă inclusiv 

voluptatea spre paradoxuri a autorului. Pe filonul acesta al crizei legate de 

incomunicabilitate, de imposibilitatea iubirii, Pavese ne spune următoarele: “Le uniche 

donne che vale la pena di sposare sono quelle che non ci si può fidare di sposare” 

(singurele femei cu care merită să te căsătoreşti sînt acelea în care nu poţi avea încredere 

să te căsătoreşti). O constatare ironică. 

 Dar Pavese e cutremurător într-un alt aspect, în exclamaţiile sale de disperare, pe 

care le pune pe hîrtie. Iat-o pe una dintre ele, care pe mine mă impresionează de cîte ori o 

recitesc. “Amare senza riserve mentali è un lusso che si paga si paga si paga” (să iubeşti 

fără rezerve mentale este un lux care se plăteşte, se plăteşte, se plăteşte). Care este 

soluţia? Dacă îţi păstrezi rezerve mentale, nu vei mai iubi cu adevărat – dar dacă îţi 

dărîmi aceste bariere, vei plăti amarnic. Vedeţi impasul de gîndire, care duce la impasul 
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de existenţă. Sînt detalii ale vieţuirii pe care le percepe extraordinar Cesare Pavese şi asta 

este poate calitatea sa de căpătîi, care mă face să-l admir. 

 

 26 decembrie 2011 

 Gînduri despre Cesare Pavese (6) 

 Aş vrea să închei cu o rememorare autobiografică. Sper să nu vă creez un 

oarecare disconfort. Îl recitesc pe Pavese de cîteva decenii, încă de cînd, într-o etapă 

finală a căsniciei mele, acum vreo cincisprezece ani, partenera mea a hotărît să schimbe 

ţara de reşedinţă, să se stabilească în Italia alături de altcineva. Eram deja în momentele 

ultime, cînd amîndoi înţelegeam că aceea este realitatea, aceea e starea lucrurilor şi nu se 

va schimba nimic. Ambii acceptaserăm situaţia. La un moment dat – urma să meargă în 

Italia şi să revină pentru scurt timp – m-a întrebat cu dezinvoltură dacă am nevoie de ceva 

de-acolo. Era vorba de-un gest banal, cum ar fi să-i aduci cuiva un suvenir, o bărcuţă, sau 

o mască de Commedia dell’Arte de prin Veneţia. Eu predam deja italiana, eram la 

jumătatea anilor ‘90, doar că se circula foarte greu, ne trebuiau vize, bani, pe care eu nu-i 

aveam, ea i-a căpătat. Atunci i-am spus să-mi facă rost de Il mestiere di vivere, dacă trece 

şi printr-o librărie italiană, pentru că eu aveam doar ediţia română a volumului. Ea a 

ridicat dintr-un colţ al gurii, a dispreţ, mirîndu-se că mă mulţumesc cu aşa puţin – dar i-

am confirmat că mi-e suficient atît: cartea lui Pavese în original. 

 Mi-a adus o ediţie destul de recentă, de la Einaudi, apărută chiar atunci, pe care o 

am şi azi în raftul din faţă al bibliotecii mele. Asta cu timpul m-a condus la o concluzie 

personală: femeile m-au înşelat, dar cărţile nu. Cesare Pavese cu siguranţă nu m-a înşelat 

şi a rămas ca un pivot, ca un punct de sprijin în angoasele, în neclarităţile pe care le am 

asupra existenţei, pentru că el le-a trăit cu o jumătate de secol mai devreme şi le-a găsit 

extraordinare soluţii de exprimare. Iar noi, dacă venim pe urmele sale, însă fără a-i pune 

în scenă şi suicidul final, poate că nu greşim. 

 

 (Alocuţiune la standul Fundaţiei culturale “Amici di Pavese”, Tîrgul Gaudeamus, 

Bucureşti, 25 noiembrie 2011) 

 

 27 decembrie 2011 
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 Dialog 

 Ieşeam din bibliotecă şi, pe coridorul şcolii, m-a oprit un băieţel din clasa a doua, 

cu faţa mare, senină şi un zîmbet larg pînă la urechi: 

 - Bună ziua, iertaţi-mă domnule profesor, nu ştiţi cumva dacă doamna învăţătoare 

e înăuntru? 

 - Da, e înăuntru, dar e cam ocupată. De ce o cauţi? 

 - Pentru că vreau să închiriez o carte. 

 

- va urma - 

 


