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Bernard Pivot, în celebrele sale programe Apostrophe
ºi Bouillon de culture de la televiziunea francezã TV5,
obiºnuia sã supunã, la sfîrºitul emisiunii, pe invitatul sãu
de onoare la un chestionar. Printre întrebãri era ºi aceasta :
ce aþi dori sã fiþi într-o altã viaþã, dacã aceasta ar exista ?
Rãspunsul meu la aceastã întrebare, dacã mi-ar fi fost
pusã, rãspuns la care am meditat mult, ar fi acesta : aº
vrea sã fiu un copac din cîmpie. Un copac secular, mare,
solitar, rãmuros, puternic, aproape invulnerabil, într-o
cîmpie uºor vãluratã ce se pierde în zãri. O cîmpie verde
ºi curatã primãvara, unduind în lanuri de grîu vara,
toamna acoperitã de arãturi fumegînde, iarna de imaculate zãpezi : copacul din cîmpie.

Fiicei mele, Domnica

Motto : Du treulos treuster Freund...
(Richard Wagner,
Tristan und Isolde, actul 3)

1.
Partea ºi întregul*

*

Aceste texte (cu excepþia celor intitulate Rãzleþe ºi Cãrþile)
au apãrut, în prime variante, unele radical revãzute, în
urmãtoarele reviste : Vatra, 22, Apostrof, România literarã,
Suplimentul LA&I, Observatorul cultural, Dilema. Le adresez
mulþumirile mele.
Autorul mulþumeºte redacþiilor pentru colegialitate.

Istoria, istoria...
Cînd a dat Istoria peste mine ? O ºtiu destul de
bine, primele mele amintiri sînt destul de clare. Era
în 1943, aveam aproape 6 ani ºi am auzit vorbindu-se
în casã despre ruperea frontului de la Stalingrad.
Eram în apartamentul nostru de la Galaþi, împreunã
cu pãrinþii mei ºi poate cu alþii, cînd se dãdeau
comunicate despre încercuirea Stalingradului  despre
probabila înfrîngere a nemþilor. Îngrijorarea familiei
era mare pentru cã ºtiam cã acolo se afla unchiul
meu, fratele mamei, tînãrul avocat ºi cred, sublocotenentul, Virgil Constantinescu. Am în minte clar imaginea casei noastre de la Galaþi, aparatul de radio 
cred cã era Philips, mare, cel la care ascultasem
pentru prima oarã pe Enescu. Parcã îi vãd cutia
maronie, scala verde (nu pot fi amintiri mai noi
pentru cã în timpul refugiului din 44 acest aparat
ne-a fost furat din casã. Am lãsat atunci, refugiindu-ne
în mare grabã, aproape totul în casã  nu a lipsit la
întoarcere decît aparatul de radio ºi maºina de cusut,
inevitabila Singer, care nu mai ºtiu cum a fost totuºi
recuperatã ulterior).
Pînã la acele veºti îngrijorãtoare, rãzboiul era
pentru mine un fel de decor lipsit de dramatism 

9

victoriile nemþilor îmi pãreau normale, cu ele
crescusem. Mie ºi, probabil, nu numai copiilor, ci ºi
multor maturi. Mergeam cu mama la cinema  am
mers foarte devreme la cinema, mama fiind singurã
aproape toatã sãptãmîna (tata era ocupat la þarã cu
moºia ºi venea vinerea de obicei) ; era o mare cinefilã,
mã lua la multe filme  pe care le-am revãzut, unele,
aici în Germania  am recunoscut scene întregi ºi
mai ales pe actorii germani sau austrieci care mi-au
populat copilãria  Hans Moser, Theo Lingen, Willie
Fritsch, Sarah Leander cu galsul ei grav ºi în tremolo ;
ºi azi cînd o mai aud la radio sau la televizor recunosc cîte o melodie ºi mã emoþioneazã  avea un
glas teribil, patetic. Mergeam deci cu mama la cinema
ºi vedeam jurnalele de actualitãþi pline de victorii
ale nemþilor, mereu zîmbitori, în uniformele lor frumoase, bãrbaþi chipeºi ºi blonzi, cu ºepcile lor cu
vîrful ridicat ºi cu salutul lor ferm. Apoi mai era ºi
revista Signal care era rãsfoitã prin casã, revistã
plinã tot cu aceiaºi ofiþeri cu crucile de fier ºi uneori
cu acele semne ciudate pe rever despre care nu
ºtiam încã ce înseamnau  aveam sã o aflu mai
tîrziu, din filmele ruseºti  evident, într-o cu totul
altã semnificaþie prezentate : erau însemnele trupelor
SS. Priveam ºi în Signal scene de bãtãlie, nu ºtiam
încã sã citesc  aceleaºi scene triumfale ca în filme.
Era o continuã victorie  de aceea probabil cã m-a
contrariat înfrîngerea de la Stalingrad. ªi apoi grija
pentru Nenea Virgil  despre care familia nu mai
avea veºti. Greutãþile rãzboiului nu le simþeam ; la
noi la þarã erau cîþiva prizonieri ruºi care munceau ºi
o duceau foarte bine, mult mai bine ca acasã, cum
spuneau de altfel chiar ei  deºi erau, cum îmi
dãdeam chiar eu seama, vãzîndu-i, cu dorul în ochi.
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Trebuie sã spun cã am trãit într-o familie pe care
aº numi-o aproape apoliticã. Tatãl meu a fost ºi a
rãmas aproape cu totul indiferent la acest aspect al
vieþii, în ciuda a tot ceea ce i s-a întîmplat ; îi detesta
placid atît pe legionari, cît ºi pe comuniºti, politica
nu era subiectul lui de conversaþie ºi nici al mamei.
Nu se vorbea în acei ani, în casã, prea mult nici de
Antonescu, nici de Rege, sau de nemþii care invadaserã oraºul, pentru care nu exista nici simpatie, nici
antipatie specialã : eleganþii ofiþeri nemþi care se
dãdeau respectuoºi la o parte cînd trecea o doamnã,
schiþînd un salut. Vãd astfel de scene, mama era o
femeie frumosã, mã îmbrãcam deseori în costum de
marinar  ca Dl. Goe  bleumarin, guler cu trei trese
albe ºi cu o beretã cu panglici negre  mã uitam
þanþoº la nemþi, îmi plãcea sã le semãn, ba chiar îi
salutam cîteodatã. Aveam, printre jucãriile mele pe
care le pãstram foarte bine, o adevãratã armatã de
soldaþi germani, mã jucam cu ei, o maºinã care era
o copie a Mercedesului lui Hitler, neagrã, cu ºofer ºi
pneuri de cauciuc adevãrat  o jucãrie minunatã ,
apoi o ambulanþã cãreia i se deschideau uºile ºi
avea tãrgi, soldaþi în marº, pe care îi aliniam, cavalerie, cu cai maronii (pãstrez ºi azi ca ultimã amintire
din copilãrie un astfel de cal, alb), o fanfarã, tunuri,
soldaþi în poziþie de luptã, un tanc ºi chiar un avion.
Nu era la fel la Stukass-urile pe care le vedeam la
cinema ºi le imitam ºuieratul picajului lor care 
nu-mi dãdeam seama  aduceau atîta moarte. Mergeam aºadar cu mama la filme de rãzboi, cu inevitabilele victorii ale nemþilor, mai ales în aviaþie, la
comedii ºi mai apoi la primele filme colorate  le þin
minte  am ºi revãzut unul în Germania  se chema
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Immensee, dacã nu greºesc, un altul, Oraºul de aur.
La Galaþi erau foarte multe trupe germane  nu-mi
amintesc deloc de soldaþii români, ci doar de un
prieten al lui tata, colonelul Ocoleanu, care însã
umba mai mult în civil. Nici pe unchiul meu nu îl þin
minte în haine militare.
ªi dintr-o datã, o mare înfrîngere  mi se pãrea
neverosimil, dar nu m-a afectat în mod special ; eram
copil, cum aº fi putut sã-mi dau seama de importanþa
evenimentului ? Cîteva sãptãmîni mai tîrziu, poate mai
puþin, mama sau bunicii mei au primit o înºtiinþare
cã unchiul meu Virgil fusese destul de grav rãnit la
picior ºi cã se afla într-un spital militar din nordul
Moldovei. Fusese evacuat din cleºtele rusesc doar
cu douã sãptãmîni înainte de capitulare. Þin minte
precis cã mama a fost sã-l vadã acolo. Îl iubeam
mult pe unchiul Virgil care era  mai este încã, la cei
peste 88 de ani ai sãi  un om vesel, fãcea multe
ºotii ºi spunea tot felul de drãcii ºi mãscãri pe care
nu le prea înþelegeam.
A venit apoi, repede, ofensiva sovieticã  ºi toatã
catastrofa. Am plecat în primãvara lui 44, cred cã
era luna aprilie, în refugiu la Sineºti, un sat de lîngã
Bucureºti  ca sã ne depãrtãm de iminenþa venirii
frontului. Ne-am refugiat acolo cu toatã familia,
bunicul meu Grigore Ionescu, bãtrîn ºi aproape
paralizat, bunica, verii mei, mãtuºi. Stãteam în case
þãrãneºti alãturate ; cu verii mei mai mari, liceeni,
aproape studenþi, fãceam plimbãri cu bicicleta prin
împrejurimi unde era ºi o pãdurice frumoasã. Au
început bombardamentele, vedeam ziua cum treceau
avioanele argintii care bombardau Bucureºtiul ºi
Ploieºtii  uneori se mai dãdea cîte o luptã chiar
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deasupra satului  ne ascundeam prin pivniþe joase.
Gãseam apoi pe cîmpuri sau în curþi un fel de
betealã argintie cãzutã din cer, nu ºtiam ce e  ba
chiar bãtrînii ne sfãtuiau sã n-o atingem : era, cum
am aflat ulterior, un mijloc de derutare a artileriei
româneºti care sã confunde strãlucirea avioanelor
cu aceea a norilor de betealã. Cum ruºii întîrziau,
mama a hotãrît sã ne întoarcem la Galaþi cãci tata
rãmãsese la þarã  unde am ajuns ºi noi. Dar de-abia
atunci, dupã cîteva sãptãmîni, frontul din Moldova a
fost spart ºi am pornit-o din nou spre Sineºti într-un
autocamion capturã de rãzboi de la ruºi pe care tata
îl cumpãrase  o rablã  luînd cu noi ºi alþi prieteni
ai familiei ; ºi astfel ne-a prins noaptea lui 23 august
chiar pe ºoseaua dintre Galaþi ºi Brãila, strecurîndu-ne printre trupele germane care se retrãgeau.
În spatele nostru ardea Galaþiul. La Brãila, într-un
hotel prost, plin de ploºniþe, s-a ascultat comunicatul
regal  era multã îngrijorare printre cei mari. Prin
Buzãu ºi Fierbinþi am reajuns la Sineºti unde am
început sã-l aºteptãm pe tata, care trebuia sã vinã în
urma noastrã cu o trãsurã  ºi, evident, sã-i aºteptãm
pe ruºi. Bunicul meu bãtrîn ºi paralizat se reîntorsese
ºi el la þarã ºi acolo a rãmas în conacul lui mare în
care s-a tras cu tunul ºi care a fost devastat de ruºi,
dar mai ales de þãrani. Era singur cu bunica ºi cu
Ana, dãdaca mea  ºi s-a furat tot din cele vreo
12 camere, au scos ºi parchetul, au vrut sã-i ia ºi
plapuma de pe el.
La Sineºti a sosit ºi tata într-o noapte, cu o cãruþã
plinã, trasã de cei mai buni cai ai noºtri, suri, îi
chema ªarpe ºi Domniþa. Erau acum la Sineºti numai
femei, copii ºi tineri, tata era singurul bãrbat ºi se
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ascundea pentru cã ruºii voiau sã-i omoare pe
burjui  era pentru prima oarã cînd auzeam acest
cuvînt care avea sã facã cariera de tristã amintire a
luptei de clasã din noua orînduire ce tocmai se
instala. Ruºii s-au mulþumit cu cîteva capturi, dar au
luat cãruþa ºi caii pe care i-am vãzut pentru ultima
oarã trecînd pe uliþa satului mînaþi de un ciolovec
murdar. Înjurînd ºi bodogãnind, ruºii cãutau ceasuri,
bãuturã ºi se uitau dupã femei. Erau ºi ei blonzi, dar
neîngrijiþi, cu ciubote diforme ºi uitîndu-se urît la
oameni. Ei îi înlocuiau în rolul de învingãtori pe
spilcuiþii ºi politicoºii nemþi... (Despre spilcuiþii ºi
politicoºii ofiþeri nemþi, aveam sã aflu, nu peste
mult timp, adicã chiar din clasele primare ºi mai ales
din jurnalele de actualitãþi de la cinema, ce orori au
fost capabili sã comitã. Atunci am vãzut primele
scene cu procesul de la Nürnberg, primele scene cu
mormanele de cadavre scheletice din lagãrele de
exterminare. La început nu înþelegeam de ce aceste
victime erau evrei ºi nu ruºi. Aºa a început iniþierea
mea în istoria Holocaustului.) Astfel, în acest ghem de
contradicþii, începea pentru mine istoria, istoria trãitã...
La Sineºti am mai stat cîtva timp ; în septembrie 
þin minte cã era frumos ºi cald  ne-am îmbarcat cu
toþii, cu toate bagajele în cîteva cãruþe ºi am plecat
spre Bucureºti. Ne-a gãzduit un vãr al meu, Ginel
Teodorescu, pe atunci tînãr ºi elegant avocat care
locuia cu tînãra ºi bogata lui soþie într-o casã mare
de pe strada C.F. Robescu, nu departe de strada
Negustori ºi de Piaþa Universitãþii. Vedeam Bucureºtiul
pentru prima oarã, îmi plãcea la nebunie, aºa distrus
pe alocuri cum era ; mi se pãrea totul cunoscut, ca ºi
cum l-aº mai fi vãzut în vis. Îmi amintesc de
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automobilul vãrului meu, un BMW decapotabil, galben
cu negru, de eleganþa casei ºi a tinerilor cãsãtoriþi 
care de altfel aveau sã se despartã curînd , îmi
amintesc de Calea Victoriei, de Palatul Telefoanelor
care mã fascina. Nu am stat prea mult la Bucureºti,
ne-am reîntors la Galaþi. Casa noastrã din Aleea
Popovici 67, alee ce dãdea direct în faimoasa stradã
Domneascã, cea plinã de tei bãtrîni, era ocupatã de
ruºii care spãrseserã geamul de la uºa de intrare ºi
prin el circulau. Nu ºtiu ce-a fãcut tata ºi casa s-a
eliberat ºi ne-am întors într-ale noastre. Dar Galaþiul
era altul. Nemþii în retragere distruseserã mult, mai
ales centrul ºi cartierul dinspre port, strãzile erau
pline acum de ruºi, comparaþia dintre foºtii ºi actualii
ocupanþi era mereu contrariantã pentru mine. Lumea
nu prea circula noaptea, pentru cã ruºii atacau pe
civili, îi prãdau, uneori chiar ucideau. Printre victime,
un vecin de-al nostru, Jenia Antipa, un bãiat plin de
farmec, petrecãreþ ºi cam hahalerã, bietul de el,
care, vorbind ruseºte  mama sa era rusoiacã din
Polonia  s-a înhãitat cu învingãtorii care l-au ucis ;
a fost gãsit într-o barcã pe Dunãre cu o rafalã de
automat în el. Cred cã Jenia, care îmi era foarte
simpatic, a fost primul mort pe care l-am vãzut...
La þarã, unde am mers abia în vara lui 45, caii
dispãruserã, la fel ºi vitele, trãsurile, docarele, ºaretele  cred cã tata a cumpãrat o pereche de cai ºi
ceva vite, grajdurile erau goale. Ruºii luaserã tot ce
putuserã  nu mai rãmãsese decît o ºaretã cu care
tata mergea pe cîmp. Casa bunicilor era o ruinã,
bunicul fusese transportat la Galaþi, dar nu în casa
lui cea mare din strada Mihai Bravul, casã în care mã
nãscusem ºi din care mai am puþine amintiri : doar
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salonul în care era un covor mare de Smirna, alb cu
scorpioni oranj (covor care a ajuns în cele din urmã
în locuinþa mea bucureºteanã din strada Gheorghe
Lazãr ºi care a fost vîndut de vãrul meu Vlad dupã
plecarea mea din þarã, în 1982). Casa din Mihai
Bravul, mare, cu etaj ºi curte enormã, în care fuseserã ºi grajduri, devenise prin rechiziþie comandamentul armatei roºii pe Galaþi ; apoi, dupã plecarea
ruºilor, statul s-a fãcut proprietar ºi a instalat acolo
Centrala regionalã a Cãilor Ferate. Bunicul deci locuia
la niºte prieteni ai pãrinþilor, unde de altfel a ºi murit
la 30 mai 1946, fiind bine trecut de 70 de ani.
Probabil cã ar fi avut soarta atîtor alþi stãpîni bogaþi
ºi care fãcuserã politicã : puºcãria. Îl þin minte întins,
aºa mare ºi înalt cum era, cu pãrul sãu alb (fusese
foarte blond, bãlan, cum zic moldovenii), cu ochii
de un albastru intens, aproape în permanenþã întins
pe pat, miºcînd numai o mînã mare, albã ºi bine
îngrijitã. Mergeam duminica la el ºi scîrþîiam cîte
ceva la vioara la care începusem sã cînt, luînd lecþii
cu un bãtrîn evreu vienez cam exasperat de lipsa
mea de entuziasm. Am mers, fireºte, la ºcoalã, în
clasa întîi, chiar în toamna lui 44, la Liceul Ortodox
care, deºi ºcoalã de fete, avea curs primar mixt. ªi
mama fusese elevã la ºcoala ortodoxã din Bucureºti
ºi Iaºi. Aveam prieteni noi, aleea pe care locuiam
era un paradis, lîngã casa noastrã era un loc viran,
peste gard se afla fostul Jockey Club, acum pãrãginit ;
iarna doar se mai fãcea patinaj  ºi am învãþat ºi eu
sã patinez. În apartamentul nostru o camerã, a mea,
a fost rechiziþionatã ºi stãteau în ea ofiþeri ruºi. Þin
minte pe un doctor care a fost foarte bolnav ºi l-au
îngrijit ai mei, mama ºi Ana, dãdaca mea, o femeie
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de încredere care m-a crescut de la 3 luni, ºi,
ardeleancã din nord, din Sãlaj fiind, îmi spunea
Jelu, sau Jeluþ. Doctorul rus avea un patefon cu
o singurã placã pe care o punea mereu, învãþasem
melodia pe din afarã (o ºtiu ºi azi) : Sineia platocica 
bãsmãluþa albastrã. O asculta ore întregi ºi ofta.
Apoi, la un Crãciun, a stat la noi pentru puþin timp
un maior de tancuri care vorbea puþin nemþeºte ºi,
fiind un om foarte simþit, pãrinþii l-au invitat la masa
de Crãciun. Avea familie la el acasã, cînd a vãzut
masa ºi pomul mare, a lãcrimat. Le-a povestit alor
mei de mizeria din Rusia, de faptul cã românii îºi fac
speranþe deºarte, comuniºtii vor trebui sã cîºtige
alegerile ce se pregãteau  ºi va veni jalea comunismului. Era înalt ºi blond, în uniformã neagrã cam
ponositã. Îi avertiza pe ai mei de tot ceea ce se va
întîmpla, dar nimeni nu-l credea. Povestea cã pãrinþii
lui îºi þin icoanele bine ascunse în beci ºi se roagã în
mare tainã. A mai stat la noi ºi un cuplu, ofiþeri ºi el,
ºi ea  cum nu-ºi încuiau niciodatã camera, dîndu-ºi
seama cã nimeni nu-i va fura ºi pentru a se face
curãþenie, am intrat o datã acolo sã-mi iau ceva din
camerã ºi, vãzînd cã cele douã valize fuseserã uitate
deschise, le-am ridicat capacul. Ce sã vezi în ele ?
Statuete de porþelan, învelite cu grijã, tablouri vechi
fãcute sul, unele cu scene religioase, alte obiecte de
artã. Le-am privit cu curiozitate ºi am chemat-o ºi pe
mama sã le vadã. Fireºte cã ea ºi-a dat seama : era
poate o capturã de rãzboi, obiecte probabil furate.
Mi-a rãmas imaginea lor în memorie ºi, mult mai
tîrziu, am realizat cã erau foarte valoroase, atunci
cînd eu însumi am început sã preþuiesc ºi sã am
interes pentru obiectele de artã, porþelanuri vechi etc.
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Nu ºtiu cît timp a fost camera rechiziþionatã, cred
cã doar vreo doi ani  apoi am reintrat în drepturi,
dar nu pentru mult timp. Alegerile din 46 ieºiserã
cum se ºtie, reforma agrarã redusese moºia la 250
de ha din vreo mie cîte rãmãseserã bunicului meu,
dupã exproprierea cealaltã, de dupã primul rãzboi
mondial. Totuºi a rãmas, în 46, o fermã model,
de care se ocupa tata în numele moºtenitorilor. În
iunie 47 ne-a fost expropriatã moara ºi fabrica de
ulei de la þarã, unde mergeam încã în fiecare varã ºi
unde am învãþat sã cãlãresc pe blînda iapã surã
Fetiþa, cu care umblam în scurt timp pe coclauri, pe
cîmpuri, la treierat, la stînã  tata avea ºi vreo cîteva
mii de oi. Umblam ºi prin casa ruinatã a bunicilor,
mã duceam cu tata cu ºareta. Dar cea mai mare
parte a vacanþei o petreceam la Tîrgu-Ocna, la bunicii mei din partea mamei.
În timpul anului, pãrinþii mei ieºeau, aveau prieteni  se mergea des la familia Valianatos în special,
oameni fini, engleziþi, care jucau bridge, pocker ºi
altele. Se fãceau petreceri, se dansa, erau tineri în
fond  se fãceau multe primiri ºi la noi. La ele am
învãþat ºi eu sã dansez ºi invitam cocoanele la dans 
plãci cu melodii americane , a fost ºi moda congãi  adoram sã dansez încã de copil. Cu ºcoala
mergea foarte bine, doar cã am fost un copil foarte
bolnãvicios  am avut toate bolile copilãriei, inclusiv
o teribilã febrã tifoidã, toate îngrijite de doctorul
Angelescu, un medic excelent. La început îmi plãcea
sã mi se citeascã, apoi am învãþat plãcerea lecturii în
singurãtate  citeam Cãpitanul Corcoran, Leul din
Damasc, Cu Jap cotoiul în jurul lumii, puþin mai
tîrziu Cei trei muºchetari, carte recititã de zeci de ori
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ºi care mi-a adus pasiunea pentru istoria Franþei.
Citeam ºi Istoria României de Giurescu, cãrþi pentru
copii despre mitologia greacã sau despre legenda
Nibelungilor. A venit ºi vremea Doxurilor din care,
ca tot omul, am învãþat geografia lumii, oceane, insule,
arhipelaguri. Apoi, fireºte, Jules Verne, alte romane
istorice de Dumas sau alþii, cîte se gãseau în româneºte.
Luam lecþii de francezã, de vioarã  cu care mã
împãcam greu, neplãcîndu-mi sã exersez. Mergeam
cu pãrinþii la spectacolele care reîncepeau sã vinã în
turnee  opere, operete, piese de teatru. În timpul
rãzboiului þin minte cã l-am vãzut ºi pe Tãnase. Am
vãzut în acei ani, pentru prima oarã, Carmen de
Bizet, Cavaleria ºi Paiaþe  cu distribuþii bune : Emil
Marinescu, Maria Snejina ºi ªtefãnescu-Goangã... Cîþiva
ani de copilãrie frumoasã, cu pãrinþi aparent destinºi
ºi poate inconºtienþi la semnalele teribile ale unui
viitor ce venea întunecat pentru ei, mai ales dupã
vestea alungãrii Regelui  îmi amintesc scena ascultãrii stupefiate a comunicatelor la radio, ea se petrecea în casa unor prieteni ai pãrinþilor. ªi acest viitor
ce avea sã aducã ruinarea civilizaþii româneºti a venit.
În seara zilei de 1 martie 1949 erau la noi prieteni  sãrbãtoream ziua de naºtere a unchiului meu
Virgil, care era acum avocat pledant la Galaþi. Tata a
primit un telefon de la un prieten, cred cã îl chema
Martin, ºi care era subprefect de Covurlui, telefon
prin care îl anunþa cã se expropriazã moºiile ºi deci
sã plece imediat de acasã pentru cã s-ar putea sã fie
ridicat de comuniºti. Nu era prea tîrziu noaptea,
poate sã fi fost ora 22, tata ºi-a fãcut un sumar bagaj
ºi s-a dus la un amic al nostru ce locuia pe lîngã
garã. Au fost anunþaþi ºi alþi prieteni ai familiei,
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moºieri  dar nu a putut fi avertizatã sora tatei
Alexandrina, care era la þarã ºi pe care au ridicat-o ºi
au trimis-o în domiciliu forþat pentru ani de zile.
Tata a mai stat o zi-douã ascuns în Galaþi  între
timp lovitura istoricã a devenit publicã  ºi a plecat
cu un tren de noapte la Tîrgu-Ocna, la bunicii mei
materni. În acea noapte de întîi martie o mie nouã
sute patruzeci ºi nouã, rãmaºi în casã singuri, eu ºi
cu mama am stat pînã tîrziu la fereastrã, sã vedem
dacã vin sã ne ridice. Îmi amintesc precis scena,
cum stãteam cu mama la fereastrã. N-au venit comuniºtii nici în noaptea aceea  cînd devenisem dintr-o
datã oameni sãraci , nici a doua zi. A sosit, a treia
zi, bunica mea de la Tîrgu-Ocna sã mã ducã ºi pe
mine acolo. Luasem hotãrîrea sã pãrãsim Galaþiul, sã
ni se piardã urma. Familia mea era prea cunoscutã,
bunicul avusese cea mai mare moºie din judeþ, fusese
senator ºi deputat.
Am plecat aºadar cu bunica, cu lucrurile mele ºi
cu un mic geamantan cu cîteva jucãrii ºi cãrþi. Mama
a rãmas sã lichideze casa, sã vîndã tot sau sã depoziteze  ceea ce s-a ºi întîmplat în lunile urmãtoare.
Ajuns la Tîrgu-Ocna, l-am gãsit pe tata ascunzîndu-se,
neieºind pe stradã ºi mai tãcut ca niciodatã. Am fost
înscris la o ºcoalã  bunicii mei din partea mamei
aveau multe relaþii, bunicul meu matern era avocat,
fusese primar al urbei prin anii 30, era iubit ºi stimat.
La 12 ani, viaþa mea s-a fracturat pentru prima oarã 
m-am despãrþit de prieteni, de casa în care copilãrisem, de Galaþi, de tot ce aveam  am luat-o de la
capãt cu alþi colegi, venind dintr-un oraº destul de
cosmopolit într-un tîrg provincial dar pitoresc. Cel
puþin îl cunoºteam... Acomodarea s-a fãcut destul
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de uºor. ªi chiar dacã profesorii mei s-au purtat în
genere bine (eram în clasa I de liceu pe care o
începusem la Liceul Vasile Alecsandri din Galaþi,
eram un elev foarte bun dar... un strãin), devenisem
un proscris, un copil de bestie moºiereascã, un
tolerat deci de noua putere, un vinovat. Dintr-un
privilegiat devenisem un paria, îmi pierdusem identitatea  ºi acest lucru mai mult îl simþeam decît îl
înþelegeam. Trebuia sã-mi fie ruºine de originea mea
socialã, sã o ascund pe cît se poate, sã o fac uitatã.
Ceea ce am ºi învãþat sã fac  sã ascund ºi sã trãiesc
în duplicitate, pentru cã ruºine nu prea mi-a fost.
Am învãþat, ca mulþi alþii, la ºcoalã sã spun una,
acasã alta. Aceastã teribilã duplicitate la care a condamnat comunismul milioane de oameni e de neiertat ºi ea a lãsat urme adînci în noi toþi, urme care
ne-au stricat ceva din suflet ºi din personalitate,
ne-au sfrijit curajul ºi ne-au condamnat a fi niºte
arieraþi din punct de vedere politic.
La noua ºcoalã mi-am fãcut repede cîþiva amici,
m-am adaptat. Peste vreun an, tata, ascunzîndu-ºi ºi
el trecutul, dar fiind licenþiat în drept, a gãsit de
lucru la Baza Tubularã din oraº care alimenta extracþia petrolierã din regiune, petrol care mergea tot în
Rusia. A fost încadrat mai întîi ca pontator. Nu ne
mai întreþinea numai bunicul din cîºtigul sãu, frumuºel, de avocat. Dar tata cîºtiga foarte puþin, mama ºi
bunica þineau gospodãria, cu curte, poiatã, chioºc
acoperit cu viþã-de-vie ºi o micã grãdinã cu pomi
fructiferi ºi flori, de care se ocupa bunicul cu mare
plãcere. Era vremea cartelelor ºi a îmbrãcãmintei pe
puncte, toatã lumea devenise foarte sãracã. La ºcoalã
eram premiant  ºi prima problemã delicatã care s-a
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pus a fost atunci cînd a apãrut dilema : sã fiu sau sã
nu fiu fãcut pionier ? Am aflat cã au fost discuþii în
consiliul profesoral ºi cã directorul ºcolii, care îmi
era ºi diriginte, îl chema Blãgoi, s-a luptat ºi a reuºit :
am fost fãcut pionier ºi am fost extrem de mîndru 
m-am simþit pentru un timp integrat. Acasã se
asculta în fiecare searã Radio Londra  la ºcoalã
trebuia sã fac compuneri cu realizãrile comunismului
de la noi ºi din mãreaþa Uniune Sovieticã. Citind o
datã în clasã o compunere pe tema trecutului negru
ºi a exploatãrii capitaliste ºi burghezo-moºiereºti,
profesorul de constituþie, care era ºi ºtab de partid,
m-a întrebat la sfîrºitul lecturii, cu un zîmbet în
colþul gurii : ai citit acasã, pãrinþilor, compunerea
ta ? ; am rãspuns cã nu  ºi m-am simþit extrem de
umilit. Dar acelaºi profesor avea sã devinã directorul
liceului ce aveam sã-l urmez. Îl chema Gheorghe
Harapu ºi graþie intervenþiei lui am primit diplomã
de merit la bacalaureat, în ciuda opoziþiei cîtorva
profesori oportuniºti care voiau sã aplice lupta de
clasã chiar premiantului. Mulþi ani mai tîrziu, Domnul
Harapu a cumpãrat casa bunicilor mei  cînd aceºtia
s-au mutat cu pãrinþii la Oneºti , a fãcut o gospodãrie frumoasã, dar nu a avut parte de ea pentru cã au
intervenit demolãrile demente ºi casa a fost dãrîmatã. Peste puþin timp a murit ºi el, poate de durere.
Cred cã din comunist convins devenise, ca mulþi
alþii, un dezamãgit. Oricum îi pãstrez o bunã amintire.
Pe de altã parte, graþie intoxicãrii  nu vedeam
decît filme sovietice la unicul cinema din localitate 
mai þin minte cîteva, cum ar fi Balada Siberiei ,
graþie contextului care nu avea cum sã nu mã
influenþeze, mã simþeam vinovat pentru cã fusesem
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bogat ºi cã alþi copii fuseserã sãraci, exploataþi,
handicapaþi social ; acum eram eu cel... handicapat.
Am rãmas de atunci cu un fel de mefienþã faþã de
marile concentrãri de averi  mi-a trebuit mult timp
ºi viaþa în Occident pentru a înþelege cã ºi oamenii
bogaþi munceau ºi cã mulþi fãcuserã avere datoritã
numai capacitãþii, inventivitãþii ºi strãdaniei lor, cã
proprietatea de stat e contraproductivã ºi nu duce la
egalitatea socialã decît prin mizerie ºi sãrãcie colectivã. Cãrþile ruseºti care ni se recomandau ºi pe care
unii colegi le ºi citeau nu am reuºit niciodatã sã le
termin  cu o excepþie : O pînzã-n depãrtare de
Valentin Kataev. Vedeam filme sovietice sau din
democraþiile populare, erau cãrþile sovietice în librãrii, mai încercam cîte una, era imposibil. Nu citeam
decît cãrþi de prin casã, mã pasionasem pentru
Napoleon, am citit apoi pe Ionel Teodoreanu,
Sadoveanu, Rãzboi ºi pace de Tolstoi. În familia mea
nu se citea mult, nu se prea ºtiau limbi strãine  am
pierdut acei ani ai adolescenþei, atît de prielnici
lecturilor importante  nu din vina mea i-am risipit ,
fapt pe care l-am resimþit apoi toatã viaþa. Fãceam
puþin sport, eram în echipa de dansuri naþionale a
ºcolii  umblam însoþit de prieteni, în special de
blîndul ºi discretul Gicã Toma, pe coclaurii minunaþi
din jurul oraºului Târgu-Ocna, mirificã regiune subcarpaticã. Am terminat ºcoala elementarã  am dat
examen de intrare la Liceul Oituz din oraº  am
reuºit al doilea, cu media 9,33, dar fãrã loc. Aºa scria
pe lista rezultatelor publicate la avizierul ºcolii : nr. 2,
Ionescu Gheoghe, media 9,33, reuºit fãrã loc  singurul reuºit fãrã loc de pe întreaga listã. Lupta de clasã
îºi spunea cuvîntul.
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A fost al doilea ºoc, era în vara lui 51, am venit
plîngînd acasã, spunînd mereu : De ce nu mã lasã
sã învãþ, de ce nu mã lasã sã învãþ ! ! !. A urmat o
varã chinuitoare, directoarea liceului care ne vizita,
Doamna Goga, a obþinut sã vin în clasã ca audient,
ºi apoi, graþie demersurilor ei pe lîngã un cumsecade
inspector judeþean, a obþinut chiar intergrarea mea
ca elev normal. Ce zile umilitoare, ce coºmar, cîtã
fricã, revoltã ºi derutã ! Am început sã am aproape
tot timpul sentimentul cã sînt un tolerat  am început sã-mi dau seama, pe proprie piele, ce este
NEDREPTATEA. Am înþeles  devreme !  cã una
dintre cele mai mari nedreptãþi ce se pot petrece
într-o societate este sã condamni copiii în numele
unei vinovãþii, reale sau inventate, a pãrinþilor.
În preajma mea ºi a amicilor casei nu fusese
nimeni arestat, dar ºtiam de canal, ºtiam cã faimosul
spital-închisoare din oraº era plin de politici  dar
noi, familia mea, supravieþuiam cu toþii în libertate 
în acel surogat de libertate. Tata a gãsit un post de
economist la Sovrompetrolul din localitate  creºteam, aveam amici, jucam baschet, mã îndrãgosteam...
În vara lui 53 am fost la rudele mele din Bucureºti
ºi am vãzut festivalul tineretului  mai precis manifestaþiile sportive pentru care mã pasionasem ºi eu
ºi tata. Am vãzut atunci multe, am vãzut o parte din
lumea mare ; a fost apoi mirajul capitalei  era primul
meu contact cu oameni din Occident ; am ºi vorbit
franþuzeºte cu cîþiva tineri, pe stadioane.
În rest, ce-þi putea oferi viaþa într-un tîrg de
provincie ? Þin minte cã am vrut sã învãþ englezeºte,
dar nu era nimeni care sã mã ajute. Cu ºcoala mergea
foarte bine, dar utemist n-am fost fãcut  nici nu s-a
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pus problema. Nu ºtiam ce sã urmez dupã terminarea
liceului  toþi din jur erau de pãrere cã trebuie sã mã
fac inginer, era cea mai sigurã meserie atunci. Ceea
ce am ºi încercat, dupã bacalaureat, luat cu diplomã
de merit în iunie 1954, prima serie de bacalaureaþi
cu 10 clase.
Cum aveam puþin talent la desen  o dexteritate
mai mult , am vrut sã fac arhitectura  dar, aºa
nepregãtit cum eram, venit din fundul provinciei,
am picat la probele de desen. Sfãtuit de neamuri,
am dat a doua oarã examen de admitere, în toamna
aceluiaºi an, la Institutul de Mine din Bucureºti care
nu-ºi completase locurile. Am învãþat puþin ºi am
reuºit al doilea la secþia de topografie minierã. Eram
student, toatã lumea mulþumitã. La acest institut se
minþea pe rupte la completarea fiºei personale  am
aflat asta abia dupã ce minþisem ºi eu : tatãl funcþionar, mama casnicã, nici un fel de avere înainte de 23
august. Am aflat cã mulþi colegi de-ai mei aveau
tatãl în închisoare cu condamnãri chiar la închisoare
pe viaþã : Dinu Alexandrini, Marcel Olteanu, Radu
Rosetti, ªerban Manu, Radu Cãdere  eram într-o
companie... corespunzãtoare. Facultatea nu-mi plãcea, eram un student cel mult mediocru  ºi pe
timpul practicii miniere de la sfîrºitul anului întîi, la
Baia Borºa, în Maramureº (exact la mina Socolescu,
unde se petrece acþiunea poemului lui Dan Deºliu,
Minerii din Maramureº, pe care îl învãþasem la
ºcoalã), am înþeles cã meseria asta nu-i de mine. Nu
mã vedeam toatã viaþa calculînd galerii subterane
într-o gaurã de munte. Mã trezisem, nu acesta era
viitorul meu, nu mã interesa nimic din aceastã profesie, altfel respectabilã ºi foarte grea. Am mai urmat
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totuºi un an de inginerie, apoi m-am gîndit, desigur
fascinat de vãrul meu Ginel Teodorescu, cunoscut
regizor la Operã, sã mã fac regizor. Mã pregãteam,
îmi plãcea teatrul, cultura era singurul lucru care mã
pasiona. M-am pregãtit cu un om cu totul deosebit,
Ruxandra Ureche-Oteteleºeanu, o femeie care ieºise
din viaþa artisticã, îºi creºtea cu greu cei trei copii
gemeni  dar care cunoscuse mulþi artiºti ºi oameni
importanþi, inclusiv din perioada interbelicã ; viaþa o
ratase iremediabil, dar avea un extraordinar simþ al
culturii, o mare sensibilitate ºi o rarã umanitate. Am
picat însã ºi la facultatea de teatru  secþia de regie
nu a ºcolarizat timp de cîþiva ani , aºa cã am încercat
la actorie  unde erau prea multe pile în joc  ºi,
dupã încã un eºec, m-am hotãrît pentru litere. Prinsesem plãcerea marii literaturi ºi începusem sã am
încredere în gustul meu. Am stat încã un an învãþînd
pentru o nouã admitere ºi fãcînd figuraþie la Teatrul
de Operetã lîngã care locuiam ºi unde reuºise vãrul
meu sã mã plaseze.
În vara lui 58 reuºeam la admitere, la facultatea
de limba ºi literatura românã ; pierdusem 4 ani 
pãrinþii mei, care fuseserã extrem de îngãduitori, au
rãsuflat uºuraþi. Cu dosarul, la fel, aceleaºi minciuni.
Singura rubricã din odioasa fiºã personalã care nu-mi
dãdea emoþii la completat era aceea a apartenenþei
pãrinþilor la partidele politice de dinainte de 23 august.
Aici spuneam adevãrul  cãci ei nu fãcuserã politicã
militantã. Dar în toamna lui 58, dupã miºcãrile
studenþeºti, se verificau la sînge dosarele  ºi pînã
prin 1960, în fiecare zi cînd intram în facultate mã
duceam sã privesc cu fricã în aviziere listele de
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exmatriculaþi  ºi mai în fiecare sãptãmînã apãrea
una. Îl întîlneam regulat în faþa acestor liste pe Mihai
Sturdza, student în ultimul an cãruia îi fusesem
prezentat de vechiul, bunul ºi regretatul meu prieten
de la Galaþi, Grigore Ghyka, Mihai care aºtepta ºi el
o exmatriculare ce, din fericire, nu a venit nici
pentru el, nici pentru mine ; el fãcuse ºi cîþiva ani de
închisoare. ªi aceastã tensiune s-a înscris în mine ;
mai ales cã, datoritã unui coleg de grupã care era
secretar UTM de an ºi îmi admira luãrile de cuvînt în
seminare (îl chema Radu Pãduraru ºi venea din ºcoli
muncitoreºti, era un comunist cinstit ºi naiv), a
trebuit sã intru în UTM  nu fãrã oarecari emoþii cã
va fi descoperit, cu acestã ocazie, adevãrul despre
originea mea socialã nesãnãtoasã. Am fãcut-o din
fricã ºi cu un fel de dezgust pentru slãbiciunea mea.
Cãram în spate o falsã vinovãþie, un balast  o
duplicitate  aºa treceam eu prin istoria acelor ani.
Ca sã nu mai spun cã în fiecare toamnã, cînd mã
înscriam la facultate, aveam nevoie de o dovadã de
la Sfatul Popular asupra originii sociale. În zilele
cînd trebuia sã fie cerutã aveam ºi eu, ºi pãrinþii, ºi
bunicii emoþii teribile  mergea o prietenã a mamei,
Mimi Antonescu, o învãþãtoare înfiptã ºi cu inimã de
aur, care, bunã de gurã ºi foarte simpatizatã, reuºea
sã scoatã dovada cã sînt fiu de funcþionar ; nu ºtiu ce
fãcea, dar cînd am încercat singur, dovada spunea
adevãrul : fiu de fost exploatator. A reuºit Mimi
sã-mi scoatã altã dovadã  ºi aºa mi-am încheiat
studiile. Nu voi uita niciodatã tensiunea ºi umilinþa
zilelor cînd mergea Mimi la Sfat  ºi eu cu mama
stãteam acasã ºi ne perpeleam. Aºa am trecut prin
facultate  cu spectrul unei posibile exmatriculãri...
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Între timp, cum se ºtie, prin 62 importanþa dosarului
pãlise, era începutul unei bine cunoscute ºi parþiale
deschideri. Am devenit asistent la facultatea pe
care o urmasem, graþie lui Tudor Vianu ºi insistenþelor
altora din catedrã care mã cunoºteau, al cãror student fusesem  Vera Cãlin, Victor Ciobanu, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga ; am reuºit apoi sã fac în aºa
fel încît sã nu intru în PCR, tãrãgãnînd rãspunsurile
la o ofertã ce apãrea la doi-trei ani o datã, mai
fofilîndu-mã, mai pretextînd diverse motive de amînare, în fine, graþie înþelegerii pe care am avut-o din
partea lui Dan Grigorescu, devenit ºef de catedrã ºi
secretar BOB, care mi-a spus, într-o toamnã, cred cã
prin 1979-80, cã nu pot fi fãcut conferenþiar dacã nu
intru în partid. I-am rãspuns : Uite Dane, eu nu
intru într-un partid fascist, condus de un dement.
Faptul cã nu mã faceþi conferenþiar nu e ruºinea
mea, ci a voastrã. ªi m-a înþeles. Însã asupra altora
s-au fãcut presiuni mult mai mari  sau au cedat mai
uºor. La urma urmelor, nimeni nu te obliga sã intri
în partid... Nici Nicolae Manolescu, nici Valeria
Guþu-Romalo, nici Victor Ciobanu sau C.M. Ionescu
nu erau, în total vreo zece dintr-o sutã de cadre
didactice cîte avea facultatea. De-a lungul anilor 70,
mulþi studenþi veneau la mine sã mã întrebe ce sã
facã : sã intre în partid sau nu ? De obicei veneau
numai studenþii cei mai buni ºi lucizi de compromisul pe care îl fac chiar din tinereþe  ºi eu nu
puteam sã le spun nu intraþi !  ºansele lor, ºi aºa
mici, de a gãsi un post mai bun se micºorau ºi mai
mult fãrã... apartenenþa la partid. Nu le puteam
spune cã eu nu am intrat ºi cã nu voi intra. În fond,
peste 4 milioane de oameni au acceptat acest compromis  ºi nici nu mã gîndesc cã ar avea cineva
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dreptul sã le-o reproºeze ; ne putem însã întreba 
fireºte, zadarnic  ce ar fi fost dacã mulþi dintre
aceºtia ar fi refuzat sau mãcar nu s-ar fi înghesuit la
niºte iluzorii privilegii. Drept este cã nu am fost pus
într-o drasticã, definitivã alternativã : ori în partid,
ori afarã din facultate !  ºi nu am deloc siguranþa cã
aº fi ales refuzul partidului ; tot ce pot spune este cã
aº fi considerat aceastã acceptare drept o demisie
impardonabilã faþã de mine. Am urît comunismul
încã din copilãrie  am înþeles destul de repede ce
este totalitarismul în genere , dar cred cã l-am urît
pe Ceauºescu chiar mai mult decît sistemul.
Asta ca sã închei povestea cu originea mea nesãnãtoasã ºi cu epopeea ei care mi-a marcat, cu
siguranþã, viaþa ; a fost un greu tribut pe care l-am
plãtit eu Istoriei, celei de care am avut parte. Nu
singurul  ºi incomparabil mai mic decît al altora,
cei care au trecut prin ani de persecuþii cumplite,
prin închisori, sau chiar ºi-au pierdut viaþa. Procesul
comunismului pentru aceºtia  cei morþi ºi întemniþaþi, cei cu vieþi, familii ºi cariere distruse  ar fi
trebuit fãcut, ºi nu pentru cele 4 milioane de slãbiciuni ale adeziunii ; slãbiciuni care spun ºi ele
ceva  faptul banalizãrii unui act politic care 
vrem, nu vrem  a avut consecinþe în orice caz
proaste pentru verticalitatea unui popor ; fapt care
nici nu trebuie ºters din istoria conºtiinþei naþionale,
dar nici transformat în act de acuzaþie. De altfel,
priviþi în jur : cîþi mai vor astãzi sã-ºi aminteascã de
aceastã adeziune, chiar dacã pentru cei mai mulþi
a fost formalã, dar de pe urma cãreia ne-am ales toþi cu
exerciþiul nedemn ºi nociv al duplicitãþii, al minciunii
acceptate ºi al supunerii aproape necondiþionate ?
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Au urmat aºadar anii relativei liberalizãri, datoritã
cãrora, terminînd facultatea în 1963, Tudor Vianu a
reuºit sã mã opreascã asistent ºi sã completeze catedra
cu cîþiva tineri care aveau ºi ei unele probleme de
dosar (al meu a rãmas pînã la urmã la fel de mincinos ca în prima zi) : mã refer la Matei Cãlinescu, cel
care îmi va deveni ºi-mi va rãmîne unul dintre cei
mai apropiaþi prieteni, la Sorin Alexandrescu  nepot
al lui Mircea Eliade  ºi la Dan Grigorescu. Am
început sã public, eram cu toþii foarte atenþi la cît de
departe merge libertatea de exprimare, prindeam
un oarecare curaj ºi ne amãgeam cu micile victorii
cînd o idee sau numai o frazã reuºea sã treacã de
cenzurã. Spectrul sinistru al dosarului se estompa 
dar rãmînea acolo, undeva în strãfunduri, cu ameninþarea lui potenþialã. Am început a scrie cu alt spectru,
cel al cenzurii, în preajmã, atît de puternic încît
acesta a nãscut în noi un altul, poate ºi mai teribil, ºi
mai deformant : spectrul autocenzurii. Corbul cel
negru stãtea mereu aproape de umãrul meu, gata sã
croncãne ºi sã-mi paralizeze un gînd sau o frazã,
gata, dacã nu sã te facã sã minþi, mãcar sã te împiedice de a spune adevãrul în întregime. ªi mai ales
sã-þi paralizeze datoria de a te împotrivi fãþiº unui
regim ºi unei ideologii pe care le detestai ºi le criticai
între prieteni. Unii se temeau sã facã ºi asta, pentru
cã fuseserã turnaþi sau ºtiau cã ar putea fi de cine
ºtie care dintre noi, silit sã colaboreze. Ani de zile,
ne defulam înjurînd regimul prin colþuri, fapt care,
îmi dau seama, era cunoscut de putere, dar tolerat 
tolerat pînã în momentul cînd critica devenea publicã.
Îmi era fricã de acest posibil moment ºi îl evitam,
rãmînînd de cele mai multe ori la aluzii sau atacînd
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în public, mai precis la Uniunea Scriitorilor, numai
aspecte secundare. Atîta era libertatea noastrã de
ostateci, atîta îndrãzneam. Iar cînd unul dintre noi
reuºea sã împingã puþin limita protestului dincolo
de pragul labil al acceptãrii oficiale  sau ceea ce
credeam noi cã ar fi acest prag , înregistram actul
ca unul de adevãrat eroism, încercam sã-l imitãm ºi ni
se pãrea cã regimul dictaturii mai primise încã un...
bobîrnac. Cãci atîta era de fapt, cel mult un bobîrnac.
Faþã de reperele represiunii anilor 50, erau, fireºte,
progrese  pe care le salutam cu un fel de frenezie
a unei false libertãþi, ce iatã, e posibilã... Marja de
toleranþã era însã bine socotitã de oamenii puterii,
de aparat  ºi, de fapt, intelectualitatea româneascã
are vina de a fi revendicat cu fermitate ºi curaj mult
prea puþinã libertate ºi independenþã regimului care,
în unele momente, ar fi cedat mai mult în faþa unei
opoziþii deschise, chiar dacã nu radicale. Cã aºa a
fost, ne-o dovedeºte  ne-o dovedea, de fapt 
situaþia din celelalte þãri comuniste, din Ungaria,
Cehoslovacia ºi Polonia, în care conflictul deschis
cu puterea a fost infinit mai mare ºi cu infinit mai
multe ºi mai bune urmãri înainte ºi dupã 1989. Ne
spuneam cã la noi teroarea e mai mare  ceea ce era
fals, în fond. Eram noi mai înfricoºaþi ºi mai laºi, din
cine ºtie ce motive... strãmoºeºti. Interesant este cã
nici acum, în zilele libertãþii, nu prea este analizatã
pe larg aceastã atitudine  a noastrã, nu a altora ! 
cu toatã sinceritatea ºi asumarea. Nu ne place deloc
sã ne asumãm fricile, laºitãþile, compromisurile ºi
cedãrile, nu ne place sã ne amintim de vremea lor 
vrem sã uitãm tot ceea ce ne boþeºte imaginea ce o
avem despre noi înºine ; reacþionãm astfel, acum,
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din aceleaºi motive pentru care am fost atunci mai
slabi decît vecinii noºtri. ªi folosesc persoana întîi
plural pentru cã mã simt la fel de vinovat, indiferent
dacã, ajuns în libertate în 1982, mi-am scuturat aceste
poveri penibile de pe umeri. Mi le-am scuturat încet,
ºi nu fãrã eºecuri, dar numai dupã ce eram în libertate. Partea mea la vinovãþia comunã rãmîne intactã,
indiferent cît am încercat sã o rãscumpãr ulterior.
A venit astfel ºi acel sfîrºit de august 1968 care a
fost de atîtea ori discutat. Eram la mare, la 2 Mai,
împreunã cu mulþi prieteni  aveam radioul la mine
ºi urmãream cu atenþie maximã desfãºurarea evenimentelor. Matei Cãlinescu ºi Ion ºi Ioana Vianu,
prieteni din cei mai apropiaþi, erau în strãinãtate ;
sezonul era pe sfîrºite, dar mai rãmãseserã cîþiva,
între care Nina Cassian ºi Titus Popovici care, searã
de searã, veneau sã ascultãm ultimele ºtiri  îmi
amintesc cã a fost pentru singura oarã cînd corespondentul radioului bucureºtean  care se numea...
Eugen Ionescu  era mai informat decît Europa
liberã. Printre puþinii rãmaºi încã la mare domnea o
oarecare panicã, orice camion militar ce trecea spre
apropiata graniþã cu Bulgaria era urmãrit cu atenþie.
Titus a dispãrut în ajunul faimosului miting din Piaþa
Palatului, luat de o maºinã de la CC. Istoricul
discurs al lui Ceauºescu, pe care l-am privit la un
televizor ºi l-am ascultat apoi de multe ori, a creat o
mare emoþie. Trebuie sã spun cã, spre deosebire de
mai toþi prietenii mei, eu nu vedeam eroismul ºi
nici curajul, ci urletul de fricã al unui psihopat
ce-ºi temea tronul ºi chiar viaþa. Vedeam numai frica
teribilã ºi bîlbîiala aferentã, cîtuºi de puþin... patriotismul. De altfel, era pentru prima oarã cînd îmi
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dãdeam seama cã viaþa noastrã depindea de capriciile
unui psihopat  delirul de grandoare nu începuse
încã, va veni ºi el peste puþin timp. Ajuns dupã
cîteva zile la Bucureºti, cãci începeau cursurile universitare, am rãmas uimit de entuziasmul patriotic
al multora  cei care se îmbulzeau sã se înscrie în
gãrzile patriotice  alþii (printre care ºi Paul Goma)
chiar în partid... Nici mãcar în gãrzi nu m-am înscris,
cred cã scepticismul meu era destul de discordant ;
chiar ºi Matei, proaspãt întors de la Paris, era mai
puþin sceptic decît mine... Astãzi e uºor de vãzut cã
eu aveam dreptate ºi nu înflãcãraþii de atunci, deºi
sînt ºi astãzi încã destui cei care mai cred în...
patriotismul dictatorului. Este însã adevãrat cã, în
acele zile, regimul comunist s-a bucurat, cu adevãrat,
de un sprijin popular sincer  un capital politic pe
care Ceauºescu a ºtiut sã-l speculeze cu simþul sãu
politic primitiv, dar foarte puternic, cu inteligenþa sa
resentimentarã, dar foarte vie, chiar pînã la sfîrºit.
Am trãit deci acest moment istoric  a fost un
moment istoric, oricare ar fi explicaþia lui, destul de
indiferent. La urma urmelor, iluzia multora (în parte
ºi a mea, dar nu în împrejurarea aceasta) se poate
explica : eram de cîþiva ani pe valul unei semi-liberalizãri, comunismul pãrea sã cedeze în faþa valorilor,
sã dea drumul oamenilor sã cãlãtoreascã mai uºor ;
din Occident începuserã sã vinã cãrþi, dar ºi unele
produse mai... de lux, cenzura se atenuase, arestãrile
încetaserã ºi închisorile se goliserã, speram cu toþii
într-o faþã umanã a comunismului care, în fond, în
România, a fost mai mult o... fata morgana. Eram
dintre cei care, aºa cum am arãtat mai sus, profitaserã de aceastã liberalizare. Fusesem chiar trimis
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în strãinãtate, în Franþa, la cursurile de varã de la
Besançon în vara lui 1966 ; vãzusem Parisul, luasem
contact cu viaþa mult visatã a Occidentului. M-am
întors fãrã chiar sã-mi fi pus problema de a rãmîne 
se întorseserã toþi prietenii mei care apoi vor pãrãsi
þara mult înaintea mea  ºi Matei Cãlinescu, ºi Vienii,
ºi Vlad Georgescu ; erau ani cînd, de obicei, intelectualii ºi artiºtii se... întorceau. De ce oare, mã
întreb acum ? Fiindcã nu aveam curajul de a rupe,
fiindcã eram ameþiþi de semnele acelei scurte liberalizãri, fiindcã reuºisem sã ne creãm o situaþie,
unii din noi ºi un nume, fiindcã mai speram, ca ºi
cum dictatura comunistã nu ne dãduse destule probe
ale caracterului ei profund anti-uman ? Fiindcã intuiam
dificultãþile, uneori teribile, ale exilului ? Din fricã de
libertate  fiindcã existã aceastã fricã, oricît de paradoxal li se va pãrea celor care nu au simþit-o ?
Dintr-un instinct de apãrare în faþa necunoscutului 
sau pentru cã vãzusem cã nu e deloc uºor sã-þi
continui profesia la care þii sau cariera în Occident ?
Cea mai mare parte a elitei intelectuale româneºti
s-a întors, în acei ani, acasã. Au plecat cei ce fuseserã
în închisori, cei cu rude apropiate ºi cei cu intuiþii
mai ascuþite. Ultimul mare exod a început pe la
mijlocul anilor 70.
Cîþiva ani mai tîrziu deci, tendinþa se va inversa.
Eroarea de a spera nu e nici mai mare, nici mai micã
decît alte erori. Îmi amintesc cã, avînd atît de puþine
surse de informare privind situaþia din alte þãri surori
de suferinþã, priveam ºi citeam cu invidie o revistã
polonezã editatã în francezã (cred cã se numea La
Pologne daujourdhui), care arãta cã libertatea artisticã, cel puþin, era acolo incomparabil mai mare
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decît a noastrã  puteam deci spera cã ea va ajunge
ºi la noi... Ne înºelam, pentru cã limita de cedare a
polonezilor fusese mult mai înaltã decît a noastrã 
ºi curînd am mai aflat cã aceastã ºtachetã fusese
incomparabil mai sus ridicatã de intelectuali ºi în
Ungaria, ºi în Cehoslovacia. Am aflat sau am bãnuit,
din diverse semne ºi contacte. Pentru cã, aºa cum
arãtam mai sus, o altã limitã a mentalitãþii noastre a
fost ºi aceea de a ignora ceea ce se întîmpa în jurul
nostru, de aceeaºi parte a Cortinei de fier, lipsindu-ne
astfel de criterii operative. Noi ne uitam numai la
Occident, pe care de fapt mai mult îl adulam decît
cunoºteam ºi înþelegeam cu adevãrat, ºi apoi la
borºul naþional în care încercam sã pescuim cîte
ceva, vreo nadã lãsatã de putere spre a iluziona intelighenþia naþionalã cã e destul de... demnã. Dar...
Dar iatã cã sosirã ºi tezele din iulie 1971, sfîrºitul
abrupt al liberalizãrii. De data aceasta, am fost eu
cel care s-a înºelat. Îmi amintesc cã eram în examen
de admitere ºi corectam teze, împreunã cu Matei,
cînd au apãrut noile indicaþii. Eu le-am crezut doar
un foc de paie, Matei devenise brusc pesimist, teribil
de pesimist, spunînd mereu cã totul s-a terminat !.
Ne întîlneam dimineaþa în sala corectãrilor, el lucra
vreo douã ore, apoi, cu nerãbdare anxioasã, mã lua
ºi plecam sã bem bere la restaurantul Berlin. Veneau
acolo, la prînz, ºi Nego, ºi Ion Vianu, ºi, puþin mai
tîrziu, Mircea Martin. Nego era la fel de pesimist ca
Matei, Ion pãrea mai calm, Mircea oscila între extreme.
Nu voi uita niciodatã disperarea uºor alcoolizatã a
prietenilor mei care mi se pãrea cã exagereazã. Era
foarte cald  terminarea corectãrii a fost un adevãrat
chin, Matei nu mai avea rãbdare de nimic. Am plecat
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apoi cu toþii la mare, la 2 Mai  ºi acolo au început
sã vinã toate zvonurile cu privire la ºurubul care se
strîngea.
Într-adevãr, ºurubul a început sã se strîngã  ºi
s-a tot strîns pînã în 89... cu mici perioade de vagã
relaxare  mai ales în cazuri individuale. Nu s-a
revenit la proletcultismul din deceniul VI pentru cã
nu se mai putea, dar progresul în liberalizare din
perioada 1962-71 a fost jugulat. Progresia cultului
personalitãþii ºi a naþionalismului demagogic ºi delirant
a fost rapidã ºi coºmarescã. Mi-a fost dat sã cad
printre victime  cartea despre scrierile româneºti
ale lui Eugen Ionescu, terminatã la sfîrºitul lui 1972,
nu a mai apãrut decît în... 1991. E o poveste pe care
nici acum nu o pot relata fãrã turburare.
Apropiindu-mã de încheierea primului volum al
unei ample monografii despre Eugen Ionescu, desigur prima la noi (din cel de al doilea, privitor la
opera francezã a scriitorului, nu am mai scris decît
cîteva capitole, mai bine zis prime variante a ceea
ce ar fi trebuit sã fie cîndva un text definitiv, variante
din care unele au ºi apãrut în diverse reviste sau
cãrþi), m-am dus, prin noiembrie sau decembrie
1971, sã-l propun editurii Cartea Româneascã unde
aveam amici ºi unde ºtiam cã Marin Preda se lupta
mult mai mult cu cenzura decît alþi directori de
editurã. De altfel, Cartea Româneascã era, în acei
ani, cea mai bunã editurã bucureºteanã. M-am dus
deci la Alecu Paleologu ºi Geta Dimisianu, care
aveau atunci un birou comun ºi am fãcut propunerea. Cei doi, cu care aveam bune relaþii ºi cu care
mã ºtiam de aceeaºi parte a baricadei, au fost entuziasmaþi de ceea ce le-am povestit despre conþinutul
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cãrþii  în cea mai mare parte complet inedit la acea
orã. Furaþi de entuziasm, trecînd la plecare prin faþa
biroului lui Marin Preda  pe care eu nu-l cunoºteam
personal , ei au vrut sã-i vorbeascã imediat despre
carte. În consecinþã, au intrat la director, eu rãmînînd sã aºtept a fi chemat. În biroul lui Preda se afla
Adrian Pãunescu ºi nu ºtiu mai cine  cei doi au
intrat ºi i-au comunicat, plini de elan, lui Preda
propunerea mea. Stînd în hol, auzeam cîte ceva din
conversaþia animatã ce avea loc. L-am auzit mai ales
pe Pãunescu, cu glasul lui de buhai, protestînd, ºi
pe Geta care argumenta destul de iritatã. Domnul
Gelu Ionescu ar face mai bine sã se ocupe de marii
noºtri scriitori, de Bogza, de Jebeleanu, de Preda 
ºi nu de unii care ne înjurã !  combãtea Pãunescu
(ce jalnicã ierahie valoricã avea momentul acela, în
care chiar un semidoct ca Pãunescu putea numi
mari scriitori pe un Bogza, un Jebeleanu sau un
Preda...). A trecut vreun sfert de orã ºi au ieºit din
birou Alecu ºi Geta, pleoºtiþi, împreunã cu Preda
care mi-a comunicat, dîndu-mi mîna, cã nu-l intereseazã cartea pentru cã : Monºer, Ionescu ne cam
înjurã ºi nu prea mai vrea sã ºtie de þara lui.... Nu
ºtiu ce mi-a mai spus, pentru cã eram la pãmînt. Am
plecat cu cei doi comentînd întîmplarea, ei încercînd
sã mã consoleze, spunîndu-mi cã lasã, se aranjeazã,
cã era Preda într-o zi proastã, cã fusese la Paris la
Eugen Ionescu ºi nu se prea înþeleseserã  nici nu
vãd cum s-ar fi putut înþelege !  cã e adevãrat cã
Ionescu ne cam înjurã ºi  ideea Getei  scrie-i
dragã o scrisoare sã se mai calmeze mãcar pînã îþi
apare cartea ! ! !.
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Acest ne cam înjurã meritã puþinã atenþie. Cum
se ºtie, Eugen Ionescu nu o datã a luat poziþie contra
comunismului în genere  a celui românesc în special  ºi aceste atitudini aveau sã se înmulþeascã mai
ales dupã toamna lui 1972, cînd avea loc întîmplarea... Aºadar, atacurile la adresa comunismului ºi a
lui Ceauºescu erau considerate înjurãturi la adresa...
noastrã ! Care noi, deci ? Cã Pãunescu era noi cu
dictatura ºi comunismul dîmboviþean nu mã mirã.
Nici chiar la Preda, ce devenise aproape un oficial ºi
care, necunoscîndu-mã, se comporta faþã de mine
ca un oficial. Dar ºi Alecu, ºi Geta adoptaserã acest
noi ºi în plus foloseau aceastã expresie incalificabilã : ne înjurã. De ce ? Foarte simplu, pentru cã
toatã lumea, scriitori ºi oameni distinºi o foloseau ºi
continuã sã o foloseascã ºi astãzi, nu numai în
legãturã cu cazul Ionescu, ci în genere ; cînd, de
pildã, apãrea o criticã la o carte, la un spectacol etc.,
toatã lumea spunea dupã lectura textului : X te
laudã sau X te înjurã. Invariabil, permanent, cu
cea mai banalã obiºnuinþã. Cãci pentru români nu
existã decît te laudã ºi te înjurã, nimic altceva.
Mai existã ºi varianta unei oarecari neutralitãþi, exprimatã, de pildã, prin expresia : X cam bate cîmpii...
dar e pozitiv. Deci o obiecþie criticã este o înjurãturã, pur ºi simplu. Nu se admit obiecþii, observaþii 
nici mãcar sugestii. Ori eºti lãudat, aºa cum meriþi
(ºi cum eºti convins cã meriþi !), ori eºti înjurat !
Existã, ce e drept, ºi nuanþe  ca de pildã : l-a cam
înjurat.... Cît priveºte acest noi, el voia sã spunã,
de fapt, noi, românii. Era folosit enorm acest plural
în care încãpeam cu toþii, ºi noi, ºi securiºtii, ºi
politrucii, ºi ºtabii  pentru cã, nu e aºa ? cu toþii
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sîntem români, mai mult sau mai puþin oneºti... Nu
puteam sã mã recunosc în acest ne sau noi 
aceastã persoanã întîi plural ce mã punea în rînd cu
cei din pricina cãrora aveam sã pãrãsesc þara.
Mã întreb dacã aceastã viziune despre criticã,
observaþie sau obiecþie ce vine din adîncurile unei
penibile psihologii specifice, mã întreb  în þara lui
Maiorescu ºi a lui Lovinescu  dacã e o prelungire a
unei mentalitãþi rurale arierate, nedepãºite de cea
mai mare parte a populaþiei, sau dacã este un fel de
refuz al cuvîntului criticã, al noþiunii sau poziþiei
publice ce o presupune, refuz ce vine din limba de
lemn a partidului unic...
Aºadar, încasasem un prim refuz. M-a contrariat,
dar mi-am zis cã nu e aceasta singura editurã din
Bucureºti. Am aºteptat sã termin cartea, am povestit
prietenilor întîmplarea. Fapt este cã, nu peste mult
timp, m-am întîlnit cu Zigu Ornea, care aflase de
acest refuz ºi care mi-a propus sã dau cartea redacþiei
lui de la Editura Minerva. Ceea ce am ºi fãcut, am
dus-o într-o dimineaþã, ºi el a dat-o imediat în lucru
Mariei Simionescu, ce devenea astfel redactoarea de
carte. Am avut discuþii cu amîndoi, mi-au fãcut niºte
observaþii interesante, Zigu a introdus-o în planul
de editare pe 1974, la rezerve chiar pentru 1973. Ce
a urmat ? Numai necazuri  nici nu îmi mai amintesc
cîte scoateri din plan ºi reintroduceri, ºi iar scoateri
ºi iar reintroduceri  referate date unor instituþii ºi
persoane cu cea mai bunã reputaþie de vigilenþã la
cenzurã etc., referate ale Academiei de ªtiinþe Sociale
ºi Politice, poate ºi altor... foruri. Ion Ianoºi, de care
mã leagã o simpatie reciprocã, multe discuþii în
contradictoriu dar ºi admiraþia comunã pentru
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Thomas Mann, a dat ºi el un referat extrem de
pozitiv ; din cîte îmi amintesc, toate referatele au
fost pentru publicare, chiar ºi cel al Direcþiei Presei,
adicã al cenzurei. A fost zadarnic. La un moment
dat, prin 74 sau 75, insistenþa redacþiei a creat chiar
o mare supãrare tovarãºului Ion Dodu Bãlan, vicepreºedinte al CCES-ului, care nu numai cã a înmormîntat definitiv cartea, dar i-a ºi sancþionat pe Zigu
Ornea ºi pe Maria Simionescu pentru lipsã de vigilenþã faþã de cãrþi antipatriotice, nocive, jidãnite
etc. Zigu ºi-a fãcut autocritica, l-am înþeles foarte
bine, dar Maria Simionescu a rãmas pe poziþie ºi a
fost sancþionatã ºi mai drastic. Ea a povestit toate
aceste nefericite aventuri ale cãrþii, dupã 1989, în
douã publicaþii : în Realitatea româneascã din 15 iunie
1991 ºi în Adevãrul literar ºi artistic nr. 374 din
29 iunie 1997. Nu am avut prilejul unei reîntîlniri ºi
mai ales acela de a-i mulþumi pentru descrierea
amplã ºi corectã a acestor împrejurãri.
Sfãtuit de prieteni ºi de colegi mai familiari cu
forurile, am trimis o scrisoare lui Dumitru Popescu,
zis Dumnezeu, care însã, în ciocoismul sãu de cea
mai tristã amintire, nici nu a catadicsit sã-mi
rãspundã  ce sã te aºtepþi de la o canalie cinicã,
respinsã de idee ºi de talent ? La un moment dat, am
avut de a face ºi cu Mircea Sîntimbreanu, altã pramatie ideologicã, cu care am avut chiar un schimb
de replici telefonice destul de dur. Henry Dona, cu
care mã împrietenisem la revista Cinema, unde colaboram amîndoi ºi cu care stãteam ceasuri întregi la
palavre pe diverse teme, a intervenit la prietenul ºi
vecinul sãu Gogu Rãdulescu care a promis cã va
face ceva ; cred cã a ºi fãcut, pentru cã, la un
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moment dat, nu mai ºtiu în ce an, ceva a pãrut cã
miºcã. În fond, nu a miºcat nimic, nici chiar dupã ce
George Macovescu, devenit preºedinte al Uniunii
Scriitorilor, cu care aveam relaþii bune ºi conlucram
în unele probleme legate de apariþia Caietelor critice,
mi-a spus cã a vorbit cu Valeriu Râpeanu ºi cã acesta
va încerca ceva... Nu cred cã a încercat nimic, decît
sã mã þinã cu vorba, tacticã de tergiversare ce i-o
cunosc toþi cei care au avut de a face cu editura lui.
Deci o istorie ce s-a întins pînã la plecarea mea,
în noiembrie 1982, aºadar nouã ani bãtuþi pe muchie...
Pentru orice eventualitate, Marie-France Ionesco scosese, în 1976 cred, o copie în Occident. Este cea
care mi-a folosit atunci cînd cartea a fost tradusã ºi
a apãrut la Karl Winter Verlag din Heidelberg, în
1989, graþie ofertei ºi sprijinului Profesorului Klaus
Heitmann. În toþi aceºti ani, pînã în 82, cartea a
circulat în manuscris la diverºi prieteni ºi confraþi 
au citit-o Radu Cosaºu, Roger Cîmpeanu, Lucian
Raicu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin  dar ºi
alþii. ªtiau mulþi confraþi aceastã poveste, destul de
tristã. Pot sã constat cã, fãrã a fi o carte... politicã, ea
a atins un record absolut de interzicere a publicãrii,
record cu care nu mã mîndresc, mai ales cã nu
autorul ci... subiectul era proscris. Trebuie sã spun
cã nepublicarea acestei cãrþi, cu care aº fi vrut sã
debutez, a fost una din loviturile cele mai grele pe
care le-am primit de la regimul comunist : nu mai
plãteam pentru originea mea socialã, ci pentru dreptul
de a exista într-o culturã normalã, adicã lipsitã de
interdicþii, proscriºi ºi cenzurã.
Ce a urmat dupã faimoasele teze din iulie 71
se ºtie. Una dintre consecinþele acestei cotituri politice
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spre un totalitarism autoritar de inspiraþie coreeanã
a fost ºi încercarea prin care au trecut cîþiva prieteni
ai mei, mai ales în martie 1977. Pînã atunci, primul
dintre noi care a ales calea exilului, a fost Matei.
Nu-l mai preocupa nimic altceva decît cum sã plece 
ºi a reuºit la începutul lui 1973, luînd drumul Americii,
împreunã cu familia. Teoretic, pentru un lectorat de
doi ani  dar noi prietenii ºtiam cã, practic, se
hotãrîse sã nu se mai întoarcã. L-am condus la
aeroport cu mare tristeþe. Lãsa în viaþa mea un
considerabil gol. Povesteºte el însuºi despre toate
acestea în Amintiri în dialog, o carte excelentã de
memorialisticã publicatã în colaborare cu Ion Vianu.
În vara lui 73, Marie-France Ionesco a venit la
Bucureºti ºi prin ea i-am trimis toate actele ºi diplomele ce mi le lãsase în pãstrare. A fost o scenã
comicã ascunderea acestor acte în fundul unei frumoase poºete de la Hermes cãruia i-am tãiat cãptuºeala, am pus actele bine strînse într-un mic pachet,
apoi am cusut-o cam... primitiv, dar cît s-a putut de
solid. La aeroport, Marie-France a pus în sac tot felul
de flacoane, bijuterii etc.  dar nu a fost controlatã
decît superficial. Mi-a fãcut apoi un semn de liniºtire
ºi... a plecat.
Mai ales dupã plecarea lui Matei  ºi poate în
amintirea lui , prietenia mea cu Ion ºi Ioana Vianu,
prezenþe de nepreþuit în viaþa mea, s-a strîns. Mergeam la ei în fiecare miercuri seara, luam masa, apoi
rãmîneam de vorbã cu Ion pînã tîrziu. Uneori, iarna,
mergeam cu ei la Sinaia sau Predeal, unde Ioana ºi
copiii schiau, iar noi doi, galoºarii, stãteam de
vorbã ºi ne plimbam. Am fãcut ºi cîteva vacanþe de
varã împreunã, fie la 2 Mai, fie pe Valea Frumoasei.
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Pot spune cã am parcurs aceºti cîþiva ani, din 73
pînã în 77, împreunã  interminabile discuþii, majoritatea pe teme politice, dar ºi despre viaþa literarã, cu
toate frãmîntãrile ei, mai mult sau mai puþin sterile.
Întrebarea ce facem ?  spusã cu glas tare sau nu 
era subtextul principal al lungilor noastre discuþii.
Pãstram legãtura cu Matei, venea, de obicei de Crãciun,
Marie-France, încãrcatã cu daruri ºi cu entuziasmul
ei. Puþin timp înainte de Crãciunul 1976, într-o searã,
Ion ºi Ioana mi-au spus cã au depus actele de
plecare definitivã  cã se hotãrîserã dupã lungi, lungi
ezitãri. Aveam deci sã pierd încã doi din prietenii
cei mai buni  cãci eu nu voiam sã plec. Nu o
fãcusem nici în 1972, nici în 1973, cînd fusesem la
Paris ca invitat al lui Marie-France ºi al lui Eugen
Ionescu. Nu mã simþeam capabil, pur ºi simplu, de
acest gest teribil.
A început aºteptarea lor ºi a mea. Evenimentele
s-au precipitat o datã cu acþiunea lui Paul Goma ºi
cu ceea ce a urmat dupã cutremurul din martie
1977. Îl cunoºteam pe Paul Goma care, împreunã cu
viitoarea (ºi actuala) lui soþie, îmi fuseserã studenþi
un an de zile. La începutul anului se certau în
seminar, la sfîrºitul lui s-au cãsãtorit  cred cã m-au
invitat la cãsãtoria civilã, dar nu ºtiu de ce nu m-am
putut duce. Goma  despre care aflasem cîte ceva
fie de la el, fie din viaþa literarã (fuga familiei din
Basarabia, închisoarea ºi domiciliul forþat de dupã
revoluþia din Ungaria)  era un student bun, dar
incomod  accepta greu opiniile altora, inclusiv ale
profesorului. Mie îmi plãcea asta  ºi deseori seminarul era un dialog în... trei. Nu citisem nimic din
ceea ce scrisese. Mai tîrziu am auzit ºi despre cãrþile
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lui interzise. Nu ne-am apropiat unul de celãlalt
pentru cã exista, cred, între noi, un fel de incompatibilitate. Îl socoteam prea înverºunat, prea brutal,
prea resentimentar. Dar din aceste trãsãturi ale sale,
plus altele  ºi în primul rînd curajul  a ieºit atunci
miºcarea ce-i poartã numele, un moment istoric de
indubitabilã importanþã al dizidenþei româneºti. (Aceste
trãsãturi de caracter ale lui Goma vor da naºtere,
mult mai tîrziu, în anii 90, unor scrieri reprobabile,
detestabile, din punctul meu de vedere.) ªtiu cã
Marie-France, cînd venea la Bucureºti, îl vizita ºi cã
i-a scos una sau douã din cãrþile lui pentru a fi
publicate în Occident. ªi eu, ºi Ion o sfãtuiam sã fie
prudentã  ea nu a fost ºi bine a fãcut. Cînd a lansat
scrisoarea sa de solidarizare cu Charta 77, am fost
impresionaþi  se vorbea la Europa liberã în fiecare
zi despre el ºi despre presiunile ce se fãceau asupra
lui. Le comentam cu Ion care, aflat acum pe drumul
fãrã întoarcere, s-a decis sã meargã la Goma, sã
adere la miºcare. Ion Negoiþescu, alt prieten cu care
mã vedeam des în ultimul timp, aproape sãptãmînal,
m-a sunat într-o zi spunîndu-mi sã vin urgent la el.
Ceea ce am ºi fãcut. Nego scrisese o scrisoare adresatã lui Paul Goma ºi voia sã mi-o citeascã, înainte
de a o face publicã. Mi-a citit-o, eram emoþionaþi,
am mai revãzut textul împreunã cîteva ore, sugerîndu-i sã scrie ºi despre felul aberant în care sînt
trataþi marii scriitori de origine românã din emigraþie
sau despre cenzurarea clasicilor noºtri etc. Nego
le-a introdus imediat în text ºi ne-am despãrþit în
faþa casei lui, el mergînd la Doinaº ca sã-i arate
textul ºi sã îl batã la maºinã. Deºi îmi era fricã, am
vrut sã semnez ºi eu, dar Nego a fost de pãrere sã
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aºtept mai întîi semnãturi de adeziune mai prestigioase
(de care nu se îndoia cã vor apãrea), semnãturi care
sã mã apere  fiindcã pentru mine exista pericolul
represaliilor ºi dãrii afarã de la universitate. El era
sigur cã, a doua zi, la Uniunea Scriitorilor, vor fi
multe semnãturi  Bogza, Jebeleanu, poate Preda
etc. Nu a fost nici una  nici Doinaº nu a semnat.
Ulterior am aflat cã Nego mai arãtase textul sãu ºi
altora. ªi Nego avea o carte tipãritã ºi apoi topitã din
ordinul lui Ion Dodu Bãlan, tot dupã 1971  loviturã
pe care nu o putea digera. Goma cred cã avea cîteva
cãrþi oprite de cenzurã. În orice caz, scrisoarea lui
Nego nu a fost contrasemnatã de nimeni de la
Uniune  iar el apoi, supus unor presiuni teribile, în
primul rînd ºantajul cu un proces pentru homosexualitate. Avusese loc, între timp, cutremurul devastator care-i fãcuse impracticabil apartamentul, aºa cã
locuia la niºte rude ale lui, la familia Cotuþiu, unde
îl vizitam destul de des. Nego ºi Ion au mers împreunã la Goma, fiecare cu scrisoarea sau adeziunea lui 
astfel devenind þintele urmãririlor securitãþii. Eu mã
plimbam între ei, vizitîndu-i destul de des, cînd pe
unul, cînd pe altul. Vedeam cum sînt fotografiat
intrînd în casele lor ºi mã aºteptam la o... convocare.
Care a ºi venit, de altfel, destul de repede. Întorcîndu-mã într-o zi de la facultate, a apãrut un securist
care m-a invitat la o discuþie  direct la Securitatea
din Calea Rahovei. Anchetatorul, un mîrlan care s-a
legat mai întîi de pãrul meu mai lung, nu a fost
interesat nici de Ion, nici de Nego, ci de... Vlad
Georgescu. Cu ocoliºuri pe care nu le înþelegeam, a
ajuns la subiect. Eu habar nu aveam de ceea ce
fãcuse Vlad, nici mãcar nu ºtiam cã era arestat. Nu
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ºtiam ce scrisese, în afarã de teza lui de doctorat,
nu-l prea vãzusem în ultimii ani, nu ne întîlneam
decît accidental  prieteniile au ºi ele eclipsele lor.
(Mi-am amintit apoi, ieºind de la securitate, cã, cu
vreo cîteva sãptãmîni în urmã, dupã ce începuse
miºcarea Goma, Vlad mi-a dat un telefon sã mã
invite la el  eram aproape vecini  ºi în timpul
discuþiei noastre de vechi prieteni, m-a întrebat cîte
ceva despre Goma. I-am spus ceea ce ºtiam.)
Securistul, total nemulþumit de ignoranþa mea,
m-a pus sã dau o declaraþie cu tot ce ºtiu ºi ce
pãrere am despre Vlad. Am scris destul de puþin 
nu uit cã la pãreri am scris cã opera lui Vlad
e puþinã ºi nesemnificativã. Ceea ce era adevãrat
atunci  ºi va deveni un fals, peste cîþiva ani. Opera
exista  e vorba de excepþionala Istorie a doctrinelor
politice, teza sa de doctorat  dar eu nu o cunoºteam
atunci. Nici o întrebare cu privire la Ion ºi Nego...
În aceeaºi searã cred, ducîndu-mã la Vieni, ei
mi-au dat vestea arestãrii lui Vlad, direct de la Institutul
unde lucra. Atunci am înþeles...
(Întîmplarea a fãcut sã-l întîlnesc pe Vlad, cîteva
luni mai tîrziu, chiar în ziua eliberãrii sale. Locuiam
foarte aproape, l-am vãzut din spate, pe stradã, l-am
strigat ºi am fãcut cîþiva paºi împreunã. Era foarte
marcat de detenþie, mi-a spus cã a fost foarte greu,
cã ticãloºii nu numai cã sînt atotputernici, dar ºi
deloc proºti. I-am spus cã mã convocaserã pentru
el  i-am relatat cele de mai sus. Mi-a spus cã va
pleca, probabil curînd, în America. Nu l-am întrebat
pentru ce scrieri fusese arestat  am aflat mai tîrziu
de la Europa liberã. Nu ne-am mai vãzut decît la...
Paris în 1983.)
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Am continuat sã circul între Ion ºi Nego  cel
dintîi era acum ºi el în anchetã. Veneam la Vieni, ca
ºi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, miercurile, uneori
ºi duminicile  sãptãmîni în care, aºa cum scrie el în
Amintiri în dialog, toþi prietenii, cunoºtinþele îi cam
pãrãsiserã, de fricã. Am continuat deci sã-i vãd, pînã
cînd Ion m-a sunat de la un telefon public, spunîndu-mi : nu mai veni, cãci se îngroaºã gluma. N-am
mai venit deci vreo douã-trei sãptãmîni, timp în care
vorbeam cu Ioana la Institutul Cantacuzino, unde
lucra, despre ce se mai întîmplã. Mi-am reluat vizitele tot în urma unui telefon de la Ion, care îmi
spunea cã pericolul mare trecuse.
Nego, în schimb, dupã ce fusese obligat, în schimbul renunþãrii la procesul de moravuri, sã scrie un
text aºa-zis patriotic  extrem de decent, de altfel 
Nego jubila : i se promiseserã apariþia cãrþii topite ºi
chiar alte apariþii, un paºaport  pe care l-a ºi primit.
Trec peste detaliile penibile ale cãsãtoriilor lui de
conivenþã, dar nu pot uita cu cîtã dezinvolturã vorbea el cu ºi despre colonelul de securitate care se
ocupa de cazul sãu ºi care, acum, îi satisfãcea
toate dorinþele. Plecat în Occident, a fost primit cu
rãcealã : i s-a reproºat textul cu pricina, chiar ºi
încercarea lui de protest  de ce a fãcut-o dacã se
ºtia vulnerabil ? O judecatã mult prea asprã, cred.
A existat un côté exhibiþionist în tot ce a fãcut (ºi
a scris) acest prieten  dar încercarea sa de revoltã
ºi alãturarea lui de Goma mi se par fapte pozitive
care pun în umbrã defectele omului. Nu întotdeauna
ºi nu oricine poate fi erou  dar dreptul de a încerca
îl are oricine, chiar ºi oamenii vulnerabili. Ca sã nu
mai spun cã oricine era vulnerabil în faþa unei forþe
perfide ºi brutale cum era securitatea statului totalitar.
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Am avut parte ºi de o a doua convocare la
securitate, de data aceasta în strada Beldiman. N-am
înþeles ce-au vrut de la mine  mi-au cerut o listã de
prieteni, am scris-o, figurau pe ea ºi Nego, ºi Ion,
dar ºi Radu Cosaºu, Roger Cîmpeanu, Ion Ianoºi,
Mircea Martin, Laurenþiu Ulici  adicã toþi prietenii
mei cei mai apropiaþi. Mi-am zis cã nu am nimic de
ascuns ºi cã, eram sigur  dar poate, spun acum, mã
înºelam  cã oricum Securitatea cunoaºte aceste date
în care nu era nimic secret. Securistul, grad superior,
tuns scurt, cãrunt, înalt ca un bãtãuº ºi bine îmbrãcat,
dupã o ameninþare pe ton mîrlãnesc, pentru faptul
cã... denigrez politica partidului, mi-a sugerat cã
unul din prietenii mei mã toarnã. Eu am recunoscut cã sînt critic faþã de politica partidului în
culturã, lansîndu-mã într-o diatribã contra lui Dodu
Bãlan ºi a incompetenþei sale  pornind de la interzicerea cãrþii mele. Securistul ºef care mã asculta  ºi
care a început brutal ºi agresiv  a sfîrºit prin a
zîmbi ºi a mã... mîngîia pe cap. Nu a protestat deloc
la criticile mele culturale. Am fost condus la ieºire ºi
am plecat. Cred cã în viaþa mea nu m-am simþit mai
umilit ca dupã aceastã întrevedere. Mi-am jurat ca,
la prima ocazie, sã nu mã mai întorc din strãinãtate.
Bineînþeles cã nu m-am þinut de jurãmînt...
Încet, încet, apele s-au calmat. Nego a plecat în
strãinãtate, Vienilor le-a venit aprobarea de plecare 
ºi am trãit alãturi de ei desfacerea casei ºi despãrþirea.
Grea. A plecat ºi Goma, am aflat-o chiar de la el,
întîlnindu-l întîmplãtor în autobuzul 37. L-am vãzut,
m-am dus la el, m-a avertizat cã e urmãrit, i-am
rãspuns cã nu-mi pasã, mi-a spus cã pleacã peste
cîteva zile. Ne-am dat mîna, i-am urat noroc. A avut
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dreptate : þin minte cã era o zi de vineri, ºi am
observat cã am fost urmãrit pînã seara, cînd am
ajuns acasã. Dar m-au lãsat apoi în pace. Plecarea
Vienilor, în iulie, a mai lãsat un mare gol în viaþa
mea. Prietenii care îmi mai rãmãseserã, Roger
Cîmpeanu, Radu Cosaºu, Mircea Martin, Laurenþiu
Ulici, eram sigur cã nu vor lua ºi ei calea exilului. Cu
Matei ºi Ion ne scriam, pãstram legãtura care a rãmas
neºtirbitã pînã azi.
Au urmat anii în care m-am apropiat ºi m-am
angajat din plin în hãrþuielile cu puterea care aveau
loc în lumea literarã, mai ales la Uniunea Scriitorilor.
Aici  fie în grupuri, dar ºi în ºedinþe  puteai sã
spui o seamã de adevãruri  cu alte cuvinte, te...
defulai. Nu, nu adevãrurile fundamentale, ci doar
unele parþiale, surogate tolerate de putere. De fapt,
din ce în ce mai puþin tolerate. Admiram pe cei
mai curajoºi  Doinaº, Manolescu, Deºliu, Ileana
Mãlãncioiu, Mircea Dinescu, Dan Hãulicã ºi alþii,
însã puþini, care luau cuvîntul în adunãri de secþie
sau în consiliul Uniunii. Simplul fapt cã asistam
atunci cînd ei criticau cu mult mai mult curaj
ca mine îmi satisfãcea ceva din nevoia de protest.
Jurnalul lui Mircea Zaciu este un document extrem
de important din acest punct de vedere  mãrturia a
unor fapte ce se petreceau ºi a încercãrilor noastre
de a ne pãstra o marjã mai mare de libertate, dar ºi
de... privilegii. Or, exact asta nu-mi dãdeam seama,
libertatea ºi privilegiile nu merg împreunã.
În 1978, graþie lui Marie-France Ionesco, am participat la decada Ionesco de la Cerisy-la-Salle. O
participare palidã, inhibatã ºi provincialã. Mai important este cã toþi prietenii mã sfãtuiau, fiind la Paris,
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sã rãmîn  voiam ºi eu, cele mai generoase oferte de
ajutor venind de la Eugen Ionescu ºi Marie-France.
Atunci i-am cunoscut, cred, pe Monica Lovinescu ºi
Virgil Ierunca, cu care am avut cîteva întrevederi.
M-am chinuit cîteva sãptãmîni în indecizie, chiar
pînã la rãu fizic, ºi nu m-am putut hotãrî sã cer azil
politic. Aºa cã m-am întors acasã, decis sã închei
acest capitol din viaþa mea ºi sã rãmîn pînã la sfîrºitul
sfîrºitului în þarã. Prietenii de acasã s-au bucurat,
cunoºteau sau bãnuiau intenþiile mele. Cel mai mult
s-au bucurat Roger ºi Radu.
ªi în 1979 am fost în cãlãtorie la Paris, la o
excelentã decadã despre lecturã, tot la Cerisy-la-Salle.
De data asta nu am mai suferit pentru cã mã hotãrîsem pentru întoarcere, chiar înainte de a pleca.
Din nou am locuit la Ioneºti, generoºi ºi plini de
prietenie ca întotdeauna, i-am vizitat pe Vieni în
Elveþia, m-am revãzut cu Monica ºi Virgil Ierunca.
Acasã viaþa se înãsprea de la lunã la lunã, suportam
din ce în ce mai greu dictatura. Þin minte cã în vara
lui 80 am avut pentru prima oarã o senzaþie fizicã
de vomã la vederea portretului tovarãºului  ºi
aceastã senzaþie s-a repetat, cu intermitenþe, luni în
ºir, pînã la sfîrºit. Mi s-a întîmplat uneori sã o mai
am ºi fiind ajuns în liberate, cu ocazia lecturii presei
româneºti ce o fãceam la Radio. În aceºti cîþiva ani,
dintre 77 ºi 82, m-am apropiat mult de Doinaº ºi
Irinel, la care mergeam aproape sãptãmînal serile, ºi
de clujenii Ion Vartic ºi Mircea Zaciu. Am ºi fost de
cîteva ori la Cluj  cred cã prima oarã cu Nego, care
era acum plecat în Germania, de unde nu s-a mai
întors, ºi unde l-am regãsit în 1983.
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Dupã ce fusesem plecat de cinci ori în strãinãtate,
fãrã refuzuri ºi memorii, iatã cã în 1981 paºaportul
mi se refuzã. Prin urmare ºi aceastã libertate, de
care beneficiasem, mi se lua. Erau represalii dupã
Conferinþa Uniunii Scriitorilor, unde vorbisem în
plen, deplîngînd starea lamentabilã în care se gãsea
învãþãmîntul þãrii, avertizînd cã ne ameninþã analfabetismul de masã, denunþînd apoi limbajul de lemn
de la televiziune ºi din ziare, ca un efect. Era
o aluzie destul de strãvezie la adresa limbajului
discursurilor prezidenþiale, repetate papagaliceºte de
toþi imbecilii cu care se umpluse televiziunea, ºi a
efectelor lui atît de nocive. Am propus  ºi plenul a
aprobat  înfiinþarea unei comisii pentru apãrarea
limbii, literaturii ºi moºtenirii literare. Nu a fost un
atac frontal, ca al altor cîþiva curajoºi vorbitori 
între care mi-o amintesc pe Ileana Mãlãncioiu , dar
a avut un... efect, cãci, drept urmare a acestui discurs,
am fost ales în Consiliu prin alegeri libere ; eram de
doi ani în biroul secþiei de criticã deoarece devenisem redactorul responsabil al Caietelor critice,
prima publicaþie de profil de dupã rãzboi  publicaþie la care au debutat sau au semnat printre primele lor texte, o serie de tineri eminenþi. Tineri
eminenþi care îmi fuseserã, unii, studenþi ºi de care
fusesem sufleteºte foarte legat : Monica Spiridon 
care mi-este ºi azi o minunatã prietenã ºi pe care o
admir ºi pentru excepþionalele ei calitãþi intelectuale 
Cãlin Mihãilescu, Liviu Papadima, Rodica Zafiu,
Smaranda Vultur, Liviu Antonesei, Andrei Corbea,
Ion Bogdan Lefter ºi alþii. Caietele critice erau, în
viziunea mea, o publicaþie dedicatã în special tinerilor, mai cu seamã a acelor care, familiarizaþi cu
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noua teorie literarã occidentalã, propuneau un alt
discurs decît cel al criticii curente, acesta  pe care
îl practicasem ºi eu  pãrîndu-mi a fi excesiv bãtãtorit ºi stereotipizat ºi de grila esopicã a lecturilor
complice cu cititorul care cãuta mai ales ºopîrlele
ºi de toate concesiile aluzivitãþii. Sigur cã textele din
Caiete erau apolitice, dar tot sigur e cã aveau nu
numai un alt limbaj dar propuneau ºi un alt tip de
demers decît cel al cronicii literare a-teoretice
ce domnea în descendenþa cãlinescianã, interbelicã
în genere.
Principala preocupare a începutului anilor 80
era, aºadar, legatã de viaþa ºi frãmîntãrile din Uniune,
singurul loc unde îþi puteai exprima  ceva mai
direct  protestul. Îmi dãdeam seama  ºi spuneam
prietenilor mei  cã se apropie momentul cînd nu
voi mai putea suporta dictatura dezastruoasã ºi paranoicã a lui Ceauºescu. Viaþa mea particularã trecea
ºi ea printr-o fazã ce-mi cerea decizii capitale : aºteptam un copil care a venit în septembrie 1982 ºi
ideea de a-l creºte în duplicitate ºi de a-l auzi venind
de la ºcoalã cîntînd Partidul, Ceauºescu, România !
pur ºi simplu mã sugruma. Copilul ce a venit  fiica
mea Domnica  ar fi plecat oricum în strãinãtate,
împreunã cu mama ei ce aºtepta emigrarea în America.
Dar perspectiva era aceea de a nu le mai vedea
poate ani de zile sau ºi mai mult  cine ºtia cã
închisoarea comunismului avea sã se prãbuºeascã
peste numai... 7 ani ? Nici cei mai optimiºti dintre
prietenii mei nu credeau asta, deºi ºtiam cã, în 1980,
la Gdansk, începuse SFÎRªITUL  dar un sfîrºit cît
de... îndelungat ?
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Aºa cã graþie lui Ion Vianu ºi profesorului Reszler,
care fusese coleg cu Matei la Bloomington ºi care
acum preda la Geneva, am primit o invitaþie la un
colocviu în Elveþia pentru luna noembrie. Am depus
actele la Uniune, ca de obicei, dar am complicat
motivul deplasãrii ºi cu (ipotetica  de fapt inventatã
de mine ºi neaºteptat de crezutã de foruri) sãrbãtorire a celor 70 de ani ce-i împlinea Eugen Ionescu 
de care ºtiam cã le e fricã  ºi am aºteptat. Nu venea
rãspunsul, Ion Hobana, secretar al Uniunii, mi-a sugerat sã fac o scrisoare Tovarãºului sau Tovarãºei 
am refuzat categoric, spunîndu-i Domnului Hobana
în biroul sãu plin de microfoane cã nu cred sã fie
scris în constituþie cã libertatea de circulaþie ar fi
condiþionatã de memorii la ºeful statului. Am acceptat sã-i scriu secretarului CC cu cultura de pe atunci,
cred cã se numea Enache  i-am scris o scrisoare
destul de obraznicã, sugerîndu-i cã nu accept sã fiu
considerat prizonier în þara mea ºi exagerînd mult
importanþa colocviului ºi a sãrbãtoririi lui Eugen
Ionescu. Iar am aºteptat, în emoþii, Domnica se
nãscuse, am avut semne cã mi se va aproba plecarea.
A fost un fel de nebunie, cîþiva din prieteni ºtiau cã
aproape sigur nu mã voi mai întoarce de data asta,
am avut viza elveþianã graþie unor intervenþii din
Geneva ºi ale Uniunii în ultimul moment, cîteva
ceasuri înainte de plecarea avionului. Am lãsat casa
în grija Alexandrei, mi-am luat maºina de scris 
cînd Mircea Martin m-a vãzut cu ea a exclamat :
E clar cã nu te mai întorci...  ºi la 17 noiembrie
1982 ora 16 am plecat pe drumul fãrã întoarcere.
Am ajuns la Geneva unde numai de colocviu
nu-mi ardea  deºi am fost prezent acolo iar
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comunicarea mea nu prea a avut succes  nici nu-i
de mirare, numai la ea nu-mi era mintea... Ion ºi
Ioana Vianu asistau la ezitãrile mele, plini de încurajãri, dar cu acea reticenþã pe care þi-o dã faptul de a
fi trecut prin experienþa rupturii, reticenþã pe care
am înþeles-o mult mai tîrziu ºi am adoptat-o eu
însumi în faþa celor nou-veniþi. Ion era gata sã mã
punã în contact cu un ofiþer elveþian de la azilul
politic, îmi ofereau camera unuia din bãieþi, ca sã
stau la ei etc. Ion Filotti, Marie-France ºi alþi prieteni
de la Paris, Vlad Georgescu de la München, telefonau aproape zilnic. Analizînd datele cu Vienii, am
ajuns la concluzia cã azilul se acordã mai uºor la
Paris  în plus acolo fiind ºi multe cunoºtinþe care
m-ar putea ajuta la acte sau cu... intervenþii.
Ajuns la Paris în ultimile zile ale lui noiembrie,
ezitam încã. În dimineaþa lui 2 decembrie, Vlad îmi
telefoneazã spunîndu-mi cã va avea un post de
redactor la Europa liberã pentru mine, începînd cu
1 iulie, cã mã va ajuta bãneºte pînã atunci, cã pot
începe colaborarea cu Monica ºi Virgil de îndatã ce
am azilul politic  ºi, în concluzie... ce mai aºtept ?
Era, într-adevãr, o nesperatã ºansã... Toþi prietenii,
mai ales Alexandra ºi Grigore Slavu  pe care din
acele luni îi consider ca ºi fraþi ai mei , ºi Marie-France,
ºi Vienii de la Morges, ºi Mihnea Berindei au sãrit în
sus de bucurie. M-am dus imediat sã cer azil politic,
ajutat de Doamna Françine Petrulian, o adevãratã
mamã a azilanþilor români  ºi Eugen Ionescu, la
insistenþele lui Marie-France, a trimis o scrisoare
Directorului Oficiului pentru Refugiaþi, pe care îl
cunoºtea ; încît în 40 de zile am avut azilul, apoi
celelalte acte. Eram un om liber, eram un om care
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avea o slujbã  ºi ce slujbã : la Europa liberã ! Si cu
toate astea, în acele zile, poate chiar în acea zi de
început de decembrie cînd m-am aºezat la coada
solicitanþilor de azil, ceva s-a rupt în mine. Nu
legãtura cu þara  aceasta, atîta cîtã a fost, se limita
de ani de zile la cultura ºi literatura ei, dat fiind cã
rãdãcinile familiei mele din pãmîntul þãrii fuseserã
smulse de comunism  nu dorul de locuri (nu mi-a
fost, din 1982 încoace, niciodatã dor de nici un loc
din þarã  cu excepþia apartamentului meu din strada
Gheorghe Lazãr 7), ci dorul de oameni, cîþiva, de o
ambianþã din care mã smulgeam, de lumea mea
care era deja pe cale de risipire. Un indicibil sentiment
de durere, care este, cred eu, durerea exilatului ;
aceastã rupturã pe care am simþit-o aº spune chiar
visceral mi-a marcat restul vieþii ºi mi-a adus coºmarul depresivitãþii. Eram acum un om liber  ºi eu nu
mã bucuram de nici unul din avantajele norocului
meu. Nu puteam, pur ºi simplu, fãrã a ºti de ce. Se
rupsese în mine o coardã, nu ºtiu care. Este în
Livada de viºini a lui Cehov, cãtre finalul actului al
doilea, o scenã în care, în plin realism al intrigii ºi
desfãºurãrii, se aude un zgomot vibrant, asemãnãtor
unei corzi care se rupe  nimeni nu ºtie ce e ºi care
e explicaþia acelui sunet prelung. Un mister, un
simbol, o rupturã în ordinea realului. Evoc scena
pentru cã ºi în mine s-a rupt atunci acea misterioasã
coardã, rupturã care m-a fãcut sã nu mai fiu întreg
de atunci încoace, oricîte momente de bucurie, satisfacþie sau entuziam am avut.
Am stat la Paris pînã la 1 iulie 1983. Între timp
am fost la München sã fac cunoºtinþã cu colegii.
Oraºul nu prea mi-a plãcut... nici azi nu mã simt
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suficient de ataºat de el, deºi îl consider, totuºi,
acasã. La Paris mergeam la filme, mai scriam pentru
emisiunile culturale, mã întîlneam sãptãmînal cu
Monica, Virgil ºi colaboratorii lor, mã vedeam des
cu Marie-France, cu Mihnea Berindei, cu Alexandra
ºi Grigore, cu Andrei ºi Anca Olsufief, cu Ion Filotti
aproape sãptãmînal, cu Laura Korne, care mã invita
la sfîrºiturile de sãptãmînã în somptuoasa vilã din
Ville dAvrey. Mai vedeam ºi alþi amici, mã plimbam
prin Paris  oraº pe care îl cunosc acum destul de
bine  pe la muzee, mai vedeam ºi alþi români dintr-o
societate bucureºteanã ce se muta, încet-încet, în
emigraþie.
Mi-au venit ºi cãrþile din þarã, apoi, la München 
ceea ce putuse fi scos de Alexandra din apartamentul meu, cîteva obiecte, cîteva mobile, amintiri
 sau supravieþuitori  din cîteva dezastre istorice.
De la 1 iulie 1983 am început sã lucrez la Europa
liberã, tot de atunci trãiesc în Germania, al cãrei
cetãþean am devenit în 1992.
Amintirile mele de la Europa liberã fac obiectul
unui alt capitol al cãrþii de faþã.
Confruntarea mea cu Istoria, poate ar fi mai bine
zis presiunea sufocantã la care m-a supus Istoria
acestor ultimi aproape 70 de ani, pe mine ºi pe
multe, multe milioane de semeni, mai are un episod :
evenimentele din toamna ºi iarna lui 1989.
Devenise limpede, din cãderea regimurilor comuniste, unul dupã altul, cãderi despre care citeam
uluit în presa internaþionalã sau pe care le priveam
consternat la televiziune, cã vine ºi rîndul României.
Cel puþin cãderea zidului de la Berlin, cel mai
important ºi dramatic eveniment postbelic, m-a dus
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pînã la lacrimi. Cuprins de frenezie, am ieºit pe
stradã spre a vedea bucuria nemþilor : deziluzie, nu
era decît aceea de la Berlin. În München era o
noapte placidã ºi ternã...
Printre colegi, eram dintre cei mai sceptici cu
privire la o iminentã cãdere a lui Ceauºescu. Îmi
dãdeam seama cã a venit marea curãþenie în estul
comunist al Europei, îmi dãdeam seama cã ceva se
va întîmpla ºi în þarã, dar eram convins cã securitatea
ºi armata nu-l vor trãda, fiindu-i prea complici, prea
pãrtaºi ai tiraniei ce redevenise, în ultimii ani, criminale. Evident, îmi imaginam cã KGB-ul avea o falangã
ºi în România, dar n-o credeam destul de puternicã
pentru rãsturnare. Aºa cã evenimentele de la sfîrºitul
lui decembrie m-au surprins  iar mã înºelasem. Nu
vãzusem, nu imaginasem faptul cã tiranul analfabet
va fi sacrificat pentru ca securitatea ºi restul aparatului sã se salveze, ºi nici nu vedeam  de altfel
nimeni nu a vãzut  cã aceºtia se pregãtiserã ºi
pentru luarea rapidã chiar ºi a puterii economice :
valuta despre care noi bãnuiam cã merge în conturile secrete ale dictatorului, mersese în miile de
buzunare ale complicilor, gata sã... cumpere acum
þara. România s-a bucurat în acele zile de o popularitate ºi simpatie de necrezut în Occident  nu ne
venea nici nouã a crede. Dar totul a încetat o datã
cu simulacrul de proces ºi cu execuþia. Sigur cã
Ceauºescu trebuia omorît, dar felul cum au fãcut-o
urmaºii ºi viitorii profitori a fost mai mult decît o
greºealã politicã  a fost o pecete neagrã pusã pe
cartea unui viitor incert ºi dramatic.
La alungarea lui Ceauºescu eram cu toþii pe culoarele Radio-ului, lãcrimînd ºi ciocnind ºampanie. Eram
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preocupaþi sã aflãm cine va fi urmaºul ; am aflat
repede : a fost un comunist marginalizat în locul
unuia dement ºi fanatic. Nu asta aºteptam... nu peste
tot în est se petrecuse la fel... Iliescu nu a fost ºi nu
putea fi un Havel...
În sãptãmînile acelea tulburi, cu veºti ºi atitudini
contradictorii, am vãzut bine douã lucruri :
Întîi  cã reînfiinþatele partide politice istorice, cu
liderii lor, nu vor avea nici o ºansã de a se impune
ºi cuceri masele, iar liderii erau depãºiþi de istorie,
pe cît de anacronici pe atît de decuplaþi de la realitate,
iar România avea nevoie de ceva nou, ceva de care
nu a fost, vai !, în stare  ºi nu e nici azi , ºi anume
de un partid fãcut de oameni tineri, dinamici, cinstiþi,
necompromiºi de coexistenþa cu comunismul, lucizi
ºi radicali în voinþa de a impune reformele vitale.
Deºi, ceea ce am vãzut din 1989 încoace mã convinge cã chiar dacã ar fi existat un astfel de partid,
mafia securisto-activistã, care a pus imedit mîna pe
þarã ºi pe toate puterile ei, pentru mulþi ani încã de
aici încolo, nu l-ar fi lãsat sã existe ºi sã se impunã,
folosind orice mijloc, chiar mai rãu decît mineriadele.
Al doilea  am înþeles cã alianþa dintre complotiºtii anti-ceauºiºti ºi mafia pro-ceauºiºtã din partid,
securitate ºi viaþa publicã, care la început fusese
marginaliazatã, s-a refãcut în scurt timp, momentul
poate fi uºor reconstituit : este vorba de anunþarea
reintrãrii în viaþa politicã ºi publicã a lui Adrian
Pãunescu ºi C.V. Tudor. Cu alte cuvinte, nu în închisoare, unde le era ºi le este locul, ci în parlament.
Victorioºii nu puteau rezista singuri, nu numai pentru
cã erau mai puþini, dar pentru cã erau legaþi de o
inextricabilã complicitate cu ceilalþi, foºtii fideli. Se
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puteau ºantaja reciproc  dar au fãcut o pace mafiotã
care s-a dovedit lucrativã, producãtoare de multe ºi
mari averi ºi de o parte ºi de alta, averi, beneficii,
posturi  un imens rapt  o pradã împãrþitã din tot
ceea ce a venit ca ajutor ºi împrumut din strãinãtate
ºi din tot ceea ce era proprietatea poporului român.
De cîte ori vin în România, semnele acestui jaf ºi
acestei cîrdãºii îmi sar în ochi ºi-mi aduc aminte cã
au trecut peste 50 de ani istorie de cînd þara mi-a
fost furatã. ªi furatã mi-a rãmas pînã azi...
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Doisprezece ani la Europa liberã
Am lucrat la Europa liberã exact 12 ani, de la
1 iulie 1983 ºi pînã la mutarea definitivã a postului
de radio la Praga, în iunie 1995. Am venit la München
intimidat de prestigiul instituþiei  cine oare n-ar fi
fost ? Aveam doar calificarea de fost ascultãtor
asiduu al acestui post de radio declarat anticomunist,
care, timp de decenii a þinut legãtura între lumea
liberã cu valorile ei ºi români ; ºtiam ºi puþinã gazetãrie, învãþatã mai ales în anii 1962-1970, cînd am
colaborat la Contemporanul cu cronici de film ºi
cînd neuitatul meu prieten Roger Cîmpeanu mã
iniþiase puþin în bucãtãria unei reviste. La Radio
Bucureºti nu cred sã fi vorbit mai mult de 3-4 ori,
invitat de prietenul meu Costicã Teodori, vechi ºi
bun om de radio. Fireºte, cunoºteam toate glasurile
de la München  acum am cunoscut mai întîi fizionomiile, apoi oamenii  ceea ce s-a întîmplat destul
de repede : cînd lucrezi zi de zi cu aceiaºi 30-40 de
colegi, înveþi repede cine sînt, cum sînt, ce te poþi
aºtepta de la ei, ce nu  ºi aºa mai departe. Cum nu
prea mulþi, chiar din cei vechi, legaserã prietenii cu
nemþi sau cu alþi colegi strãini din instituþia ce avea
pe atunci peste 1200 de angajaþi numai la München,

60

se trãia mai ales în ghetou. Adicã se afla repede
totul, despre oricine, fiecare era comentat dupã
simpatii sau antipatii  o lume aproape închisã în
care cei vechi intraserã într-o rutinã iar cei noi erau
treptat acceptaþi (sau numai toleraþi), funcþionînd în
aceastã acceptare criterii din cele mai diferite :
combativitatea anticomunistã a scrisului sau amabilitatea persoanei, originea socialã sau, uneori, cea
etnicã. Erau, ca peste tot, zile de veselie ºi glume pe
tot culoarul românesc, altele de încordare. Erau
programe în care domnea spiritul colegialitãþii 
cum, de pildã, între cei care fãceam Actualitatea
româneascã , în altele, oamenii se certau, mai des
sau mai rar, de obicei pentru fleacuri. Erau destule
prejudecãþi sau intoleranþe, dar ºi gesturi de simpatie, multe intrigi meschine, dar ºi solidarizãri prieteneºti, totul colorat cu fatala predispoziþie pentru
bîrfã. Se întîmpla aºa nu numai la români, dar ºi în
celelalte secþii ale Radio-ului, dupã cum aveam sã
aflu. Fãcea ºi asta parte dintre caracteristicile vieþii
exilului  ca sã nu mai spun cã viaþa românilor fãrã
bîrfã mi-e imposibil de imaginat...
Cunoºteam din þarã nu numai pe Vlad Georgescu,
vechi amic, dar ºi pe N.C. Munteanu, încã de la
sfîrºitul anilor 60, cînd el debutase cu cronicã dramaticã în paginile Contemporanului, epoca lui Ivaºcu,
pe ªerban Orescu, din tinereþile noastre dansante,
pe Dan Comºa, din anii studenþiei. Doina Alexandru
ºi sãrmanul Tiberiu Stoian îmi fuseserã studenþi.
Curînd, l-am invitat pe Emil Hurezeanu, bun poet
echinoxist ºi tînãr plin de farmec, proaspãt solicitant
de azil politic ºi destul de derutat de noua sa situaþie,
nu prea ºtiind încotro s-o ia, sã fie colaborator la
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programul Perspective europene  ºi pe aceastã cale,
încet, dar sigur, talentul ºi verva lui s-au impus ºi a
fost ºi el curînd angajat. Fireºte, ne cunoºteam din þarã
ºi contactul la München ni l-a fãcut Ion Negoiþescu,
prieten cu amîndoi.
Eram foarte speriat cã trebuia sã scriu comentarii
de cîteva ori pe sãptãmînã, eu care în þarã moºeam
un text de cîteva pagini sãptãmîni întregi înainte de
a-l publica. M-am obiºnuit greu cu acest ritm ; am
învãþat de la alþii cum sã concep un program  mi-a
trebuit timp, peste un an, pînã sã intru într-un ritm
pe care l-am pãstrat pînã la sfîrºit : de conceput
douã programe sãptãmînale, în primul rînd Actualitatea culturalã românescã pentru care, la început,
Monica ºi Virgil acopereau cam 35 de minute din
totalul de 50, apoi Perspective europene, plus o
contribuþie sãptãmînalã la Actualitatea românescã
de miercuri.
Cel mai greu mi-a fost sã fac sã demareze programul intitulat (cam impropriu) Perspective europene,
program creat de Vlad Georgescu cu puþin timp
înainte de venirea mea la München, realizat la început
de regretatul Vlad Mugur, care nu prea reuºise sã-l
structureze. L-am luat de la capãt, am cãutat ºi gãsit
colaboratori noi, pe lîngã puþini din cei vechi : Ion
Vianu, Ion Negoiþescu, George Banu, Vlad Mugur,
William Totok, Mirela Nedelcu, Victor Ivanovici,
ªtefan Zorzor, Mircea Lucescu, Adrian Niculescu,
Mihai Pupãzan, Ana Maria Narti, cîþiva ani pe Vintilã
Horia ; Pavel Chihaia era un mai vechi colaborator ºi
la alte programe  ºi de el m-am legat mai mult, de
amabilitatea, entuziasmul juvenil menþinut pînã la
bãtrîneþe ºi bunãtatea omului. Din cele 30 de minute,
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eu acopeream, cu contribuþiile mele, cam 8-10, uneori
mai mult. Pentru un novice nu a fost uºor de intrat
în concurenþã cu Teze ºi Antiteze, clasicul program
cultural parizian.
În fine, era contribuþia mea de miercuri la Actualitatea româneascã în care m-am ocupat de multe
probleme social-politice, în special de învãþãmînt,
ecologie, tineret, sãnãtate  domenii care erau pînã
atunci mai puþin prezente în binecunoscutul program prezentat de N.C. Munteanu, uneori de ªerban
Orescu, apoi ºi de Emil Hurezeanu, pînã la venirea
la München a lui Mircea Iorgulescu.
Trebuie sã spun cã emoþia în faþa microfonului
nu m-a pãrãsit niciodatã  ºi cã am învãþat încet-încet
sã deosebesc ceea ce e radiofonic ºi ceea ce nu e ;
sã-mi dau seama de ceea ce pot face mai bine ºi de
ceea ce nu mi se potriveºte. Bun la toate nu putea fi
nimeni, deºi aveam colegi care puteau trece cu
uºurinþã  ºi uneori cu talent  de la un program la
altul, dupã nevoi. Din programele altora, pe care le
ascultasem ºi în þarã, mai rar sau mai des, am învãþat
mai ales la faþa locului, citindu-le textele, ceea ce
NU trebuie fãcut  ºi ca model negativ mi-au servit
mai ales programele lui Max Bãnuº, personaj agitat
ºi descurcãreþ, dar semidoct ºi mitoman... Nu era
acesta singurul program fãcut de mîntuialã, curios
este cã era mai uºor de vãzut asta dinãuntru decît
ca ascultãtor de departe...
Jurnalismul de radio e o meserie stresantã : un
text dureazã numai o ascultare, nu poþi reveni cu
o relecturã, ca în presa scrisã  spre... binele sau
spre rãul lui, depinde de calitate ; el cere nu numai
multã informare ºi precizie în formulare, cere claritate
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ºi pregnanþã în exprimare. Ziaristului de radio i se
cere în plus ºi supleþe, capacitatea de a trece de la
un subiect la altul cu uºurinþã ºi aplomb. O maximã
inteligibilitate oralã aºadar : aº spune cã poþi formula
douã idei într-o frazã destinatã cititului, dar, cînd
scrii numai pentru a fi ascultat, sînt necesare douã
propoziþii simple pentru o singurã idee. ªtiam cã nu
prea am toate aceste talente, dar cã trebuie sã fac un
efort  ºi, ca ºi alþii, am încercat sã-mi restrîng
domeniul comentariilor la ceea ce mã simþeam în
stare ºi, în orice caz, sã-mi schimb stilul de a scrie,
adecvîndu-l unei receptãri exclusiv auditive. Schimbasem þara, schimbasem profesia, trebuia sã-mi schimb
ºi stilul, la care trudisem vreo 20 de ani... Apoi, tot
relativ încet, mi-am gãsit un anumit ton al comentariului, care sã nu semene cu cel al colegilor de
program. Informaþie era multã, gata aleasã de un
corp central pe tot radioul, atît de multã încît era
aproape inepuizabilã. Apoi erau abonamentele la
ziare ºi reviste internaþionale, dar ºi la cele româneºti 
pe acestea le citeau mai ales redactorii de la Actualitatea româneascã ºi directorii. Puþini se mai osteneau
cu aceastã presã mincinoasã pînã în 89, din care
noi trebuia sã ne gãsim sursele ºi subiectele  ceea
ce fãcea ca mulþi din redactorii de la alte programe
sã nu ºtie la zi ceea ce se petrecea în þarã  de
unde ºi sursa multor erori sau stîngãcii, nu puþine
de exprimare corectã în româneºte. ªi calificarea
multora se fãcuse la locul de muncã (dacã se
fãcuse...), mai cu seamã în anii cînd cu greu puteau
fi angajaþi la München ziariºti de meserie sau publiciºti cu nume din þarã  aceastã selecþie adevãratã a
început mai ales de pe vremea direcþiei lui Noel
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Bernard. Nu l-am cunoscut, dar îl ascultasem cu
admiraþie ani de zile  era un ziarist de mare talent,
mulþi din colegii mei îi pãstrau aproape o veneraþie 
alþii îl urau chiar ºi postum. Eram de toate felurile
deci : unii care scriau bine ºi citeau monoton sau
inexpresiv, alþii care scriau prost, dar citeau bine,
unii cu remarcabilã culturã politicã cãpãtatã prin ani
(cum a fost Victor Cernescu  pe numele sãu adevãrat Romilo Lemonidis), alþii în mod vãdit lipsiþi ºi de
talent ºi de interes ; unii care fãceau totul la minima
rezistenþã ºi alþii care ºi-au dat, pînã la sfîrºit, toatã
osteneala pentru textele sau programele lor. Unii
cãrora puteai sã le faci sugestii ºi observaþii colegiale 
foarte rari , alþii care se simþeau imediat jigniþi ºi
deveneau agresivi. Unii care întrebau, cînd nu ºtiau
ceva, alþii care credeau cã ºtiu totul ºi nici nu le
trecea prin minte sã întrebe. Cei mai mulþi dintre noi
eram guralivi, cîteodatã pitoreºti ºi amuzanþi, uneori
exasperanþi ºi rãutãcioºi  dar, cum spuneam, unde
se petrec altfel lucrurile ? Comoditatea a fost o boalã
care pe mulþi i-a fãcut sã producã mult sub nivelul
de care ar fi fost capabili ºi mai ales sub nivelul la
care au fost plãtiþi. Neurmãrindu-se cum trebuie
presa ºi radioul din þarã, puteai asculta uneori pe
undele Europei libere ºtiri... noi pe care le cunoºtea
toatã þara : cel mai cras exemplu a fost acela al
emisiunilor sportive, care ar fi putut avea un mare
impact, dat fiind numãrul mare al microbiºtilor de
acasã, ºi nu l-a avut din pricina comoditãþii ºi lipsei
totale de talent a titularilor acestor programe.
Fireºte însã cã nu sportul a fãcut greutatea
acestui post de radio, ci alte programe. ªtirile,
unde erau concentrate mai multe capete inteligente
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ºi informate ; apoi programele de politicã internaþionalã ;
fireºte, Actualitatea româneascã ; editorialele sãptãmînale în zilele lor bune, cînd erau scrise de Noel
Bernard sau Vlad Georgescu. Erau puþini cei care se
ascultau ºi se citeau unii pe alþii  comoditate care
nu a putut fi învinsã de nici un director, în ciuda
multor mãsuri ºi îndemnuri. Dar, una peste alta,
efectul radiofonic a fost, incontestabil, mult mai
valoros decît conceperea sau bucãtãria programelor, pe care o ºtiam numai noi, cei dinãuntru  ºi,
evident cã efectul a contat. Una peste alta, oamenii
strînºi  mai mult prin hazard decît din competenþã
verificatã  în jurul acestui post de radio au trãit o
experienþã capitalã pentru viaþa lor, chiar atunci cînd
nu ºi-au dat seama. Ceva ne unea, dincolo de simpatii sau rivalitãþi, poate instinctul importanþei muncii noastre. Era ºi o risipã de mijloace ºi de forþã
financiarã redutabilã care împingea totul înainte,
cu un remarcabil succes pe care astãzi ºi-l amintesc
în þarã din ce în ce mai puþini dintre foºtii noºtri
ascultãtori. Dar pe care noi n-o vom uita, pentru cã
am trãit ÎMPREUNÃ, chiar dacã în stiluri ºi la temperaturi foarte diferite, aceastã experienþã captivantã ºi
acaparantã, UNICÃ în istoria emigraþiei.
Doisprezece ani deci, în acest vîrtej de actualitate în care cu greu m-am obiºnuit, pentru cã
ritmul meu vital era altul. M-am apropiat de puþini
colegi, dar nu am avut conflicte cu nimeni, pentru
cã, pe de o parte, nu m-am amestecat în intrigi, pe
de alta, nu am avut nici o ambiþie administrativã.
Am ºtiut foarte repede cã, dacã mi s-ar fi oferit
vreodatã un post de conducere, nu l-aº fi primit.
Din mai multe motive : nu mã simþeam capabil sã
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fac faþã bombardamentului actualitãþii imediate (sînt,
fundamental, un om de reflecþie, ºi nu de acþiune),
nu mã simþeam capabil ºi destul de competent sã
conduc o astfel de echipã eterogenã, nu puteam
avea un contact de nuanþã cu directorii americani
datoritã englezei mele foarte rudimentare ; nu aº fi
putut înfrînge inerþiile, mari la mulþi redactori, nu
aveam destulã forþã fizicã ºi mai ales psihicã pentru
efortul epuizant ce îl cerea încleºtarea cu ultima
ºtire ºi aceea cu rezistenþa comoditãþii, orgoliului
sau incapacitãþii oamenilor. De altfel, nici nu mi s-a
oferit ocazia unei astfel de nedorite avansãri. Aºadar, nu cred cã am avut duºmani prea mulþi  sînt
sigur cã unii colegi au apreciat munca mea, alþii nu 
ceea ce e normal ; iar ecoul în þarã al programelor ºi
textelor mele, atunci cînd îl aveam, a fost precumpãnitor favorabil (în secret, am fost fie vizitat, fie
contactat telefonic de mulþi scriitori sau foºti colegi
de la Universitate ; o lungã listã cu nume de primã
mãrime, pe care nu o public aici ºi acum pentru cã
poate unii n-ar dori-o) ; nu am fost o vedetã, dar
ºtiu cã vorba ºi judecata mea au contat în multe
momente  ºi mai ales ºtiu cã am încercat (ºi reuºit,
de multe ori) sã spun cît mai limpede ºi mai hotãrît
adevãruri politice, culturale, sociale  omeneºti 
care erau ale mele ºi ale ºansei ce m-a adus la acest
microfon în vremuri grele pentru þarã, în vremuri în
care cineva trebuia sã le spunã cu glas tare, adevãrurile nu numai ale mele, ci ºi ale celor din þarã, ale
celor cãrora le fusese, ca ºi mie, furatã þara  cum
foarte exact a formulat Ion Vianu în Amintirile sale
în dialog cu Matei Cãlinescu.
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La cîteva luni de la sosirea mea la München, au
început sã vinã ameninþãri din þarã  fie scrisori, fie
telefoane, fie presiunea asupra celor de acasã, asupra
rudelor ºi unor prieteni. Mama nu a fost prea des
vizitatã de securiºti, mai mult rãposata mea soacrã
a fost terorizatã de ameninþãri ºi vãrul meu Vlad
Constantinescu, operator la televiziune ; în preajma
mamei însã au apãrut informatori  i-am ºtiut ºi i-am
înþeles. În fond, nu prea aveam nimic de ascuns
decît numele celor ce ne vizitau sau trimeteau mesaje.
Presiunea asupra mea nu a fost însã la fel de mare
ca aceea exercitatã asupra lui Vlad, N.C. Munteanu,
Emil Hurezeanu ºi ªerban Orescu ; cum se ºtie Monica
Lovinescu a fost atacatã în stradã. M-am temut numai
pentru Domnica, fiica mea, pe care pînã în 89 nu
am lãsat-o sã circule singurã pe stradã, în urma unor
ameninþãri cu rãpirea.
În aceºti ani, Nae Munteanu ºi Emil Hurezeanu
mi-au devenit prieteni ºi am împãrþit cu ei multe zile
de camaraderie, de solidaritate, de discuþii vesele
sau triste  mai ales dupã moartea lui Vlad. Emil a
fost dãruit de naturã cu talent ºi inteligenþã, cu mare
uºurinþã de a face ºi cultiva legãturi cu oamenii, cu
farmec ºi promptitudine de bun vorbitor, dar ºi cu o
sensibilitate vulnerabilã ºi de aceea capricioasã ; era,
atunci, încã multã adolescenþã în el. Vocaþia de
excelent ziarist, descoperitã la microfonul Europei
libere ºi-a reafirmat-o ºi în presa din þarã, de dupã 89.
Exuberanþa sa, inclusiv aceea stilisticã, e uneori
pînditã de pericolul unei uºurãtãþi sau de plãcerea...
combinaþiilor. Cred acum, la mulþi ani de cînd
viaþa ne-a despãrþit, cã ar putea fi ºi un bun diplomat. Îºi ºtie bine interesul de cele mai multe ori 
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altã datã dã impresia cã... uitã prea uºor. Am avut ºi
am pentru el o simpatie de frate mai mare care se
bucurã de izbînzile mezinului.
Nae este pentru mine un exemplu de succes
obþinut prin deºteptãciune, muncã, tenacitate, curiozitate intelectualã ºi foarte bun simþ practic ; calitãþile
sale native þãrãneºti au evoluat în chip admirabil în
contact cu Occidentul ; de obicei vesel, destinderea
sa aparentã mascheazã un fond închis ºi frãmîntat
pe care nu-l deschide decît rarisim, dupã lungi ani
de circumspecþie, cuiva care i-a cîºtigat încrederea ;
degajat ºi complexat în aceeaºi mãsurã, el are un
farmec popular în cel mai bun sens al cuvîntului,
mult umor, o minte iute, curioasã ºi socotitã. Am
fost vecini mulþi ani de zile, cred cã-i înþeleg atît
of-urile cît ºi chiverniselile. E un om care ºi-a
fãcut singur succesele, ºtie asta, ºi are un secret
orgoliu, întunecat doar de sentimentul unei inextricabile singurãtãþi ºi de cel al zãdãrniciei ce viziteazã
pe oamenii sceptici în adîncuri. ªi dacã fuge de
durerea ºi suferinþa altora, este pentru cã se ºtie
foarte vulnerabil. Bun ºi prompt gazetar, are calitatea
de a se bucura de ceea ce scrie, deºi nu o datã e
foarte îndoit de valoarea sa. Îndoiala îi vine ºi dintr-un
mare respect pentru culturã. Cititor pãtimaº  ºi nu
numai de presã , are o curiozitate fructuoasã ºi un
simþ al observaþiei pe care ºi l-a pus în valoare foarte
bine în scrisul sãu. Nu ºtiu dacã, rãmãnînd cu toþii în
þarã, m-aº fi împrietenit aºa de strîns cu Nae, care
cred cã e ultimul prieten bun pe care viaþa mi l-a dat.
Cu Raluca Petrulian am împãrþit biroul 11 ani 
ani în care am vorbit despre multe ºi ne-am împãrtãºit
destule din cîte ne stãteau pe suflet. E inteligentã,
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sensibilã, cu o aptitudine pentru abstactizare de
invidiat ; atît de eficace cînd vrea, dar în fond fragilã,
Raluca are calitatea  ºi uneori defectul  de a fi
foarte voluntarã nu numai în raport cu ideile ºi
convingerile, dar ºi cu oamenii ; simþi în spatele
distincþiei ºi discreþiei sale o experienþã de viaþã
care nu a rãsplãtit-o cît ar fi meritat, descoperi, cu
timpul, o fire scindatã ; ca redactor, a fost una
dintre cele mai fericite achiziþii ale Radioului. Seriozitatea comentariilor sale era de netãgãduit, doar
oboselile vieþii o puteau cînd ºi cînd altera. Pe
regretatul Mircea Vasiliu l-am preþuit pentru extraordinara sa capacitate de muncã, pentru firea sa
bonomã ºi pentru multele sale informaþii  a fost
unul din oamenii de bazã ai Radioului din ultimii
20 de ani. Amiciþia mea cu Sorin Cunea s-a datorat
nu numai respectului ce-l am pentru rutina sa de
bun ºi vechi gazetar, prea puþin speculatã de diversele conduceri ale Radioului, de gazetar al faptul
senzaþional, cel care capteazã marele public, dar ºi
neamestecului nostru comun în bîrfele de zi cu zi.
Victor Eskenasy-Moroºan, venit dupã moartea lui
Vlad, a înmulþit numãrul nu prea mare al celor cu
reale preocupãri intelectuale ; meloman cum rar am
întîlnit, iute din fire, dar, în fond, sentimental, ne-au
apropiat multe lucruri, între care ºi meditaþia asupra
exilului ºi a condiþiei intelectualului în aceastã
aventurã. Colecþia sa de CD-uri poate stîrni invidia
marilor împãtimiþi pentru muzicã. Victor are o realã
mare bucurie sã te punã, imediat ce îl vizitezi, sã
asculþi tot felul de raritãþi excepþionale. Pe ªerban
Orescu, cu care am stat în acelaºi birou mai bine de
un an, l-am admirat pentru ordinea din mintea sa de
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inginer, dar ºi pentru marea sa vitalitate ºi plãcere
de a gusta viaþa. Sacrosancta sa indiferenþã pentru
tot ceea ce nu-i atinge persoana îl fãcea de invidiat...
Eleganþa sa vestimentarã, oarecum retro, model
boieresc modernizat, viaþa sa mondenã îi dãdeau
o notã cu totul aparte în departamentul românesc,
notã ce producea unele invidii sau ironii. Venirea sa
în radio, adus, ca ºi Nae, de Noel Bernard, a dat un
sigur coeficient de precizie ºi obiectivitate programului Actualitãþii româneºti. În fine, Radioul a beneficiat, dupã opinia mea, ºi de talentul ºi inteligenþa
cîtorva crainici excepþionali, cu care puteai colabora
foarte bine, ei fiind un ultim control al inteligibilitãþii
textelor tale, control de care eu am þinut întotdeauna
seamã, fiind chiar bucuros cã el existã : Ioana Criºan
(Trudi Dumitrescu  cu care am devenit buni amici),
Ioana Mãgurã-Bernard ºi Ion Ioanid. Cãldura, isteþimea ºi veselia primeia, atenþia muncitoare a celei
de a doua, umorul  nu o datã sarcastic  ºi inteligenþa ultimului au fost pentru mine, dar ºi pentru
ceilalþi, de un mare, de neînlocuit folos. Se cunosc
acum cãrþile lui Ion Ioanid, mãrturii fãrã preþ din
Gulagul românesc : Închisoarea nostrã cea de toate
zilele, text la care îl vedeam pe Ion scriind de obicei
dimineaþa, între cafele, constituie una dintre cele
mai importante apariþii editoriale de dupã 89  ºi
tind sã cred cã unul dintre cele mai importante texte
ce s-au scris de cãtre oamenii de pe culoarele
Europei libere. De om m-a apropiat francheþea, m-a
despãrþit partizanatul sãu politic, cu deosebire atunci
cînd intra, vizibil, în conflict cu luciditatea sa ; i-am
admirat curajul cu care a întîmpinat o teribilã boalã
ºi, desigur, cãrþile sale, din care am aflat atîtea grozãvii
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pe care le ignorasem. Împreunã cu relatarea lui
Virgil Ierunca despre Fenomenul Piteºti, aceste cãrþi
m-au cutremurat ºi le datorez mult  ca de altfel
o lume întreagã de cititori  în ceea ce priveºte
cunoaºterea ºi înþelegerea crimelor comunismului
românesc. Ele pot sta foarte bine pe acelaºi raft cu
Arhipelagul Gulag sau cu Amintirile de la Kolîma.
Sînt mulþi colegi pentru care am rãmas cu multã
simpatie : Emil Szabo, pe care îl cunoºteam din þarã
ºi care mi-a stat alãturi în cîteva împrejurãri mai
grele, împreunã cu soþia sa Christina, Luiza Cunea,
prietenã de nãdejde ºi spirit critic sever, blîndul
Traian Bratu, Toti Caradgea, Ion Turcu (pseudonim
al lui Armand Gurian), Carmen Pompey, Edelina
Stoian, Ileana Giurchescu, Ion Dumitru, entuziastul
editor fãrã noroc, Liviu Tofan ; cu Mihai Sturdza am
aniversat (tacit) peste 40 de ani de amiciþie. Dacã nu
mai scriu ºi despre alþi colegi, unele nume cunoscute
publicului larg de altãdatã, este pentru cã nu am aici
nimic de spus despre unii, cunoscîndu-i prea superficial, sau am a spune aprecieri sincere care nu
mulþumesc vanitãþile ; ºi, la urma urmelor, subiectul
acestor pagini sîntem eu ºi viaþa mea...
În bunã mãsurã, eficacitatea ºi politica secþiei
româneºti a Radioului a depins de calitãþile, priceperea ºi promptitudinea, de spiritul de organizare ºi
echilibru al directorilor ei ; necunoscîndu-i pe precedenþi, voiesc, totuºi, sã-mi spun pãrerea despre
cei sub conducerea cãrora am lucrat.
Pe Vlad Georgescu l-am cunoscut prin 59-60 în
casã la Mihai Sturdza. Eram de o vîrstã, el termina
studiile sale de istorie, eu abia le începeam pe cele
filologice. Am devenit amici, am frecventat apoi

72

aceeaºi lume timp de aproape 20 de ani ºi ne întîlneam
foarte des ºi la Biblioteca Academiei. Am petrecut,
într-un grup de prieteni, multe vacanþe împreunã,
am stat mult de vorbã. De cunoscut foarte bine nu
l-am cunoscut însã decît la Europa liberã, unde ne
vedeam zilnic ºi sãptãmînal cu familiile. Calm, serios,
avînd o veºnicã melancolie în priviri, totuºi amator
de glume, de veselie ºi destindere, el pãrea mai de
grabã placid deºi era, în realitate, foarte prezent 
dar cu o anume distanþã pe care multã vreme am
crezut-o un fel de timiditate. Nu era asta, ci din
contra, Vlad avea o mare siguranþã de sine  puþinã
grandomanie  ºi o încredere nestrãmutatã în ideile
ºi destinul sãu, pe care însã nu voia sã o arate, fie
datoritã temperamentului sãu controlat, fie pentru
cã socotea prea multã lume nevrednicã de sinceritatea sa. Foarte social, avea o extraordinarã vocaþie
a relaþiilor, reuºea sã cucereascã repede încrederea
oamenilor, fãrã a-i fermeca prin calitãþile sale, fãrã
spectacol, ci inspirînd încredere ºi respect ; ºtia apoi
sã-i înþeleagã ºi sã-i cîntãreascã cu un ochi foarte
lucid. Am descoperit destul de tîrziu cît era de
inteligent  aº spune chiar cã înþelegea prea repede
ºi de aceea nu mai avea rãbdare pentru detalii. În
ciuda permanatelor ameninþãri la care au fost supuºi
el ºi familia sa, în þarã dar mai ales la Radio, cred cã
fricã nu i-a fost decît în faþa morþii, cînd a realizat cã
nu mai e nimic de fãcut  nici o speranþã. Cap bine
organizat, o ambiþie pe mãsurã, avea cultul faptului
ºi al politeþii ; americanizarea lui s-a produs aº
spune natural, poate cu un plus de admiraþie în care
mi se pãrea puþin naiv. S-a adaptat extrem de repede
la viaþa din Occident, mai ales la aceea din America.
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Era deci fãcut sã reuºeascã. Vorbea puþin despre el ºi
scrierile sale, în genere era tãcut, asculta ºi cîntãrea 
ceea ce nu înseamnã cã era închis. Cînd contrazicea,
o fãcea calm ºi numai dacã aprecia cã celãlalt este
apt sã priceapã o opinie diferitã. Prefera, în caz
contrariu, sã tacã, ascunzîndu-ºi destul de bine, cînd
putea, dispreþul sub un zîmbet alb. Muncea mult ºi
repede, lãsînd deoparte detaliile, de unde ºi o anume
neglijenþã a exprimãrii sale în scris. Era ºi un bun
vorbitor, neavantajat însã de glasul sãu stins ºi monoton. Era delicat, sentimental ºi sensibil la suferinþele
oamenilor, fãrã a arãta o zgomotoasã compasiune
sau revoltã. Avea simþul prieteniei ºi suferea cînd se
socotea trãdat de cineva. De fapt, stau sã mã gîndesc
cã PÃREA mult mai puþin decît ERA în realitate. Ca
director, avea relaþii excelente cu ºefii sãi americani,
ceea ce i-a permis sã se abatã de multe ori de la
prudenþã ºi sã ia asuprã-ºi toate riscurile unui conflict cu ei  ºi asta nu a fost puþin lucru. Lua hotãrîri
repede, îºi asuma eroarea cînd era cazul. La Radio
muncea mult, dar mai avea timp ºi sã scrie ºi sã
citeascã  nici nu ºtiu cînd. Vocaþia sa politicã era
excepþionalã  simþul sãu de oportunitate îl conducea cu o admirabilã siguranþã de sine. La atacurile
unor partide din emigraþie sau la cele din þarã  ºi
ele nu au fost puþine  nu rãspundea, dispreþuindu-le
ca ºi pe aºa-ziºii patrioþi care se bat cu pumnul în
piept. Dar patriotismul sãu era adînc ºi înrãdãcinat
în cele mai progresiste convingeri : Vlad a fost unul
dintre cei mai democraþi oameni ce am cunoscut,
anticomunismul (mai bine zis antiextremismul) sãu
era deci pe atît de structural, pe cît de realist. Faptul
cã despre el s-a spus ºi s-a scris în fiþuicile emigraþiei,
între atîtea ºi atîtea minciuni ºi calomnii, cã ar fi fost
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membru de partid, este  ºi aºa o considera ºi el  o
mîrºãvie. Nu prea fãcea caz de literaþi ca mine sau
ca aceia de la Paris, fiind foarte pozitiv în gîndire
ºi ironizînd tipul de discurs mai înflorat ºi mai alambicat stilistic. Dar tolerîndu-l din respect intelectual.
Venit în Radio, s-a lãmurit repede ce este cu aceastã
meserie, care însã nu era a lui, a înþeles repede ce e
cu oamenii, ce poate aºtepta de la ei  ºi credea cã
o datã cu pensionarea unora din cei mai vîrstnici,
ajunºi din întîmplare ziariºti, va putea îmbunãtãþi
multe programe. Cine se gîndea atunci, în anii 80,
la evenimentele europene ºi româneºti din 89 ? Îi
plãcea sã fie director fãrã a o arãta  era convins cã
i se cuvenea ºi potrivea acest rol  ºi avea dreptate.
Dar aºtepta ocazia de a deveni profesor la o foarte
bunã universitate americanã  acesta era þelul sãu
profesional ºi social ultim, pe care îl urmãrea cu
rãbdare ºi cu tenacitate. L-ar fi avut, cu siguranþã ;
cînd s-a îmbolnãvit, era aproape de reuºitã ; îmi
spunea, cam în iarna lui 87, cã în 89 voia sã plece
definitiv în Statele Unite, catedra sa universitarã era
aproape dobînditã. Nu ºtiu dacã precipitarea evenimentelor din 89 nu l-ar fi þinut pe loc, la Radio, mai
cu seamã cã nu vedea un succesor  ºi iarãºi avea
dreptate. Sînt convins cã dacã decembrie 89 l-ar fi
prins încã în Radio ar fi plecat în þarã chiar imediat,
de Crãciun : el nu putea lipsi, nu concepea sã piardã
un asemenea moment istoric. Sînt aproape convins
însã cã, apoi, nu s-ar fi întors niciodatã definitiv în þarã.
Mi-a povestit relativ puþin despre detenþia sa din
77, cînd a fost arestat vreo douã luni la Securitate
pentru scrierile sale  scrieri care au apãrut apoi sub
titulul Politicã ºi istorie, aici la München.
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Moartea lui Vlad a fost cu adevãrat teribilã, dintre
cele mai tragice împrejurãri pe care le-am trãit. Mã
despãrþisem de el în primele zile ale lui august 88,
eu ºi familia plecînd în vacanþã în Franþa, el ºi familia
urmau sã plece peste vreo sãptãmînã într-un voiaj
prin Germania. În 87 fusesem împreunã, ambele
familii, în vacanþã la Palmyre, lîngã Royan, pe coasta
Atlanticului, unde se adunau în fiecare varã mulþi
prieteni din tinereþe ºi unde ne-am simþit foarte bine.
Am plecat deci tot la Palmyre ºi ne-am întors cãtre
sfîrºitul lunii. De-abia ajunºi acasã, am aflat tragedia
de la Nae, cu care eram vecini ; nici nu ne desfãcuserãm bagajele : Vlad avusese niºte ciudate turburãri motorii, a mers la neurolog care i-a descoperit
pe loc tumora cerebralã, operatã imediat. Înainte de
internare, la ºedinþa cotidianã de la ora 11, a anunþat
pe toþi colegii, calm, care e situaþia ºi cã s-ar putea
sã fie ultima întîlnire comunã. Aºa a ºi fost...
Ne-am dus sã-l vedem, era acasã, din nou tuns ca
dupã puºcãria din 77, ºi miºcînd greu mîna ºi piciorul
stîng. Operaþia reuºise, dar medicii erau foarte sceptici. A plecat curînd, împreunã cu Mary, soþia lui, un
adevãrat model de devotament ºi iubire, la Washington
pentru a face un tratament la o clinicã vestitã în
lume. Tratament care a fost îngrozitor de greu de
suportat, cum chiar el mi-a spus-o la întoarcere
(dacã aveam un pistol, mã împuºcam) ºi, din nefericire, inutil : tumora s-a refãcut. A fost adus înapoi
la München  vreau sã mor în patul meu, spunea 
dar a fost dus direct la clinica Bogenhausen, unde în
cîteva zile s-a stins. L-am vãzut chiar în seara sosirii :
am intrat în camerã, stãtea cu spatele la uºã, pe
marginea patului. Nu a avut dureri. Era perfect lucid,
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ºtia. Cum e Gelone, vorba aceea : în loc luminos, în
loc cu verdeaþã... ºi mai departe ? Unde nu este
nici durere, nici întristare, nici suspin  am completat ; Aºa o fi... mi-a rãspuns cam sceptic ºi am
început sã plîngem amîndoi. Era luni seara, a murit
duminicã 13 noiembrie la ora 19 ºi 10 minute. De la
o zi la alta era mai absent, mai stins, respira din ce
în ce mai greu. Veneau prietenii ºi colegii sã-l vadã,
printre ei ºi Mihnea Berindei de la Paris, care a stat
cu el ultimele 10 ore de viaþã  îºi lua într-un fel
adio de la noi. Tumora s-a extins asupra centrilor
respiratori ºi a murit sufocat. Nu voi uita niciodatã
respiraþia sa grea, agonicã  la fel cu aceea a tatãlui
meu muribund de un cancer la plãmîn. Eram la
spital, împreunã cu alþii, cînd s-a stins. Stãteam pe
hol, nu puteam suporta sã-l vãd chinuindu-se. Cu
Mircea Carp ºi Nestor Ratesh am alcãtuit pe culoar
un mic necrolog pentru ºtiri. Abia împlinise 51 de
ani. Fusese cu adevãrat un om puternic ºi dîrz, cu o
discretã, dar extraordinarã poftã de a trãi...
Conducerea americanã a radioului l-a stimat mult 
a suportat toate cheltuielile transportului ºi tratamentului în America, favoare extrem de rarã. A fost
o mare jale printre colegi ºi prieteni  am alcãtuit
atunci douã programe ale Actualitãþii culturale româneºti în amintirea lui, la care au contribuit ºi Matei
Cãlinescu, Ion Vianu, Virgil Nemoianu, Monica ºi
Virgil  cred cã mai am caseta... Eram conºtienþi cu
toþii cã Vlad fusese o personalitate din cele mai
importante ale generaþiei noastre  sînt absolut convins cã, dacã ar fi trãit, ar fi jucat, într-un fel pe care
nu-l pot presupune, un rol de frunte în viaþa politicã
a României dupã 89. Cãrþile sale, de altfel, sînt
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mãrturia vocaþiei sale politice : nu numai Istoria
Românilor, ci mai ales Istoria ideilor politice româneºti între 1369 ºi 1878, carte fundamentalã despre
evoluþia gîndirii politice ºi instituþiilor ei, carte care
explicã multe din rãdãcinile mentalitãþii politice româneºti moderne ºi actuale. O scrisese înainte de 77,
era teza sa de doctorat, o revizuise înainte de publicare ºi voia sã o continue pînã la epoca dictaturii
comuniste. N-a fost sã fie. Am resimþit, dincolo de
o nesfîrºitã durere, moartea sa ca pe o mare nedreptate  pot zice cã ºi astãzi mã tulbur la amintirea ei.
Plecarea sa m-a costat ºi o pãrticicã din sãnãtatea
mea psihicã...
Americanii l-au numit director provizoriu pe Nestor
Ratesh ; îl cunoºteam puþin, ºtiam cã se purtase
impecabil cu Vlad ºi Mary în timpul tratamentului
medical de la Washington ; apoi, încã din þarã, preþuiam mult corespondenþele sale din Statele Unite ºi
îl consideram  ºi astãzi îl consider  un excelent
jurnalist. Îmi pãrea a fi un om amabil, simpatic,
competent  cei mai mulþi credeam cã succesiunea
se aflã în mîini bune. Curînd am început sã ne
îndoim ; gazetarul era excelent numai în textele sale,
omul afabil  dar pentru directorat nu dovedea
pricepere, nici fler. Era destul de nesigur în problemele româneºti (o lacunã corectatã dupã evenimentele din 89), îºi pierdea vremea în interminabile
conversaþii telefonice, se învîrtea toatã ziua prin
birourile ºefilor, uita sã dea OK-urile la timp, pãrea
cã nu avea ceas  fiind tot timpul în întîrziere ºi
provocînd întîrzieri la înregistrarea programelor, fapt
ce irita pe toatã lumea. Pe scurt, era destul de depãºit
de situaþie, ezitant în hotãrîri, confuz în ceea ce
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priveºte continuarea unei linii politice a programelor.
Am descoperit curînd cã, în afarã de politica americanã, era destul de ignorant în alte domenii. Bunãvoinþa sa, chiar amiciþia ce ne-a arãtat-o unora nu ne
puteau face sã nu-i vedem defectele, cu regret cã le
avea. Nemulþumirea era oarecum generalã. Americanii au renunþat, în toamna lui 89, la serviciile lui
directoriale  ºi deci Nestor Ratesh s-a întors la
postul sãu de comentator al politicii americane.
Încercãrile americanilor de a gãsi un alt director
au rãmas fãrã rezultat, cei convocaþi pentru o eventualã
succesiune fie nu au primit oferta, fie nu au inspirat
destulã încredere. Trebuie sã spun cã lipsa de calitãþi
directoriale a lui Nestor Ratesh a mai putut fi reverificatã o datã cu re-numirea sa în 1994 în postul de
director care sã pregãteascã mutarea la Praga. L-am
simþit atunci haotic, dar ºi încãpãþînat. Eram de altfel,
cu toþii, foarte derutaþi ºi contrariaþi de aceastã mutare,
cred cã aºa era ºi el  era vorba de un nou început.
Nici conducerea americanã nu prea ºtia exact cum
se va produce aceastã vastã deplasare. Probabil cã,
cu un alt ºef, ar fi mers mai mulþi din colegii mei la
Praga ; foarte probabil însã cã eu nu aº fi fãcut parte
dintre ei. Aflasem cã, programul general reducîndu-se,
aveau sã cadã marea majoritate a minutelor culturale. Ce sã caut eu, atunci, la Praga ? Acele cîteva
luni finale mi-au lãsat un gust foarte amar  nu
numai mie, dar ºi multor altor colegi. Aveam de a
face nu numai cu deruta ºi haosul mutãrii, dar ºi cu
lipsa de autoritate ºi de spirit organizatoric a celui
care avea sã ne conducã. Am privit atunci mutarea
la Praga ca fiind o mãsurã cu un evident caracter
politic ºi economic  costurile de tot felul fiind
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incomparabil mai mici într-o þarã fostã socialistã. Era
uºor de vãzut ºi jocul politic  trecerea dincolo de
cortina de fier, mai aproape de cei ce fuseserã
supuºi puterii sovietice, o mutare chiar printre foºtii
noºtri ascultãtori. Ca mulþi alþii, aº zice ca majoritatea
redactorilor Radioului, am considerat mutarea ca o
eroare, am fost supãraþi de faptul cã nu am fost
consultaþi suficient de conducere. S-a dovedit însã
cã noi nu aveam dreptate, mai ales în noile condiþii
istorice ºi geo-strategice. Au trecut anii, ºi astãzi
spun cã a fost o mãsurã inteligentã, strategic fericitã,
economic rentabilã ºi inspiratã, ca viaþã practicã.
Nici conducerea, nici redactorii nu ºi-au micºorat
veniturile  din contra , Praga este un oraº splendid,
în plinã renovare a monumentelor sale impresionante, iar modernizarea vieþii ºi a serviciilor s-a fãcut
simþitã în chip izbitor. Este adevãrat, Radioul, programele sînt astãzi cu totul altceva ; ascultîndu-l,
rareori, aº spune cã mai are din cel vechi numai
firma ºi numele cîtorva redactori. Încît sînt acum
mai înþelegãtor faþã de atitudinea lui Nestor Ratesh
cel de atunci ºi de felul cum a pus în practicã  chiar
în stilul sãu haotic  marea mutare. Sau mai bine
zis... ieºirea din epoca de glorie a Europei libere 
celebra instituþie anticomunistã ; care, chiar rãmînînd
la München, tot nu mai putea sã fie ceea ce fusese.
Vremea ei trecuse...
Revenind la toamna lui 89, din lipsa unei soluþii
mai fericite, conducerea americanã l-a numit director
plin pe Nicolae Stroescu-Stîniºoarã, care era de mult
adjunct, post în care l-am gãsit ºi eu la venirea la
München. Om serios, amabil, rezervat, cu un doctorat în filosofie trecut în Germania, el era realizatorul
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unor insipide, dar instructive programe religioase ºi
înlocuia, cu amabilitate ºi discreþie, pe directori cînd
aceºtia erau în vacanþã. Erau garanþii cã o politicã ºi
un anume fãgaº, în care se înscrisese radioul sub
ultimii directori, avea sã fie menþinut. Lipsit de iniþiative, N. Stroescu lãsa pe alþii sã le aibã, respecta
oamenii ºi munca lor, nu îºi lua aere autoritare
sau de vedetã. Aºa a fost pînã la evenimentele din
decembrie 89, puþin dupã care s-a simþit nevoia
unor schimbãri, a unei strategii politice ºi radiofonice noi  cu alte cuvinte a unui spirit dinamic 
o schimbare de structurã. Ca ºi înainte, iniþiativele
le-au luat însã alþii, el le-a aprobat cu mai multã sau
mai puþinã convingere. Curînd, lipsa sa de proiect a
devenit destul de clarã. Echilibrul se transforma
din calitate în defect. N. Stroescu a început, brusc,
sã creadã cã el trebuie sã joace, acum, un rol politic
providenþial în istoria României de dupã 89  ºi
cunoaºterea slabã a noilor realitãþi din þarã  pe care
o vizita foarte rar  l-a condus spre diverse gafe
politice sau spre pãgubitoare inerþii. A pariat pînã la
exasperare pe tot felul de cai morþi, personaje ºi
partide politice fãrã viitor, aºa cum s-a dovedit, a
fost de o vinovatã naivitate, uºor înºelat de aparenþe.
Programele s-au schimbat prea încet sau deloc, inerþia ºi conservatorismul conducerii apãsau pe toatã
lumea ; directorul a scãpat programele din mînã, a
devenit foarte influenþabil de cîþiva linguºitori, a lãsat
dezordinea ºi chiar chiulul sã prospere. Prudent pînã
la fricã, suspicios ºi arãtînd, brusc, mãrunte vanitãþi,
N. Stroescu ocupa acum un loc prea mare ºi prea
greu pentru personalitatea sa, altfel om cu destule
calitãþi, dar lipsit de anvergura jurnalisticã ce o cerea
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momentul. Trebuie sã spun cã nu am avut nici un
fel de conflict cu el, cã relaþiile dintre noi au rãmas
aproape la fel de bune ca înainte, dar cã puþinele
discuþii la obiect pe care le-am purtat împreunã nu
au avut nici un rezultat  aºa cã am renunþat la ele.
Am regretat aceastã neaºteptatã evoluþie.
Mai trebuie sã spun cã, cu sau fãrã voia lui, de
numele lui N. Stroescu-Stîniºoarã (ah, acest pseudonim pãºunist !) se leagã dispariþia din programele
postului de radio Europa liberã a emisiunilor Monicãi
Lovinescu ºi ale lui Virgil Ierunca. Ce s-a întîmplat ?
Conducea americanã a hotãrît, peste noapte, din
cauzã de economii, sã desfiinþeze toate birourile
de corespondenþi, pãstrînd numai Münchenul ºi
Washingtonul. Problema pentru departamentul românesc era deci sã fie gãsitã o modalitate astfel încît
cele douã nume  din cele mai cunoscute ºi stimate
în þarã  sã nu disparã din programele noastre. Era
nevoie de o luptã cu conducerea, luptã pe care
N. Stroescu nu a vrut sau nu a putut sã o dea, nici
mãcar de ochii lumii. Vãzînd cã aºa merg lucrurile,
am scris împreunã cu Emil Hurezeanu un Memoriu
adresat conducerii americane (îmi pare rãu cã nu
am pãstrat textul, dar cred cã el se aflã în arhiva
celor de la Paris) în care avertizam cã pierderea este
irecuperabilã, cã cei doi se bucurã de un enorm
prestigiu în þarã ºi cã solicitãm gãsirea unei formule
pentru ca numele ºi colaborarea lor sã fie pãstrate.
Au semnat acest memoriu toþi angajaþii secþiei româneºti, cu excepþia lui N. Stroescu, care însã a promis
cã va merge cu el ºi-l va susþine în faþa preºedintelui
Radioului. Ceea ce, din proprie mãrturisire, nu a
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fãcut, lãsînd memoriul unuia dintre... consilierii
preºedintelui  ºi nu am avut de loc dovada cã a
insistat la cei puternici atît cît cerea împrejurarea ; în
plus, a evitat sistematic convorbirile telefonice explicative cu Monica ºi Virgil, în aºa fel încît cei doi au
pãrãsit microfonul la care au vorbit, cu atîta succes,
decenii, fãrã mãcar sã-ºi ia rãmas-bun de la ascultãtori. Dupã repetate scuze de neputinþã, N. Stroescu
a gãsit, totuºi, o posibilitate de continuare a colaborãrii de la Paris... dar nu pentru Monica ºi Virgil, ci
pentru... prietenul sãu N. Balotã, pseudo-autor al
unui program neinteresant, diletant, plictisitor... chiar
ridicol. Dupã o convorbire plinã de reproºuri din
parte-mi, mi-a oferit mie sã fac un program de...
idei în locul Tezelor ºi antitezelor de la Paris, dar
am refuzat. De alfel, nu eram de loc convins cã, în
noua conjuncturã politicã din þarã, mai era nevoie
de un nou program cultural. L-a înlocuit totuºi cu un
fel de caricaturã a Actualitãþii culturale româneºti
condusã de o redactoare improvizatã, cu un sigur
instinct al platitudinii. Nici vorbã de... idei...
Trebuie sã spun ºi cã debarcarea din direcþie de
a lui N. Stroescu de cãtre conducerea americanã, în
1994, a fost lipsitã de eleganþã ºi chiar de consideraþie faþã de un director, oricare ºi oricum ar fi fost
el. În mod evident, americanii nu contau pe persoana sa în a conduce mutarea la Praga, ce se
apropia ; ºi mai trebuie sã adaug, de asemeni, cã
fostul director nici nu a catadicsit sã-ºi ia rãmas-bun
de la foºtii sãi colegi ºi subalterni...
Conducerea americanã l-a adus, pentru scurt timp,
pe Emil Hurezeanu la direcþie  dar presiunea mutãrii
la Praga, devenitã iminentã, nu i-a permis sã facã
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prea multe din schimbãrile ce le voia ºi care erau
necesare încã din 90-91. Emil a primit oferta de a fi
director la Deutsche Welle, aºa cã Nestor Ratesh s-a
întors ºi a preluat, cum arãtam mai sus, operaþiunea
deplasãrii.
Oamenii erau obosiþi, preocupaþi ºi apãsaþi de
perspectiva mutãrii sau a ºomajului. Aveam de mult
un birou în Bucureºti, la alcãtuirea cãruia au contribuit ºi Liviu Tofan, ºi Nae. Ultimii trei ani ai
Actualitãþii româneºti au cãzut în sarcina lui Mircea
Iorgulescu, a cãrui bosã de bun ziarist era cunoscutã.
Prezenþa sa, cîtva timp, în programul de la Praga,
autoritatea ºi competenþa au fãcut cu siguranþã servicii unui post de radio ce se afla în plinã transformare  ca sã nu zic declin...
Pierzîndu-i pe Monica ºi pe Virgil, am apelat la alte
forþe, la cele din þarã  la Ion Bogdan Lefter, Cristian
Teodorescu, Pavel ªuºarã, Marina Constantinescu,
Alexandru George, Mihai Zamfir ºi pentru cronica
literarã la mult regretatul meu prieten Mircea Zaciu.
Ultimele Actualitãþi culturale româneºti nu mai semãnau cu cele din 83  ºi dacã erau mai dinamice ºi
mai prompte, mai variate radiofonic, lipseau cei care
le dãduserã marea greutate ºi audienþã din deceniile
trecute. Sînt însã bucuros cã au venit în program
aduºi de mine mulþi tineri care erau atunci aproape
necunoscuþi în viaþa publicã ; am invitat sã colaboreze ºi pe alþii, din alte generaþii, dar s-au lãsat greu,
unii  alþii s-au dovedit neradiofonici. La sfîrºitul lui
mai 95 mi-am luat ºi eu adio de la ascultãtori ;
închiderea programului Actualitãþii culturale româneºti, ascultatã cu fervoare ºi comentatã în mediile
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intelectuale decenii de-a rîndul, a trecut neobservatã,
nu a fost mãcar semnalatã de vreo publicaþie din
þarã. Ceea ce m-a mîhnit.
Un bilanþ al celor 12 ani petrecuþi la Radio Europa
liberã trebuie sã fac.
Am devenit, cu siguranþã, incomparabil mai informat ºi mai familiar cu ceea ce s-a petrecut ºi se
petrece pe mapamondul politic ºi cultural. Am aflat
multe despre spectacole, cãrþi, expoziþii, colecþii,
festivaluri sau artiºti de renume. Am cãpãtat o deprindere de a aprecia mai corect, în contextul mondializãrii ce începea, greutatea sau semnificaþia unui
eveniment politic sau social, potenþialele lui consecinþe. Am cãpãtat deprinderea de a confrunta realitatea româneascã de ieri ºi de azi nu numai cu aceea
a altor þãri din Est, dar ºi cu stabilitatea democraþiilor
occidentale. Rigorile profesionale ale Radioului,
responsabilitatea opiniilor la care mã obligam,
fãcîndu-le publice, precum ºi informaþia comentatã
de mari ziariºti m-au ajutat sã înþeleg mai bine legile
democraþiei, ale toleranþei ºi ale libertãþii  limitele,
paradoxurile ºi constrîngerile lor  precum ºi importanþa drepturilor ºi datoriilor civice fundamentale.
Am învãþat ce este respectul pentru o minoritate ºi
m-am interesat mai mult de problemele ecologice,
pe care le ignoram total în þarã. Astfel, aceastã
ºcoalã a vieþii din lumea liberã am trecut-o mai
uºor ºi mai riguros pregãtit decît marea majoritate a
exilaþilor care, nu puþini din ei, au încã mari dificultãþi în a înþelege lumea occidentalã, pãstrînd nenumãrate resentimente ºi obtuzitãþi de provincie rãsãriteanã. Nu am devenit nici mai optimist, nici mai
pesimist  ci mai lucid. Încet, am înþeles cît de
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teribilã ºi de vie a fost ºi este moºtenirea rãzboiului
ºi a hitlerismului în þara în care trãiesc, þarã cãreia îi
admir prezentul, din multe puncte de vedere, cãreia
îi urmãresc evoluþia în permanenþã ºi pentru mine,
ca cetãþean al ei, ºi pentru fiica mea, care îi aparþine
integral.
Am învãþat sã scriu mai simplu, mai direct, mai
repede  mai gazetãreºte. Am pierdut însã din
subtilitatea stilului artist, din capacitatea de nuanþare a ideii ºi din bagajul lexical, deºi am citit ºi
citesc în permanenþã cãrþi ºi reviste din þarã. Schimbînd meseria, am pierdut ºi contactul cu o seamã
întreagã de preocupãri, cum ar fi cele de teorie
literarã. Citesc azi literaturã multã, dar criticã mai greu
ºi cu mai puþinã curiozitate  am pierdut deci ceva
din profesionalismul lecturii. Traiul în ghetou 
la care, într-un fel, m-am condamnat singur învãþînd
prea puþin nemþeºte (adicã insuficient pentru a purta
o conversaþie intelectualã, cu subtilitãþi)  mi-a redus
contactul cu elitele intelectuale germane. Nu s-a
întîmplat aºa cu toþi intelectualii exilaþi  alþii au
reuºit integrarea în elitele þãrii de adopþiune  ºi þin
sã subliniez importanþa unei asemenea performanþe,
seriozitatea unei atari probleme la care ar trebui sã
mediteze orice intelectual candidat potenþial la exil.
Cotitura gravã din viaþa mea, rãmînerea în Occident,
a fost radicalizatã de intrarea mea la Radio ; dar,
spre deosebire de alþii, am rãmas extrem de interesat
de ceea ce se petrece în þarã, aceasta rãmînînd
spaþiul meu de exprimare, chiar dacã foarte multe
puncte de vedere mã despart de cele ale confraþilor
rãmaºi. Cred în posibilitatea dialogului, oricîte semne
contrare aº citi sau recepta, semne venite din spaþiul
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disputei de idei ºi opinii din þarã. Ele nu mã fac însã
mai reticent în a spune ºi scrie exact ce cred  o
libertate pe care am plãtit-o ; cred cã mãrturii ca
aceea de faþã au valoare numai dacã tind a fi cît mai
conforme cu adevãrul celui care ºi-l asumã. Patriotismul meu e mai lucid, mai critic ºi mai rece  mai
ferit de disperarea pe care o aveam în ultimii ani
petrecuþi în þarã  judecarea valorilor literare româneºti
s-a deprovincializat ; vãd în provincialismul românesc (îndãrãtnic ºi blocat, obtuz ºi prea sensibil la
minor ºi pitoresc) cel mai mare duºman al culturii
noastre de ieri, de azi ºi de mîine. Constat cã boala
aceasta a fãcut multe ravagii, chiar ºi printre cei care
au trãit destul în strãinãtate  atît în trecutul interbelic, cît ºi în cel mai recent. Nu voi fi niciodatã
altceva decît un intelectual  un scriitor  de origine
ºi de limbã românã, care a optat, din disperare,
pentru exil. Aceastã evidenþã mi-o asum fãrã exaltãri
de entuziasm sau auto-admiraþie, dar ºi fãrã lamentaþie sau nostalgii lacrimogene ; fãrã a mã putea
consola pentru neºansa de a nu mã fi nãscut în
Occidentul european, într-o limbã, þarã ºi culturã de
mare circulaþie. Aº vrea ca mãrturia depãrtãrii mele
sã serveascã ºi altora  deºi, scriind despre ea, am
fãcut-o în primul rînd pentru mine, pentru a-mi
lãmuri propria-mi viaþã, soartã ºi experienþã. Faptul
de a fi avut un destin cu multe ºi radicale rupturi,
trãit  cea mai mare parte din el  într-un timp
istoric ostil ºi opresiv, dominat de demonismul comunist, ºi într-o geografie pe care m-am simþit obligat
sã o schimb, mã fac sã conchid cã accidentul numit
Europa liberã m-a condus spre o evoluþie atipicã
pentru exilaþi ; evoluþie pe care am parcurs-o
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zbuciumat, cu multe crize lãuntrice, dar ºi cu
satisfacþii, cu un mulþumitor confort material ºi cu
sentimentul efortului permanent de a-mi face datoria
faþã de obligaþiile ºi ºansele ce au decurs din acest
accident ºi din importanþa lui în contextul întregii
mele vieþi.
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ªapte ani la Heidelberg
Mi-am petrecut ultimii ani de carierã profesionalã
la Heidelberg, ca lector de limbã ºi literaturã românã
al Seminarului de Romanisticã al faimoasei Universitãþi,
cea mai veche din Germania. ªi de data aceasta
ºansa mi-a surîs, cãci în vara lui 1995, Radio Europa
liberã mutîndu-se la Praga, nu voiam sã-l urmez
pentru cã el devenea altceva decît fusese ºi eu nu
mã simþeam capabil  ºi nici nu mã interesa, de
altfel  sã fac orice fel de programe, aºa cum se
desenau noile cerinþe pentru redactori. Nu vãzusem
Praga  ºi ideea de a mã reîntoarce într-o þarã fostã
comunistã mã crispa. Greºeam total, pentru cã doi
ani mai tîrziu, mergînd la Praga, invitat de prietenul
meu Victor Eskenasy-Moroºan, am descoperit unul
dintre cele mai frumoase oraºe din Europa, un oraº
în care e o plãcere sã trãieºti.
Aºa cã mã pregãteam sã intru la ºomaj doi ani ºi
apoi în pensia timpurie, cînd profesorul Klaus
Heitmann mã chemã spre a-mi oferi lectoratul care
rãmînea vacant prin pensionarea prietenului Sami
Damian. A fost ca o minune ! Drept este cã, de cînd
mã aflam în Germania, pãstrasem legãtura cu ei.
Mergeam o datã la cîþiva ani la Heidelberg, oraº
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încîntãtor, îi trimiteam programele mele culturale lui
Sami, care nu putea recepþiona postul nostru de
radio, vorbeam apoi despre ele la telefon. Profesorul
Heitmann, pe care îl cunoscusem în România, mi-a
cerut sã citeascã teza mea de doctorat despre Eugen
Ionescu  autor de care se ocupase ºi domnia sa  ºi
mi-a propus sã o publice în traducere în colecþia
Studia romanica, a editurii Karl Winter, colecþie pe
care o dirija. Ceea ce s-a ºi petrecut, la începutul lui
1989. Cînd ne întîlneam, stãteam de vorbã ºi nu
conteneam sã mã mir de lipsa de pedanterie a acestui
universitar german tipic, de interesul ºi informaþia
sa privitoare la România. Nici azi, dupã ani de întîlniri
sãptãmînale, nu reuºesc sã-mi stãpînesc mirarea admirativã faþã de limba sa româneascã aproape perfectã,
o limbã cultã ºi nuanþatã.
Aºadar, de la 1 octombrie 1995, am redevenit
profesor, dupã 13 ani de întrerupere. Un alt fel de
profesor decît cel care fusesem timp de 19 ani în
þarã. Majoritatea seminariilor erau de predare a limbii,
dar, graþie domnului Heitmann ºi lui Sami, la Heidelberg
se fãcea un curs ºi un seminar de literaturã în româneºte, fapt unic în universitãþile germane, curs ºi
seminar frecventat numai de studenþii ce vorbeau
foarte bine sau perfect româneºte, aceºtia fiind sau
români strãmutaþi cu familiile în Germania, sau saºi
ºi ºvabi. Cum nemþeasca mea era ºi a rãmas slabã, la
cursurile de limbã mã ajutam la început cu franceza,
cãci frecventatorii seminariilor pentru începãtori erau,
în genere, studenþii seminarului de romanisticã, aºa
cã aveau bune cunoºtinþe de francezã. ªi faptul cã
predam literaturã românã era o noutate pentru mine 
în þarã predasem literaturã comparatã. Am început,
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aºadar, sã recitesc pe clasici, în special interbelicii,
ºi am ales pentru curs autori de prim rang, care sã
spunã ceva unor tineri ce studiau, în marea lor
majoritate, mari autori italieni, francezi sau spanioli.
Voi reveni.
Nu m-am mutat cu totul în Heidelberg deoarece
fiica mea refuza sã pãrãseascã Münchenul, oraºul
ei : venise aici la vîrsta de un an, avea aici toate
prieteniile ºi relaþiile. Aºa cã am început naveta pe
care am fãcut-o o datã pe sãptãmînã, rãmînînd în
oraºul de pe Neckar la început trei zile, apoi numai
douã. Trei ore de mers cu trenul, prin Augsburg,
Ulm ºi Stuttgart, un sãptãmînal dus ºi întors însumînd
împreunã 660 de kilometri. Un traseu parcurs, în
7 ani, cam de... 300 de ori.
Am locuit mai întîi într-o camerã mobilatã, apoi
veneam sã dorm o noapte la o bunã ºi dragã prietenã, Lili Ocksenfeld, pictoriþã, în casa cãreia era
foarte agreabil sã intru. Coincidenþa a fãcut ca ambele
locuinþe sã se afle la cîteva numere distanþã pe strada
Plöck  una dintre cele mai vechi din oraº, stradã ce
duce la urcuºul cãtre splendidul castel ce strãjuieºte
oraºul, cu turlele ºi faþadele sale roºcate. O stradã
istoricã : la numãrul 52 unde am stat  casã veche de
circa 200 de ani  fusese o cafenea a anarhiºtilor ruºi
ºi un hotel în care Borodin ºi-a început compunerea
celei mai cunoscute opere, Prinþul Igor. La numãrul
50 stãtuse timp de doi ani Hegel, iar zece case mai
sus, în drum spre faimoasa Bibliotecã Universitarã 
ºi ea din piatra roºie ce o gãseºti în tot sudul Germaniei,
de la Freiburg în sus  locuise timp de 25 de ani Karl
Jaspers. Mi se împlinea astfel un vis al meu din
tinereþe  ºi anume acela de a mã freca zilnic de
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ziduri seculare, sã dau cu ochii în fiecare dimineaþã
de o bisericã goticã, de o casã din Renaºtere  cum
este faimoasa Casã a cavalerului din Piaþa Primãriei,
casã datînd din secolul al XVI-lea, sau cele douã
faþade ale castelului distrus în mare parte de... Regele
Soare. Am convingerea cã marea culturã nu se naºte
decît în preajma vechilor monumente care-þi devin
familiare, pe care le ai în preajma casei tale, încã
din copilãrie, o culturã care vine din vechimea
ambientalã.
Rãmînînd destul de puþin timp în Heidelberg, nu
prea am avut timp sã leg relaþii mai strînse decît cu
studenþii mei  cu o parte din ei. Fãceam plimbãri
solitare mai în fiecare zi, în timpul liber, bucurîndu-mã
de ambianþa celor 30.000 de studenþi  veselie,
tinereþe, graþie , ºi mai puþin de numãrul mare de
turiºti de la Hauptstrasse. Mai mult m-au deranjat, în
ultimii ani, numãrul mare de ruºi  sau de nemþi din
Rusia  care vorbeau tare ruseºte ºi pãreau cu totul
strãini de acest peisaj. Mã plimbam pe malul
Neckarului, cel frumos ºi lin curgãtor, rîu romantic
chemat de marea vîltoare a apropiatului Rin, fluviul
cel maiestuos ºi cosmopolit. Treceau ambarcaþii ºi
pe Neckar, dar ºi bãrci de agrement  înserãrile de
varã erau minunate, privite de pe Podul Vechi, vechi
de cîteva sute de ani, împodobit cu statui baroce ºi
vizitat de îndrãgostiþi. În Piaþa Universitãþii, unul din
punctele centrale ale oraºului, pe clãdirea nouã a
instituþiei, am descoperit, la cîteva zile dupã instalarea mea, cã stãtea scris Dem lebendigen Geist :
nici azi, acum cînd scriu aceste rînduri, nu-mi pierd
emoþia ºi nu-mi pot opri revolta împotriva distanþei
de secole ce desparte lozincile comuniste cu care
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am trãit în clase, în ºcoli ºi universitãþi, pe stradã ºi
pretutindeni în România  poate ºi în casa noastrã 
ºi acest Dem lebendigen Geist. Distanþa de spiritul
viu la care regimul comunist ne-a þinut este o crimã
pentru care nu existã pedeapsã prea mare...
Þineam orele la Seminarul de Romanisticã, la
etajul trei, de multe ori în biroul meu spaþios. Clãdirea
Seminarului este lipitã de biserica iezuiþilor, construitã baroc în secolul al XVII-lea. Aceste ore au
fost frecventate de cîteva categorii de studenþi :
Prima, ºi cea mai numeroasã, a fost aceea a
studenþilor romaniºti care trebuiau sã ia cunoºtinþã,
în completarea limbilor romanice principale, de una
secundarã  aceasta putînd fi româna, catalana sau
portugheza. Frecventau seminarul pentru începãtori
douã semestre, cîte douã ore pe sãptãmînã, îºi obþineau certificatul ºi apoi îºi vedeau de alte studii mai
departe.
A doua categorie era a acelor care voiau sã continue
studiul românei sau veneau de la alte facultãþi special pentru românã, cine ºtie din ce interese sau
curiozitãþi. Cu aceºtia mergeam mai departe  doamna
Cathrine Ketter, mai în vîrstã ca mine, nu a lipsit
niciodatã timp de 7 ani : acum citeºte ºi converseazã
fãrã probleme. Un alt student la drept, Jochen Schlotter,
a urmat 5 ani de românã, acum e avocat la Frankfurt...
un doctor în istorie, Daniel Blum m-a însoþit timp de
4 ani... o studentã extrem de talentatã, Michaela
Benz, a ajuns, în 3 ani, de mai multe ori ºi la
cursurile de varã din þarã, la recomandarea mea,
astfel cã, în ultimul semestru a frecvantat cursul de
literaturã.
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A treia categorie se compune, în majoritate, din
tineri saºi ºi ºvabi originari din România, care mai
aveau ceva cunoºtinþe pasive de limbã  vorbeau
relativ puþin la început  dar habar nu aveau de
gramaticã ; ei erau în Germania de ani mulþi, dar
începuserã o ºcoalã primarã româneascã, se jucaserã
cu copiii români, pãrinþii nu mai vorbeau nici ei
româneºte deºi ºtiau  ºi tinerii voiau sã-ºi împrospãteze sau îmbunãtãþeascã cunoaºterea unei limbi pe
care o mai posedau pasiv. Au fost destul de mulþi ºi
de harnici. Cu ei fãceam lectura ºi comentarea presei
la zi, satisfãcînd interesul lor pentru ceea ce se
petrece acum în România, sau conversaþie, precum
ºi noþiuni de gramaticã  le venea uºor sã vorbeascã,
dar nu cunoºteau regulile.
A patra categorie  ºi cea mai importantã pentru
mine  era aceea a vorbitorilor foarte buni de românã,
fie români, fie germani originari din þarã, ºi care
luau româna ca obiect principal de studiu sau veneau
de plãcere ºi din interes la cursurile ºi seminariile de
literaturã. Au fost ani cînd am avut 7-8 cursanþi, în
alþi ani numai 2. Edda Binder ºi Claudiu Zippel au
venit, cu cea mai mare regularitate ºi interes, timp
de 7 ani. Au fost partenerii mei cei mai apropiaþi,
studenþi eminenþi ºi oameni de suflet. Au mai fost,
de-a lungul anilor, ºi alþii : Monica Lutsch, extrem de
stãruitoare, Hannelore Drotleff, foarte talentatã în
analizã de poezie ºi mereu veselã, Adrian Teleabã,
studiind istoria cu pasiune ºi literatura cu plãcere.
La seminar am fãcut numai analizã de text de poezie,
extrem de amãnunþitã : Eminescu, Blaga, Arghezi,
Bacovia ºi Barbu  fie texte celebre, fie unele mai
puþin bãtute. La cursuri nu am insistat deloc pe

94

prezentãri generale de epocã sau curente, ci le-am
conceput monografic, iarãºi cu multe trimiteri la
text, þinând seama cã studenþii, dacã pot citi o istorie
a literaturii, nu pot parcurge un întreg autor, din
lipsã de timp. Am fãcut nuvelele ºi romanul lui
Mircea Eliade  opere extrem de inegale  Caragiale
tatãl ºi fiul, timp de 3 semestre, nuvela fantasticã
româneascã sau, ultimul curs, figura þãranului în
prozã  care mi-a adus destule surprize ºi modificãri
de ierarhii valorice  cum ar fi de pildã modernitatea
ºi subtilitatea prozei lui Slavici  cel din Pãdureanca, de pildã  faþã de cea a lui Rebreanu, a
cãrui Rãscoala mi se pare cel mai bun roman al sãu.
Interesant este cã, în ciuda a tot felul de elogii aduse
þãranului român în academii ºi studii docte, literatura
îl prezintã cel mai adesea ca un primitiv, cu mult
mai multe ºi mai teribile defecte umane decît calitãþi...
Trebuie sã adaug cã, în virtutea unei tradiþii iniþiate
de domnul Heitmann ºi de Sami cu peste 20 de ani
în urmã, seminarul de literaturã a fost vizitat de
numeroºi profesori sau scriitori din þarã, care au
conferenþiat, liber, despre ce au vrut. Era foarte
atractiv pentru studenþi  ºi pentru mulþi alþi români
din localitate care veneau la aceste conferinþe  sã
vezi ºi sã asculþi oameni despre care uneori se
vorbise chiar în seminar. De-a lungul anilor am
profitat de trecerea prin Germania ºi de abaterea
din drum pentru o zi sau douã la Heidelberg a unei
serii de personalitãþi foarte cunoscute, cum ar fi :
Paul Cornea, Mircea Martin, Livius Ciocârlie, Monica
Spiridon, Mircea Cãrtãrescu, Florin Manolescu, Matei
Cãlinescu, Gabriela Adameºteanu, H.-R. Patapievici,
Lucian Boia etc.
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Contactul cu tinerii, cu studenþii, a fost, pentru
întreaga mea viaþã, extrem de stimulant, de reconfortant ºi dãtãtor de vitalitate ºi optimism. O permanentã întinerire, cu atît mai resimþitã cu cît înaintam
în vîrstã. Plãcerea, bucuria, satisfacþia plenarã, alãturi
de responsabilitatea adîncã, dar nu sufocantã pe
care mi le-au procurat actul de a învãþa pe alþii  sau
iniþia  a fost pentru mine fundamental. Am resimþit
absenþa tinerilor în cei 13 ani de întrerupere dintre
1982 ºi 1995  am pãrãsit tineretul la Bucureºti ºi
l-am regãsit la Heidelberg cu o bucurie pentru care
mulþumesc Graþiei Divine. Cred de asemeni cã, dintre
diversele mele meserii  profesor, gazetar, cronicar
literar ºi de film, jurnalist de radio, scriitor, eseist ,
cea de profesor este aceea pe care am îndrãgit-o cel
mai mult, cea care a reprezentat vocaþia mea cea
mai adîncã  ciudat, descoperitã tîrziu, în ultimii ani
de facultate , cea în care m-am implicat ºi cãreia
m-am devotat cel mai mult. Dacã la Judecata de
Apoi aº fi întrebat : ce ai fãcut, tu, acolo, pe pãmînt ?
 aº rãspunde : am fost profesor !
Cîteva gînduri, acum, despre cei mai apropiaþi,
despre martorii acestei perioade de viaþã heidelberghezã, ultima mea etapã profesionalã înainte de
pensie.
Timp de 7 ani, exceptînd vacanþele, în fiecare
marþi la ora 10.30, mã întîlneam la catedrã cu Sami.
Aproape o orã fãceam schimb de ziare ºi comentam
ce citisem, alteori îmi spuneam pãrerea despre scrierile sale, manuscrise ulterior adunate în volumele
apãrute dupã 1989. În ele, punctul sãu de vedere a
pãrut multora excesiv de sever  a supãrat pe mulþi,
unii dintre ei intelectuali sau persoane publice de
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aceeaºi valoare, cu un prestigiu incomparabil. Eu
sînt de pãrere cã, oricît de antipatici sau incomozi,
intransigenþii sînt necesari, foarte necesari unei culturi
ºi civilizaþii. Cu puþin calm ºi detaºare, unele excese
pot fi date la o parte ºi rãmîne esenþialul care e viu,
necesar, constructiv. ªtiu bine, în acelaºi timp, cã
românii sînt  în marea lor majoritate ºi uneori chiar
în elita lor intelectualã  incapabili sã suporte o
criticã ce le este adresatã , dar sînt gata sã critice
pe altul, cu sau fãrã temei. Asta e, am observat de
mult aceastã infirmitate pe care nu o va recunoaºte
nici un vizat...
Revenind la Sami, a cãrui blîndeþe curajoasã mi-a
fãcut de multe ori bine, mai ales în clipe dificile, am
remarcat douã trãsãturi constitutive, fundamentale
ale personalitãþii sale de azi : dupã începuturi comuniste  pe care, între puþinii, ºi le-a asumat ºi regretat  el a devenit un apãrãtor, un adept necondiþionat
al democraþiei ºi societãþii liberale. E chiar un fel de
patimã în aceastã adeziune, bine însuºitã ºi îndelung
reflectatã, aproape un... dogmatism. A doua, este
atitudinea sa perfect egalã faþã de evrei ºi ne-evrei.
Nu am observat vreodatã la el o discriminare pe
care unii sau alþii, chiar intelectuali sau personalitãþi
de primã mãrime, o fac conºtient  sau, nu o datã,
inconºtient  faþã de alteritate, faþã de celãlalt, fie el
evreu sau creºtin.
Pe domnul Heitmann îl întîlneam de obicei lunea,
cînd avea consultaþii  un salut, cîteva fraze, printre
picãturi. Venea uneori ºi marþea la întîlnirile cu Sami 
îi mai spuneam ce se petrece în þarã, îi arãtam texte
care îl interesau, primea apoi fotocopii. Interesul
sãu pentru România, cultura ºi literatura ei, a rãmas
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intact pînã astãzi, ceva important de spus, de relatat
sau de semnalat din þarã nu-l deranja niciodatã din
lucrul sãu. Cãci domnul Heitmann lucreazã ºi astãzi
extrem de mult, cu acea probitate, seriozitate  aº
spune naturalã  ce cred cã a caracterizat spiritul
savant german de dintotdeauna ºi care, fie-mi îngãduit, începe sã disparã încet, încet. Luam masa de
cîteva ori pe an la un restaurant italienesc ºi atunci
mai treceam ºi la lucruri mai... lumeºti. Domnul
Haitmann e un mare discret, dar nu un om închis, e
un timid ce ºi-a învins timiditatea, e un om generos
ºi afectuos fãrã a ajunge la intimitate  dar ºtiind sã
o primeascã pe a ta cu o maximã înþelegere. Un om
calm, amabil fãrã dezminþire ºi cred cã fundamental
optimist. Domnul Heitmann este un produs al mentalitãþii create dupã rãzboi de democraþia germanã,
al unei tradiþii universitare de comportament ºi de
onestitate cãreia îi este strãin orice aranjament tipic
românesc, în faþa cãruia el rãmîne uimit ºi neajutorat,
uneori amuzat. Domnul Heitmann este un savant
din aceia pe care se bazau vechea universitate germanã ºi gloria ei, vorbind la perfecþie trei limbi
romanice, între care uimitoarea sa românã, autor al
multor cãrþi în care mica problemã ºi punctualitatea
subiectului nu e ocolitã ºi dispreþuitã  cãci din
sinteza acestor amãnunte se naºte o cercetare fundamentalã. Bãrbat de rarã simplitate, neafectat, lipsit
de orgolii afiºate, trãind acea viaþã aºezatã a burger-ului german, profesorul Klaus Heitmann mi-a
populat aceºti ani cu efigia unui model. Nu în sensul
cã am vrut sã-l copiez  nu semãnãm nici la fire,
nici la felul de a scrie sau a preda , ci în acela cã
am încercat, în anumite împrejurãri privind viaþa
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Germaniei de azi, sã-i urmez ºi înþeleg opþiunile. El
este... primul dintre germanii mei, dintre cei care
m-au fãcut sã mã simt cît mai în largul meu în þara
de adopþiune. Împreunã cu Tudor Vianu este deci
naºul carierei mele universitare, prezenþe dintre
cele mai providenþiale în viaþa mea.
În copilãria mea am auzit, nu o datã ºi nu numai
de la pãrinþi, vorbindu-se cu nostalgice, dar vii elogii,
despre o piesã de teatru (sau operetã ?) ce se intitula
Heidelbergul de altãdatã, mult gustatã. Cred cã acum
cîþiva ani, am vãzut-o ºi eu, sub formã de film destul
de vechi  ºi mi s-a pãrut cel puþin naiv. Acel
Heidelberg de altãdatã  adicã de dinainte de
primul rãzboi mondial  nu prea mai existã ca atmosferã  deºi oraºul a rãmas intact la cel de al doilea
rãzboi ºi clãdirile, indiferent de mãrime, sînt curate
ºi viu colorate. Am aflat de la domnul Heitmann cã
gara din Heidelberg a fost prima reconstruitã dupã
rãzboi din întreaga Germanie, prima din miile de
gãri germane fãcute una cu pãmîntul. În aceastã
garã era un punct de atracþie irezistibil pentru mine :
un cub mare de sticlã în care erau instalate 4 mici
trenuri electrice, cu tot decorul aferent : case, strãzi,
oameni, maºini, pomi, pante, coline  o jucãrie de
4 m.p. pe care o puneai în funcþiune cu cîteva
monede. Puteai sã mãreºti viteza unui tren, puteai
sã opreºti altul  cîteva minute care fascinau copiii
ce veneau puºcã la el cu banii daþi de pãrinþi sau de
bunici  mai ales de bunici, am observat. Stãteam pe
un scaun apropiat ºi sorbeam din ochi jucãria. Erau
zile cînd nu venea nici un copil sau cînd nu primeau
banul de la cei mari. Observam cum jinduiesc  la
fel ca mine. Cred cã de zeci de ori am vrut sã mã joc
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ºi eu singur cu trenurile, de tot atîtea ori ceva m-a
reþinut. Desigur o frustraþie cine ºtie cît de veche, pe
care am vrut sã o pãstrez, o datã cu copilãria din ea.
M-am despãrþit greu de Heidelbergul, acum, de...
altãdatã...
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Rãzleþe
M-am nãscut la 8 iunie 1937 la Galaþi, în casa
bunicilor mei, pe la ora prînzului. Am înþeles de la
mama cã a fost o naºtere grea din care am ieºit mai
mult mort decît viu. Trebuia sã mã numesc Grigore,
ca bunicul meu patern, fiind o tradiþie în familie
alternanþa între un Grigore ºi un Gheorghe  dar
mama s-a împotrivit, fiind rãu certatã cu bunicul  ºi
aºa am rãmas sã mã numesc Gheorghe, ca tatãl meu 
cãruia însã i s-a spus toatã viaþa Ghiþã. Am fost
botezat Gheorghe, dar ºi Gelu  tot dorinþa mamei,
inspiratã probabil dintr-o poezie a lui Coºbuc pe
care ea o recitase cînd era studentã la Conservatorul
de Artã Dramaticã din Iaºi. Pãrinþii mei s-au cãsãtorit
în 1935, nu mult dupã moartea fratelui tatãlui meu
Take, purtînd numele naºului sãu, cunoscutul om
politic Take Ionescu, cu care bunicul fusese în relaþii
bune ºi fãcuserã împreunã politicã. Take murise
tînãr, de ftizie, în ciuda unor internãri la Davos, în
Elveþia, acolo unde se petrece acþiunea din Muntele
vrãjit de Thomas Mann  una dintre cãrþile mele
preferate.
Nu ºtiu ce carierã de scenã ar fi fãcut mama dupã
ce a terminat Conservatorul de la Iaºi, dar ºtiu cã
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avea o sensibilitate artisticã, un interes autentic ºi
constant, deºi cam conservator, pentru arte ºi frumos 
interes pe care am credinþa cã mi l-a transmis ºi mie.
Plecarea noastrã forþatã de la Galaþi în 1949 a rupt-o
de orice viaþã artisticã ºi a diminuat-o treptat pînã la
sfîrºit. Tata a fost un bãrbat frumos, tãcut ºi timid,
adaptabil ºi blînd. ªi tata adora sã meargã la spectacole. S-a prãpãdit de un cancer la plãmîn, fusese
mare fumãtor, puþin dupã ce împlinise 62 de ani.
Mama i-a supraviþuit peste 26 de ani, dar viaþa ei n-a
mai fost întreagã dupã ce ºi-a pierdut, încet-încet,
pãrinþii, pe tata ºi un frate medic. Plus plecarea mea
în strãinãtate, pe care niciodatã nu mi-a reproºat-o,
dar nici înþeles-o...
Cea mai veche amintire pe care o am este de la
cutremurul din 40, pe care l-am trãit la þarã, la
Puþuchioaia (astãzi satul Viile  judeþul Covurlui) :
atît conacul  i se zicea... palat  bunicului, cît ºi
casa noastrã, cea micã, au avut de suferit multe
avarii. Þin minte cã, dupã cutremur, în timpul reparaþiilor, ne-am mutat dormitorul în diverse încãperi
din cele patru cîte avea casa micã (cea mare avea
vreo 12, care mi se pãreau imense  era, oricum, un
conac frumos ºi impunãtor cu un peron somptuos
etc.) ºi am în faþa ochilor imaginea zidului reparat,
tencuit în colþul din stînga sus, tencuit, dar încã nu
vãruit. Acel colþ de zidãrie binevoise a se prãbuºi
exact peste patul meu de copil, mai precis chiar pe
perna de pe care fusesem smuls cu cîteva clipe
înainte de unul dintre pãrinþii mei. La Galaþi ºi în
judeþul Covurlui cutremurul din 40, cum se ºtie, a
fost foarte puternic resimþit  îmi amintesc de o
sumedenie de clãdiri care mai purtau urmele lui,
chiar mulþi ani mai tîrziu.
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Amintirile mele din copilãrie sînt, în genere, puþine
ºi incerte : imagini ale caselor de la þarã, cele de pe
moºie, peisaje de cîmpie, cu arãturi ºi lanuri, imagini
de la stîna mare dintre dealuri, unde mergeam cu
bunicul cu trãsura ca sã asistãm la mulsul oilor seara
ºi sã luãm caº proaspãt, grajdurile mari, încãpãtoare,
cu mirosul lor inconfundabil  mai ales grajdul cailor
de care mã despãrþeam cu greu. Þin minte numele
unor cai  Boboc, Bator, ªarpe, Izvor, Cezar  cred
cã înainte de 44 erau vreo opt cai de rasã bunã
pentru cele douã trãsuri, douã docare, o sanie, douã
ºarete cu care umbla tata pe cîmpuri sau mergea
la Umbrãreºti sau Tîrgul Bujor, nu departe de
Puþuchioaia, cu treburi. Imagini fugare de la treierat 
batozele mari ºi cu muntele de paie de lîngã ele,
praful, cizmele birgher ale tatei lîngã sãndãluþele
mele. Apoi curtea, cu cele douã case, cea mare,
construitã de bunicul, ambele înconjurate de un parc
cu boscheþi ºi bazine cu apã secatã, alãturi o pãdure
de salcîmi, copac ce nu mi-a plãcut niciodatã prea
mult, iazul din vale unde nu se fãcea baie, dar din
care se alimenta cu apã grãdina de zarzavat, cîinii
mari de pe lîngã casã  bunicul le punea nume
politice : Argetoianu, Marghiloman, Stalin ºi Molotov.
Veri calde, plicticoase  probabil cel mai mult pentru
mama , praful uliþei, soare ºi rãcoarea casei. Sus pe
deal, via unchiului meu, doctorul Bîrsan, oculist cu
renume din Galaþi ºi cel care a avut curajul sã punã
vie pe dealul care-i aparþinea dupã zestre  o idee
bunã ce a fost urmatã de administraþia comunistã
care a plantat viþã-de-vie pe sute de hectare în jur 
vinul cunoscut astãzi sub numele de Dealurile
Bujorului. Pãmîntul nostru era cam sãrac ºi nisipos 
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ºi probabil cã un gospodar mai puþin încãpãþînat ca
bunicul ar fi fãcut mare avere din alte culturi. El era
fidel culturilor de cereale. Þin minte ºi silueta foarte
înaltã ºi mai ales impunãtoare a bunicului, vara
îmbrãcat numai în haine albe de in, cu pãlãrie cu
boruri mari de paie  iarna numai în negru, cu
jiletcã ºi ceas mare de aur, nedespãrþindu-se niciodatã de un baston cu mãciulie sau mîner de argint.
În tinereþe fusese bãlan cu o privire intens albastrã,
aprigã. În jurul lui roiau femeile, slujnicele, bunica,
surorile tatei  vara noi, nepoþii, între care eu eram
cel mai mic, cu nouã ani mai mic ca urmãtorii. El era
stãpînul  nimeni nu trebuia sã-i iasã din voie.
Bunicul  i se zicea, de fapt, bunelu  circula între
moºie ºi Galaþi cu trãsura  vreo 30 de kilometri 
mergea la Club ºi juca cãrþi, era vegetarian ºi tot atît
de tiranic pe cît era de falnic. Cum ajunsese un fiu
de rãzeº înstãrit, cu liceul din Bîrlad întrerupt în
penultima clasã de moartea subitã a tatãlui, sã aibã
obiceiuri ºi deprinderi atît de boiereºti ? Averea o
fãcuse muncind ºi fiind necruþãtor cu lenea. Mi s-a
mai spus despre el cã fusese zgîrcit ºi foarte... muieratic. Fãcuse politicã, trecînd de la un partid la altul
dupã capriciile sale, de la Take Ionescu la Iorga 
care-i cununase o fiicã  sau la liberalii moldoveni
ai lui Orleanu, vecin de moºie. Fusese deputat ºi
senator  dar invalidat de ambele dãþi  nu ºtiu de
ce ºi nu mai am pe cine întreba în familie. Nu
suporta familia regalã, cãci erau venetici  în salon
trona portretul lui Cuza ºi cel al strãbunicului meu.
Vacanþele la Tîrgu-Ocna erau cu totul altfel, în
casa celorlalþi bunici  aci era mai puþinã plictisealã,
grãdina mult mai micã, dar cu pomi frumoºi ºi umbroºi,

104

în curte aveam un loc unde mã jucam în nisipul
adus special în fiecare varã de bunicul celãlalt, Anton
Constantinescu, avocat ºi om cu inimã largã ºi cu
poftã de viaþã, nestinsã pînã la cei 90 de ani care i-a
trãit. Mai era ºi parcul Nastasache, unde se mergea
trecînd un pod peste Trotuº, parc mare, natural, dar
modest punct de vilegiaturã, mai ales în comparaþie
cu apropiatul Slãnic al Moldovei, unde se mergea
pentru ape  localitate frumoasã, aºezatã într-o cãldare
montanã. Între Tîrgu-Ocna ºi Slãnic erau numai
17 kilometri, drum asfaltat de nemþi, drum pe care,
mai mare fiind, îl fãceam cu bicicleta unui prieten,
în anii adolescenþei ºi studenþiei. Pãrinþii mã luau la
Slãnic unde veneau ºi alþi prieteni de la Galaþi ca sã
se curariseascã  stãteam la un hotel mare, Racoviþã,
se mai fãceau excursii ba la aºa-numita cascadã, de
fapt un moft, ba pe valea unor rîuri de munte sãlbatice, în peisaj pãdureþ ºi vizitat doar de muncitorii
forestieri ºi de decovilurile mici ºi puþin caraghioase.
Acest tip de peisaje a fost incomparabil descris de
Sadoveanu  citindu-l, le-am recunoscut farmecul
domol-sãlbatec. Era deci mai multã veselie la
Tîrgu-Ocna  mai multã animaþie, veneau ºi fraþii
mamei , serile se mînca în chioºc, prînzurile la
umbra unui nuc mare  era acolo ºi vara mea Olimpia,
mai mare cu trei-patru ani decît mine, fetiþã foarte
brunã, în jurul cãreia roiau bãieþi. Ea era ºi plinã de
talente : cînta la pian ºi din voce, organiza spectacole
cu recitãri pe care eu reuºeam sã le stric cu timiditatea mea, chiar în faþa familiei-public.
În casa de la Galaþi, pe strada Domneascã la
nr. 67, pe o alee, casã în care stãteam cu chirie, tot
aºteptînd sã treacã rãzboiul ºi sã ne construim una,

105

pe strada Serfiotti, unde cumpãrase tata un loc,
veneau la mine prietenii din acei ani, colegi de
grãdiniþã ºi de ºcoalã primarã. Mã jucam cu ei, ba la
mine, ba în vizitã, fãceam lungi curse de trotinetã,
ne jucam de-a bandiþii sau de-a submarinul Dox.
Printre prietenii cei mai apropiaþi erau Sorin Dabija,
fiul unui medic radiolog reputat, Dan Voinescu, fiul
preºedintelui tribunalului din oraº, Peter Macry  pe
care îl las special la urmã fiindcã era cel mai original.
Jumãtate grec, jumãtate englez, înalt ºi pistruiat, era
foarte slab la carte, dar avea un teribil farmec ºi
inventivitate în jocuri. Stãtea într-o casã boiereascã
splendidã, mare, plinã de lucruri frumoase, vechi,
cu stil, vorbea englezeºte ºi franþuzeºte cu pãrinþii
lui, taicã-sãu era consul onorific al Portugaliei 
Galaþiul era un oraº destul de cosmopolit. Peter era
mai mare ca noi, practica intens onania, citea cãrþi
cu Mickey Mouse pe englezeºte  mie inaccesibile 
ºi casa lor era un permanent mister pentru mine,
plinã de lucruri, mobile ºi obiecte necunoscute mie 
în salon aveau o orgã ; pãrinþii ºi cîþiva prieteni ai lor
jucau bridge toatã ziua, beau ceai  la care eram
invitaþi ºi noi în unele dupã-amieze. Era o lume care
mã atrãgea, care nu semãna cu a celorlaþi prieteni
sau cunoscuþi  cu mult mai occidentalã ºi aº zice
mai... colonialã, dacã mã iau dupã filmele pe care
le-am vãzut mai apoi. O datã cu plecarea mea precipitatã din Galaþi, am pierdut legãtura cu Peter ; un
prieten comun mi-a spus cã nu reuºise sã termine
liceul ºi cã devenise ºofer, familia fiind alungatã din
casã, lor rãmînîndu-le numai niºte atenanse cam
amãrîte. S-a ales praful de lumea aceea a Galaþilor,
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au plecat grecii, italienii, armenii ºi evreii  oraºul a
fost ocupat de muncitorii de la combinatele de oþel
ºi de blocurile noi ºi urîte.
Am fost ceea ce se numeºte un copil cuminte,
jucîndu-mã fãrã sã mã murdãresc, trecînd prin ºcoalã
ca premiant fãrã mari eforturi ºi control din partea
pãrinþilor. Nu pot spune cã-mi plãcea sau nu sã
învãþ, o fãceam în mod firesc ºi aº spune neselectiv 
îmi fãceam datoria. În tot cursul ºcolaritãþii mele, ce
nu a beneficiat de frecventarea unor ºcoli foarte
bune ºi severe, nu am întîlnit colegi cu vocaþii precoce, pe care cred cã i-aº fi invidiat, pentru cã eu nu
simþeam nici una. Era limpede înclinaþia mea artisticã,
deloc cultivatã dupã plecarea din Galaþi, din cauza
greutãþii timpurilor ºi a provinciei nenorocite unde
ne aruncase soarta ; nu a fost nimeni care sã-mi
dirijeze atent lecturile sau sã mã punã sã învãþ cu
asiduitate limbi strãine  de altfel, nici nu aveam cu
cine la Tîrgu-Ocna. Un mare gol de pe urma cãruia
am suferit toatã viaþa  chiar toatã viaþa. În schimb,
am avut multã libertate  ºi ea mi s-a canalizat
aproape spontan spre sport, cîþiva ani, dupã mutarea
forþatã la Tîrgu-Ocna, fiind elev de liceu. Jucam
baschet în echipa ºcolii, vara mai în fiecare zi mergeam la antrenament  urmau plimbãri, mici flirturi
cu fetele, colegele noastre, care ca ºi noi  ºi deseori
împreunã  se antrenau. Seara ne plimbam pe strada
principalã a tîrgului, stupid-fermecãtoarea stradã
principalã a tuturor tîrgurilor din lume, centrul de
atracþie al oraºului  cu frizerii ei atoateºtiutori, cu
clubul de tenis de masã, unde mai fumam pe ascuns
cîte o þigarã, cu unele ochiade sau intrigi de pubertate. Prietenii mei mai apropiaþi se numeau Miticã
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Danale, cu 3 ani mai în vîrstã, ºi Gicã Toma, coleg
de clasã, bãiat admirabil. Apoi cinematograful, mic
ºi mizer, frecventat cu regularitate de douã ori pe
sãptãmînã ºi avînd parte aproape în exclusivitate de
un repertoriu sovietic  erau anii 1950-54. Flirturile
mai continuau ºi în sala întunecatã ºi în micul parc
de la capãtul strãzii principale  dar erau în fond de
o castitate aproape perfectã. În vremea aceea cred
cã dintre noi, liceenii din ultimele clase, nu deveniserã bãrbaþi sau femei mai mult de 10%, iar pe cei
care bãnuiam cã deveniserã îi priveam ºi cu admiraþie ºi invidie. Eram cu toþii foarte cuminþi, foarte
sãraci, foarte curaþi, timoraþi ºi curioºi pentru tot ce
era viaþa acelui tîrguºor, unde cunoºteai pe toatã
lumea ºi unde se ºtia totul... Totul e un fel de a
spune  cãci nu ºtiam ce orori se petreceau la
celebrul spital al închisorii unde erau internaþi politicii. De fricã, nu duceam discuþii politice niciodatã,
nici chiar cei care proveneam din familii în care
bãnuiam cã se gîndeºte la fel. Citeam Sportul popular,
mergeam la Trotuº vara sã înotãm, prin iunie pe
dealuri sã furãm cireºe, bãteam mingile de toate
felurile, eram prost îmbrãcaþi ºi nu ºtiam ce e asta
televiziune. Îºi poate închipui un copil de astãzi ce
înseamnã o copilãrie fãrã televiziune ? Mã întreb...
Acasã eram la curent cu politica pentru cã bunicul,
spre exasperarea tatei în care intrase frica, asculta
varã ºi iarnã, searã de searã, de mai multe ori, Radio
Londra sau America. Dar nu discutam despre asta 
eram copiii unor vremuri noi, care, cu adevãrat, îºi
fãceau apariþia. Exploatãrile petrolifere din regiune
aduseserã o mulþime de oameni noi, se construia
cîte ceva  era o forfotã industrialã din ce în ce mai
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mare, la 12 kilometri de Tîrgu-Ocna se ridica încet,
încet mamutul din Oneºti. Nu mai erau bogaþi, cei
care fuseserã începeau sã fie uitaþi, noi, bãieþii, nu
ne gîndeam decît la cariere de ingineri  cãci inginerii
erau stãpînii... Cu partidul nu prea aveam contact 
utemist nu eram, nu mai eram nici pionier. Cam aºa
a trecut viaþa mea pînã la 17 ani, cînd am terminat
liceul cu 10 clase ºi cînd am plecat de acasã spre a
studia. Cam aºa...
*

*

*

În vara anului 1955, la sfîrºitul primului meu an
de studenþie la Institutul de Mine, secþia de topografie
minierã, am avut prima practicã, aºa-zicînd în producþie, practicã menitã sã ne punã în contact cu
viitoarea noastrã profesie. Ne-am îmbarcat în tren,
eram douã grupe de studenþi printre care se rãtãciserã ºi vreo trei fete, ºi dupã un drum de 20 de ore
am ajuns la Baia Borºa, în Maramureº, unde fusesem
repartizaþi. Nu dormisem aproape toatã noaptea,
þinîndu-ne de ºotii. Acolo, un inginer a hotãrît ca
grupa mea sã meargã la o minã din munte, la peste
o mie de metri înãlþime, mina Socolescu. Am mai
fãcut ºi acest drum ºi ne-am luat în primire dormitorul comun  cred cã eram vreo 20 de suflete.
Curat, paturi de fier ca la cazarmã, cu saltele umplute
cu paie, o sobã  în jur cîteva clãdiri, în plinã pãdure.
Ca un fel de poianã, evident rezultatul unei defriºãri
nu prea vechi. Noaptea fãceam foc, deºi eram în
luna iulie, pãtura nu prea þinea de cald. Am primit
ºi niºte haine de protecþie cauciucate, dar cam
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zdrenþãroase, cizme de cauciuc, o lampã de miner
pe care am fost învãþaþi cum s-o aprindem. La vreo
sutã de metri se vedea intrarea în minã. Barãcile din
jur erau : una cu birouri, o alta cu sala compresoarelor, lîngã cabana noastrã cantina ºi, ceva mai
sus, alte douã clãdiri, izolate cu sîrmã ghimpatã ºi
pãzite de cîþiva soldaþi. Ni s-a spus cã erau deþinuþi
de drept comun  înclin astãzi sã cred cã erau
politici. Nu cred ca într-o lunã sã fi zãrit mai mult de
doi-trei dintre ei, de la distanþã. Totul era organizat
încît sã nu ne putem întîlni. Inginerul minei, Steiner,
era cred sas, ne-a instruit în munca ce aveam sã o
facem ºi mai ales ne-a explicat mina ºi ce se extrage
din ea  cred cã un minereu de metale neferoase.
Cînd, a doua sau a treia zi, am intrat în minã, bine
încotoºmãnaþi cu hainele de protecþie, în cinci minute
am fost uzi pînã la piele  în minã ploua îngrozitor
ºi era foarte rece  cu toate astea nu-mi amintesc
sã fi rãcit vreunul din noi. Eram împreunã cu prietenul meu Dinu Alexandrini ºi dupã ce ne terminam
munca  ce consta în a cãra traverse de lemn în
interiorul minei pentru a fi prelungitã linia feratã
existentã  ne cam plictiseam. În minã, întuneric
beznã  dacã ni se stingeau lãmpile, ceea ce se
întîmpla foarte des, trebuia sã o luãm înapoi, pînã la
ieºire, ceea ce nu era simplu. Minereul extras era
adus în vagonete trase de un cal bãtrîn ºi orb, Rigo
îl chema. Toatã lumea îi mîngîia viaþa amarã. Cînd
ajungea trãgînd vagonetul la suprafaþã, ieºeau din el
aburi de parcã ar fi luat foc.
Cînd ne plictiseam prea tare, coboram jos în sat
ºi mergeam la cîrciumã unde se putea bea numai
rom  rareori o bere împuþitã  ºi unde ne întîlneam
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cu colegii de la alt orizont ºi, invariabil, cu inginerii,
erau doi, care ne dãdeau de bãut. Acolo era ºi un
difuzor ºi ascultam diverse cîntece de muzicã uºoarã
româneºti, sovietice, dar ºi... franþuzeºti, pe Yves
Montand, de pildã, cu cîntecul sãu celebru despre
marile bulevarde ale Parisului... Ne priveam, Dinu ºi
cu mine, ºi ne gîndeam cã nu vom ajunge niciodatã
sã le vedem ºi noi. Apoi urcam înapoi ºi o luam de
la capãt, a doua zi. Nu munceam prea mult  cînd
ne pãtrundea frigul mergeam în sala compresoarelor
unde era cald, dar ºi un zgomot atît de asurzitor
încît era imposibil sã auzi altceva. Ne trînteam pe
jos ºi... dormeam duºi cîteva ore.
De spãlat, ne spãlam la un izvor ce trecea prin
curte, curat ca lacrima, dar rece ca gheaþa. Mîncarea
de la cantinã era acceptabilã, bucãtãresele fuseserã
cucerite de un coleg, Florescu, venit din ºcolile
muncitoreºti ºi care era irezistibil în arta cuceririi
bucãtãreselor, fiind ºi foarte frumuºel ºi mai mare ca
noi cu cîþiva ani. Scriam într-un caiet de practicã tot
ce învãþam, tot ce ne spunea, cînd avea timp, inginerul Steiner. Învãþasem o sumedenie de tremeni
noi, învãþam cum se deschide ºi se... construieºte
o minã ºi cã rolul nostru de topografi era acela de a
o proiecta în toatã arborescenþa ei. Strîngeam pietre
cu diverse minerale pe care le recunoºteam  dãdusem examen de geologie ºi mineralogie  pietre pe
care le-am cãrat cu noi acasã. Fiind în munte ºi
în sãlbãticie, priveam natura cu mai multã atenþie,
vedeam, de pildã, cum vine ploaia metru cu metru
sau ne lungeam pe iarbã, goi pînã la brîu, la lumina
unui soare minunat.
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Aºa a trecut luna ºi aºa am început sã mã gîndesc
la viitor : îmi voi petrece toatã viaþa în galerii, cu
ingineri abrutizaþi, cum voi deveni ºi eu, gãsind
vreo curvuliþã localã ca nevastã, muncind ca un rob
ºi aruncînd cu banii pentru cã nu aveai ce face cu ei
în astfel de locuri ? Îmi devenea limpede cã nu acesta
e viitorul ce mi-l doresc  ºi viermele interesului
meu pentru arte muºca ºi mai aprig ºi dureros din
sufletul meu de tînãr. Ce caut eu aici ? mã întrebam
de cîteva zeci de ori pe zi... Dar hotãrîrea definitivã
de a renunþa nu am luat-o decît cãtre iarnã ; eram în
anul al doilea  ºi de atunci nu m-am mai þinut de...
topografie.
*

*

*

Un episod amuzant din viaþa mea l-a constituit
cariera de... figurant la Teatrul de Operetã. Am ajuns
acolo graþie vãrului meu mult admirat, regretatul
Ginel Teodorescu care, recomandîndu-mã, pe de-o
parte voia sã mã familiarizeze cu scena ºi munca în
ea, în vederea viitoarei mele meserii de regizor  la
care nu am ajuns niciodatã, spre norocul meu , pe
de alta erau de cîºtigat ceva bani, oricît de puþini ;
studenþia mea costa destul familia, mai cu seamã cã
se prelungea cam mult. A fost deci o conjuncturã
fericitã, vãrul meu tocmai monta o operetã româneascã tîmpitã, eu pierdusem primul examen la
teatru, trebuia sã continuu pregãtirea  ºi, culmea
bunelor coincidenþe, locuiam la niºte prieteni ai
pãrinþilor ce aveau casa chiar vis-à-vis de teatru, mai
precis de intrarea actorilor. (Acum nu mai existã
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nimic din tot acest cartier fermecãtor, l-a spulberat
delirul.) Am fãcut, aºadar, figuraþie din 1957 pînã în
1962  nu chiar searã de searã, dar cel puþin de trei
ori pe sãptãmînã, plus  mai ales la început  dimineþile cînd, pus de regia de culise condusã de un
domn Coman, mã aflam ºi eu în treabã în jurul
scenei. Eram vreo 3-4 figuranþi, unul mai ratat ca
altul : un ardelean alcoolic, dar cumsecade, de peste
50 de ani, adus de Ion Dacian, cu care se cunoºtea
din tinereþe, un tînãr cam homosexual care avea
veleitãþi de tenor, dar cînta, nenorocitul, îngrozitor
de fals, un alt tînãr inteligent ºi ironic, bãiat frumos,
care-ºi completa, cu o lene suveranã, veniturile sale
modeste, eu ºi, ocazional, încã vreo doi, pe care
nu-i mai þin minte. O corabie a candidaþilor la ratare...
Descoperirea culiselor unui teatru a fost pentru
mine o experienþã fascinantã : repetiþiile, pregãtirea
începerii unui spectacol, forfota pauzelor, costumarea ºi machierea actorilor, comportamentul vedetelor, dar ºi al coriºtilor, în marea lor majoritate niºte
veleitari, mersul la o bere dupã spectacol  totul.
Noi, figuranþii, eram priviþi foarte de sus mai de
toatã lumea  existau ºi excepþii ; cînd am devenit
student la filologie, prestigiul meu s-a ridicat simþitor. Din cînd în cînd cîte un corist care nu avea nici
liceul mã întreba cu un ton ironic : Mai studiezi,
mai studiezi, sau te-ai lãsat cã e prea greu ?. Desigur,
ºi mulþi oameni cumsecade, mulþi soliºti ne tratau ca
egali, nu ca mizerabili subalterni.
Fauna unui teatru cu mult personal  soliºtii,
corul, corpul de balet  e mai mult decît amuzantã.
Voi da numai cîteva exemple. Era un corist, mic ºi
cumsecade, dar care aproape searã de searã, cînd
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nu era în scenã, mergea la capãtul sãlii de balet
unde erau duºurile ºi, în aceastã cabinã înaltã, începea
sã facã vocalize sau sã cînte fragmente din arii
celebre, urlînd cît îl þinea gura, fascinat de sonoritatea
încãperii  încît nu o datã venea în fugã regizorul de
culise sã-i opreascã zelul cãci urletele, amplificate
enorm de sonoritatea cabinei, se puteau auzi pînã la
scenã. Nu era singurul care se deda la astfel de
exerciþii în camera duºurilor  mai erau alþii care,
acompaniindu-se la pianul din sala de balet, fãceau
vocalize sau cîntau nu numai pentru a-ºi încãlzi
glasul, dar mai ales pentru a smulge admiraþia celor
ce se aflau, întîmplãtor, în jur. Inutil de spus cã
marea majoritate a acestor demonstraþii erau penibile. Printre aceºtia, þin minte pe Paul Obogeanu
care se lãsase de medicinã pentru a deveni un al
doilea ªtefãnescu-Goangã (un bas-bariton celebru
în epocã, gras cît un butoi) cu care semãna ºi la
contururi... Paul se purta cu noi, figuranþii, extrem
de drãguþ, era unul din puþinii care nu-ºi arãtau
mitocãnia, era vesel ºi avea ceva haz. Noi aveam
repartizate douã scaune într-o cabinã a corului de
vreo 20 de locuri, eram plasaþi exact lîngã Paul care
mi-a fost de la început foarte simpatic ºi cu care
mergeam uneori, dupã spectacol, împreunã cu încã
3-4 alþi coriºti, la o bere la Carul cu bere. Þin minte
cã în acei ani o fripturã de porc cu cartofi ºi un þap
de bere costau vreo 6 lei. Figuraþia era plãtitã cu 11 lei
spectacolul mut, cu 20 de lei dacã spuneai în scenã
o replicã  de obicei rãmasã de la vreun corist care
nu se înjosea sã mai facã ºi acest serviciu. Cîºtigam
în jur de 200-300 de lei pe lunã cu care îmi mai
permiteam cîte un mic lux : o carte, o cãmaºã, o
bere etc.
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În cabinã eram rãu priviþi  dispãreau destul de
des bani din buzunarul unor coriºti  ºi unii dãdeau
vina pe figuraþie, în gura mare... Cînd a fost descoperit hoþul, care nu era altul decît cel mai vîrstnic din
cabinã, poreclit Moº Pedalã  era un bas profund 
atunci le-am tras o micã moralã celor de faþã. Voind
sã scap de aceste umilinþe, am reuºit sã mut figuraþia
într-un intrînd din peretele alãturat fostei noastre
cabine, plasat sub scarã, nu mai mult de 2 metri
pãtraþi, unde nu ne puteam îmbrãca sau dezbrãca
doi deodatã. Dar eram singuri. Acolo am lãsat trupa
figuraþiei în 1972 cînd, începînd sã colaborez la
pagina de film a Contemporanului, cîºtigam mult
mai bine  ºi m-am despãrþit de ceilaþi doi colegi 
cãci atîþi rãmãsesem, în total vreo trei figuranþi al cãror
ºef eram de vreo trei ani  ºefia constînd din planificarea prezenþelor ºi alcãtuirea unui stat de platã...
Cred cã am jucat în vreo 7-800 de reprezentaþii
dacã nu mai mult  la început cu inima cît un purice,
apoi fãrã pic de trac. Cred cã mi-a folosit acest
exerciþiu în cariera mea de profesor  un alt fel de
rol, nu e aºa ? Am debutat în Liliacul, de Johann
Strauss  o capodoperã pe care o ascult ºi azi cu
mare plãcere ºi nu pierd niciodatã ocazia de a o
vedea la televiziune în fiecare an, în ultimile zile ale
anului  o tradiþie vienezã pe care o respectã toate
teatrele mari de operã din lume este reprezentarea
Liliacului în seara de 31 decembrie. O ºtiu pe dinafarã... În Liliacul eram jandarm cam bãut în primul
act ºi valet ce aduce cupe cu ºampanie în actul al
doilea. În Vãduva veselã de Lehar eram barman
în ultimul act care se petrece chez Maxims. În
Studentul cerºetor de Millöcker eram soldat ºi aveam
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o replicã  mi s-a întîmplat ca, de emoþie, de vreo
douã ori s-o încurc rãu de tot  noroc de soliºti cã
m-au ajutat. În Vînzãtotul de pãsãri de Carl Zeller
eram curier, ºi aci figuraþia spunea o replicã. În Vînt
de liberate de Dunaievski, foarte melodioasã operetã
sovieticã, eram... negru ºi trebuia sã mã vopsesc pe
faþã, gît ºi pe mîini  abia ieºea fardul prost la
demachiere. În Lysistrata de Gherase Dendrino, care
era ºi prim dirijor al teatrului, un adevãrat domn,
eram un fel de sacerdot demonic, semãnînd mai
mult cu un vrãjitor din desenele animate. În Plutaºul
de pe Bistriþa de Filaret Barbu eram lãutar, viorist
sau þambalagiu. În Viþeluºul tãrcat, o operetã ungureascã recentã, eram þigan viorist, tot aºa ºi în Contesa
Mariþa de Kalman, jucatã numai în fragmente, de
obicei la matineuri. Nu era figuraþie în toate reprezentaþiile  ca de pildã în Lãsaþi-mã sã cînt de
Gherase Dendrino sau în Boccaccio de Suppé. La
operetã a fost montatã ºi o operã mai uºuricã de
Cimarosa : Cãsãtoria secretã, în care am jucat rolul
mai lung, dar mut, al unui valet bãtrîn. Purtam
deseori peruci  vechi ca vai de lume , iar costumele
erau fãcute pe talia figuranþilor de la premierã  aºa
cã era o problemã sã ne potrivim o înfãþiºare, cît de
cît, onorabilã.
Stãpînul absolut al teatrului era Ion Dacian 
exista peste el un director, dar nu conta. Actor foarte
bun, cu un farmec care cred cã a fãcut ºi în teatru ºi
în afara lui sute de victime, dotat cu o voce destul
de puternicã, dar cu un registru nu prea întins  fãrã
acute, de pildã , amabil ºi zîmbitor, avînd nervi de
oþel ºi o extraordinarã prezenþã de spirit în scenã,
încît se descurca în orice situaþie  fie cã i se întîmpla
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sã uite cuvintele textului, fie cã unii din vechii lui
colegi ºi prieteni  cum au fost Nae Roman, Bimbo
Mãrculescu, Maria Wauvrina sau George Groner 
încercau în zadar sã-l încurce ; Dacian era steaua 
avea o privire fascinantã, cu ceva vesel ºi încrezãtor
în ea  o privire de neuitat. Pãrea tinerel pentru cã
purta corset peste burtã. Nu cred sã fi vorbit cu el
mai mult de douã fraze la rînd, el însã ºtia despre
mine cine sînt ºi cã studiez ºi mã trata ca atare.
Extrem de simpatic mi-a fost Nae Roman, cu fizionomia lui plinã de ticuri ºi cu mîinile în cãutare
permanentã de metal, spre a pune mîna pe el 
amarnicã, dar ºi comicã superstiþie , cred cã nu
trecea un minut fãrã o atingere, în orice situaþii.
Cînd era pe scenã se ducea ºi atingea o sabie, gest
care nu era în rol, sau o cupã metalicã. De aceea era
victima unor farse, mai ales cele ale partenerului
sãu Bimbo Mãrculescu (destul de mîrlan, dar cu
succes mare de public), farse pe care le întorcea cu
prima ocazie. Cei foarte rutinaþi aveau ca victime
sigure pe cei mai noi  ºi una din farsele cele mai
obiºnuite era aceea de a spune înainte replica partenerului sau partenerei lãsîndu-i pe aceºtia cam... muþi.
Nimeni nu era scutit de farse, nici chiar dirijorii,
numai cã un Gherase Dendrino nu se lãsa pãcãlit ºi
intra cu orchestra cînd trebuia, orice i s-ar fi fãcut. Am
o amintire legatã oarecum de el. Într-o searã, stãteam
la poartã la intrarea actorilor, unde era destul de
rece, iarnã fiind, aºteptînd un moment cînd sã pot da
un telefon. S-a deschis deodatã uºa ºi a apãrut o
doamnã care nu mai era tînãrã, dar era frumosã, special frumoasã, de o mare distincþie, îmbrãcatã într-un
splendid vizon, cu picioare frumoase, îmbrãcate în
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ciorapi ºi pantofi negri, minunat parfumatã, aºa cã
am rãmas cam... încremenit. Portarul a sãrit ca ars
cu sãrut mîinile, doamnã, bine aþi venit, doamna a
cerut sã vorbeascã cu Gherase, care o aºtepta, portarul i-a spus : sigur doamnã, vã conduce tînãrul 
adicã eu  ºi mi-a spus sã o conduc la direcþie. Am
luat-o înainte pe scãri în sus, douã etaje, nu prea
bine luminate, cu parfumul fin în nas care mã urmãrea, am ajuns în faþa uºii direcþiei, i-am spus ºi eu
sãrut mîna, mi-a rãspuns cu un uºor zîmbet. Am
coborît în fugã ºi l-am întrebat pe portar cine era
doamna : Cum, n-ai recunoscut-o ? era Maria Tãnase !.
Nu puteam sã o recunosc pentru cã nu o vãzusem
niciodatã, nici mãcar în filme. Dar n-am putut-o uita...
Încet, încet, nu numai cã am învãþat aproape pe
dinafarã operetele care se cîntau, dar ºi multe arii
din altele, nu mai puþin celebre. Opereta a fost un
gen foarte dispreþuit, mulþi ani, decenii  dar de
vreo cîþiva a revenit, aici în Occident, în... actualitate.
Se cîntã astãzi multã operetã, în multe teatre, mai
ales clasicele partituri vieneze. Am convingerea cã
e destulã muzicã bunã în ele  cã ele exprimã bine
specificitatea  ca sã nu spun spiritualitatea  unei
anumite epoci  cea a gloriei lor vieneze , cã poþi
foarte bine admira în acelaºi timp pe Johann Strauss
sau Kalman cum admiri pe Schubert sau Beethoven.
Unii nu þin locul altora  ai nevoie de profunzime cît
ºi de veselie. Opereta atrage nu numai pentru cã
are, absolut întotdeauna, un sfîrºit fericit, care în
plus e pe muzicã, creînd în public un fel de beatitudine infantilã, un fel de fericire edulcoratã, aº
spune chiar stenicã. Existã operete de geniu  e
o eroare sã dispreþuieºti genul sau sã-l consideri
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compensat de sora mai vîrstnicã, opera, sau de sora
mai tînãrã, musicalul. Am vãzut la televiziunea occidentalã, de-a lungul anilor, citeva spectacole de
operetã realizate de diverse trupe  cred cã supremaþia o au încã cei din Viena ºi Budapesta, leagãnul  ºi pot spune cã trupa de la Bucureºti a
anilor 50-60, nu era rea, era oarecum competitivã.
Mi-am dat seama, vãzîndu-le, cã multe dintre slãbiciunile spectacolelor bucureºtene veneau ºi din cenzurarea sau adaptarea textului rigorilor unei cenzuri
în care criteriul luptei de clasã deforma, nu o datã,
chiar acþiunea ºi ducea deci chiar la eliminarea unor
întregi pãrþi muzicale. În altã ordine de idei, îmi
amintesc cîteva replici pentru perfecta lor imbecilitate care mã amuza ºi mã amuzã ºi acum. Replici
cîntate, bineînþeles. De pildã, una din Vãduva veselã,
actul întîi  Da, da, e-adevãrat, iubeºti mai mult
cînd sînt ºi bani... sau din Vînzãtorul de pãsãri, tot
actul întîi, o scenã : Porc sãlbatic nu gãsim, de unde
vreþi sã iasã/ n-ar fi zãu mai bine sã vã dãm un porc
de casã ?  Nu, sãlbatic am zis !  De unde sã-l
gãsim ?/ E-n zadar sã vã trudiþi/ porc sãlbatic nu
gãsiþi/ nu mai sînt, Domle Baron/ ca sã vi-l servim
plocon.. ºi aºa mai departe, în frenezie... ªi cu toate
acestea...
Cu toate acestea am rãmas un admirator al genului  am fost la Viena la Volkstheater (pentru Prinþesa
ceardaºului), iar în München, la Staatstheather am
Gärtnerplatz sînt multe reprezentaþii de operetã, de
bunã calitate, pe care le frecventez, cînd ºi cînd. Am
o mapã cu 5 CD-uri, selecþiuni din toate operetele
celebre cîntate de mari voci, pe care o ascult uneori,
iar alta cu Liliacul într-o interpretare antologicã.
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Am fãcut aceastã muncã cu plãcere, mã ducea
într-o lume de vis ºi de butaforie care era cu totul
altceva decît aceea ideologizatã ºi ternã în care eram
obligaþi sã trãim. Erau seri în care tot spectacolul
mergea ca pe roate, con brio, altele în care greºelile, bîlbele, notele false sau intrãrile greºite se
þineau lanþ. De ce ? Nimeni nu putea rãspunde  aºa
e viaþa teatrului pe care n-o înþeleg, în fond, decît
cei care îl practicã, cei care urcã pe scenã sau
robotesc în culise. Cele mai amuzante erau bîlbîielile 
chiar ale unor actori foarte rutinaþi  sau schimbãrile
voite în text care produceau rumoare  mai mult pe
scenã, pentru cã sala nu le prea înþelegea. Voi da
douã exemple care nu mã pãrãsesc chiar la 30 de
ani de la încheierea carierei mele de figurant. Primul 
o replicã schimbatã : în actul întîi al Vãduvei vesele,
Valencienne se îndreaptã transportatã de amor spre
un mic pavilion unde se va putea sãruta nestingheritã cu amantul ei  un duet foarte cunoscut. Cella
Tãnãsescu  o sopranã ºugubeaþã  trebuia sã cînte
replica : Mi-e teamã cã n-o sã pot fi tare..., adicã sã
reziste declaraþiilor ºi avansurilor amantului in spe.
A cîntat însã o datã : Mi-e teamã cã n-o sã-i fie
tare... ; partenerul a pierdut prima parte a ariei,
neputîndu-ºi stãpîni rîsul, dar apoi ºi-a revenit. Noroc
cã erau singuri pe scenã, pentru cã tot teatrul a
izbucnit în rîs  megafoanele din cabine erau obligatoriu deschise. Al doilea exemplu, o bîlbã : actul al
doilea al operetei Lãsaþi-mã sã cînt  în scenã Dacian
ºi, ascunsã dupã o ladã, Virginica Romanovski, o
actriþã comicã de mare succes. Ea trebuia sã facã un
zgomot care sã tulbure pe protagonistul ce tocmai
compunea o melodie. Îl face ºi apoi, fîstîcitã, se
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scuzã, spunînd : Am scãpat capacul !  în loc de
care s-a putut auzi în acea searã : Am scãcat pacacul !.
A auzit ºi publicul, s-a tras cortina, spectacolul nu a
putut continua decît dupã un sfert de orã, nimeni,
nici chiar Dacian nu-ºi putea stãpîni rîsul...
Între amintirile mele de ºef al figuraþiei se numãrã
una care va amuza cititorul. Vine într-o zi la mine
casieriþa teatrului, o persoanã foarte drãguþã ºi serviabilã, ºi-mi spune cã a obþinut pentru fratele ei,
încã elev, de vreo 16-17 ani, sã vinã ºi el în figuraþie
ºi cã mã roagã sã-l pilotez puþin, mai ales la început. Am zis bine, a sosit tînãrul, cu o mutrã de
puºtiulache, împrãºtiat, emoþionat. L-am îmbrãcat,
i-am explicat ceremonialul, l-am dus în culise, i-am
explicat ce trebuie sã facã  sã ducã o tavã cu o
cupã unui personaj aflat în plinã desfãºurare vocalicã, am stat lîngã el, i-am fãcut vînt în scenã  el în
loc sã meargã la stînga a luat-o la dreapta, s-a dus
direct la un alt protagonist, care avea o cupã, s-a
aºezat cu spatele la salã  gest aproape nepermis 
ºi a rãmas acolo ca o stanã de piatrã. Actorul care
trebuia sã ia cupa a strãbãtut el toatã scena spre a-ºi
lua cupa ºi, dîndu-ºi seama de situaþie, i-a cam fãcut
vînt afarã din scenã junelui. Care a venit radios la
mine, supraîncîntat de performanþã. I-am tras un
moral bun ºi am venit sã-l supraveghez la o altã
reprezentaþie  totul s-a repetat, în ciuda explicaþiilor
mele. Rar vãzusem un asemenea antitalent... aºa cã
l-am pus sub supravegherea colegilor, care îl urmãreau îndeaproape de cîte ori nu eram eu acolo. Între
timp junele mi-a spus cã vrea sã dea examen de
intrare la... teatru. M-am apucat cu mîinile de cap,
i-am spus domniºoarei casiere sã nu-l nenoroceascã
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pe bietul tînãr  care era însã de neclintit în dorinþa
lui. A dat examen totuºi, a intrat la teatru ºi a
devenit... nimeni altul decît Ion Caramitru !
*

*

*

Am notat aceste rînduri la cîteva zile dupã
eveniment.
Sosesc la Paris cu trenul în Gare de lEst la
7 dimineaþa, e 1 Aprilie 1994, ajung la Ioneºti pe la
8 fãrã 20. Poarta din Boulevard du Montparnasse 96
este larg deschisã, la fel ºi uºa de la bloc. Urc cele
ºase etaje cu liftul bine cunoscut, lung, încet 
amintirile mã cuprind. O veºnicie... În fine, ajung,
sun la soneria de sub plãcuþa de alamã pe care scrie
simplu cît o mondialã notorietate : IONESCO. Aud
glasuri, îmi deschide Marie-France, ne îmbrãþiºãm în
lacrimi. Sînt îmbrãcate în doliu ºi ea, ºi Doamna
Rodica  au sosit deja Ion ºi Ioana Vianu. Se vorbeºte
în ºoaptã  tocmai femeia din casã ºi portãreasa,
ambele portugheze ºi femei cu inimã mare, fac
ultimile pregãtiri, ajutate de infirmierul tunisian, un
domn mic, sub 40 de ani, cu figurã de intelectual ºi
care a dormit cu Domnul Eugen în camerã în fiecare
noapte din 26 august 93 cînd avusese un infarct ;
aflu cã nu mai pãrãsise casa de la deces...
Flori mari albe ºi roºii prin vaze, tot bric-à-brac-ul
de cãrþi, tablouri, obiecte frumoase din apartamentul
bine cunoscut. În fine, ultimele pregãtiri sînt gata 
mergem sã-l vedem : sicriul masiv e aºezat pe douã
scaune la capul paturilor din dormitorul Ioneºtilor.
Ard cîteva lumînãri, storurile sînt trase, e aer închis
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în toatã casa, foarte cald  cum ar putea fi altfel ?
Domnul Eugen, îmbrãcat într-un costum închis, cu
col roulé alb  chiar mã gîndisem dacã o sã i se
punã cravata ce detesta  nu cred sã-l fi vãzut
vreodatã cu cravatã ; are o figurã gravã, un galben
de cearã sau de statuie romanã, pleoapele nu-i mai
sînt cãzute, gura e strînsã, capul oarecum prelungit 
nu are nimic trist, ci solemn, poate chiar marþial,
parcã s-a adîncit conºtient în moarte  în mod izbitor
un alt facies decît cel pe care îl cunoscusem în viaþa
de toate zilele. Lipsesc ochii sãi triºti, privirea sa
adîncã, disperatã sau absentã adesea, ghiduºã uneori... Cineva zice cã are o figurã seninã, nu gãsesc.
Pe piept, o cruce românescã din lemn pictat, destul
de mare ºi foarte frumoasã. Restul corpului e acoperit  oarecum pierdut în sicriul masiv. Stãm lîngã
el, Doamna Rodica ºi Marie-France îl sãrutã  pentru
a cîta oarã ?, ne reculegem înlãcrãmaþi. Îl privesc,
nu-mi vine a crede cã faþa sa nu mai aratã grimasele de
suferinþã, sau ticurile sale cu gura, atît de cunoscute.
Îmi amintesc cînd l-am vãzut pentru prima oarã
ºi pentru ultima, îmi trec prin amintire, dezordonat,
gesturile sale familiare, scene care nu mai ºtiu cînd
au avut loc...
Mi-e jale, mã gîndesc la cît iubea viaþa. Îmi fac
cruce, mã rog pentru el, ating marginea sicriului ca
pentru un adio... Doamna Rodica oftezã  dar tot
timpul nu va plînge, va fi neaºteptat de calmã ºi
cuminte  un om foarte tare, gîndesc, care a ºtiut cu
tãria ei sã reziste unei vieþi care nu a fost uºoarã
lîngã un om atît de imprevizibil, de depresiv, de
pãtimaº, de contradictoriu  teribil. Va fi fost greu sã
trãieºti aproape 60 de ani lîngã un geniu, dincolo de
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marile satisfacþii, fireºte ; mã refer la viaþa lor intimã...
Mi se povesteºte cã a murit luni, 28 martie, puþin
dupã ora 13, dupã ce mîncase ceva ; avusese cîteva
zile mai bune, dar de dimineaþã tuºea  emfizemul.
S-a aºezat în pat cu lipsã de aer, mai avusese astfel
de crize, mai ales dupã infarct, a rãsuflat greu de
cîteva ori, a murmurat, într-un moment Cest lagonie !, dar Marie-France spune cã auzise fraza asta
de multe ori cînd îi era foarte rãu ; doctorul a fost
imediat chemat, dar a sosit cînd nu mai era conºtient : a murit cam în 20 de minute, fãrã a se chinui...
Sunã la uºã de la pompele funebre, e aproape
ora 9  ºi apar cinci oameni care, în prezenþa noastrã,
încep preparativele. Pun capacul pe sicriu, pe el stã
scris  tot pe o plãcuþã de alamã  Eugène Ionesco,
1909-1994. Ieºim din camerã ca sã facem loc
cioclilor, care scot cu greutate sicriul masiv, uºile
sînt strîmte, culoarul la fel. Ajung spre ieºirea din
apartament, sicriul trebuie înclinat într-o parte ca sã
poatã fi scos pe uºã  unul din ciocli îl prinde cu o
curea groasã ca sã þinã la înclinare ºi greutate  îl
ridicã, ºi cu greutate încearcã sã scoatã sicriul mare
din casã. Ceilalþi patru fac mari eforturi de susþinere.
Chiar în prag, dupã nici o jumãtate de metru de
înaintare, cureaua de susþinere se rupe  sau se
desface  ºi pentru un moment sicriul e gata sã cadã 
ar fi ºi cãzut dacã nu l-ar fi susþinut cei doi oameni
din spate, cu un mare efort. Un moment de emoþie
la noi toþi  chiar o exclamaþie a cuiva  a fost ca ºi
cum nu ar fi vrut sã iasã din casa lui ; infirmierul
spunea mai tîrziu cã asta a fost cea din urmã blague
a Domului Eugen...
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Rugaþi de Marie-France, Ion ºi cu mine ne îmbrãcãm
ca sã mergem la biserica românã sã asistãm la depunerea sicriului. Ne suim în carul mortuar, vine cu
noi ºi infirmierul, trecem printr-un Paris matinal în
care bate un vînt rãsleþ, plouã din cînd în cînd sau
dã soarele  e rece ºi agitat. La biserica românã ne
aºteaptã alþi trepãduºi, de data asta... naþionali, un
popã tînãr, cu barbã  diverºi curioºi, veniþi sã prindã
pentru slujba de la prînz un loc în stranã. În faþa
bisericii, coroane multe, altele în bisericã, lîngã catafalcul care se face repede, destul de jos. Asist împreunã cu Ion la instalare, pe sicriu este pusã o pernã
cu trei decoraþii, Legiunea de Onoare, Ordinul
Meritului German, o a treia nu o identificãm, apoi
bicornul ºi sabia de academician  cu mînerul din
corn de rinocer. Alãturi jerbele mari din partea
Doamnei Rodica ºi a lui Marie-France, o coroanã de
la Academia Francezã, cam meschinã, alta, imensã,
de la actorii care joacã la Theâtre de la Huchette
faimosul spectacol cu Cîntãreþa chealã ºi Lecþia 
din 1957 fãrã întrerupere , o alta de la Societatea
Autorilor Dramatici. Mai vãd coroane de la Gallimard
ºi alþi editori, de la Arrabal, de la Preºedintele francez ºi cel al Germaniei, de la Ministerul Culturii,
francez ºi român, de la asociaþiile pentru apãrarea
drepturilor omului, de la Cioran o jerbã  sãrmanul
lui prieten nu mai e conºtient decît cu intermitenþe...
Nenumãrate coroane ºi jerbe. Se face o micã slujbã.
Ion ºi cu mine plecãm înapoi spre Ioneºti  unde
gãsim un mic dejun, pe Geta Dimisianu venitã de la
Bucureºti care tocmai pleacã la bisericã pentru a se
îngriji de protocol, pãstrarea scaunelor etc. ; mai
stãm puþin, sosesc întruna telegrame ºi scrisori, sînt
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deja cîteva sute. La deschiderea fiecãreia Marie-France
lãcrãmeazã... Printre ele ºi telegrama de la Matei
Cãlinescu, cea de la Jacques Chirac. Plecãm, Ioana,
Ion ºi cu mine, sã le lãsãm sã se odihneascã puþin,
mergem pe jos prin grãdina Luxemburgului, vremea
e aceeaºi, cînd plouã, cînd bate vîntul, cînd e soare 
grãdina e înfloritã, agitaþie pe strãzi pentru cã e
Vinerea Mare. Ioana se duce direct la bisericã, e
aproape 12, Ion ºi cu mine intrãm sã mîncãm ceva 
apoi mergem ºi noi pe jos pînã la bisericã. E aproape
ora 1, lume multã, scaunele cu numele puse pe ele
sînt cu greu pãstrate. În stînga locuri pentru familie
ºi prieteni, în dreapta pentru familia regalã ºi academicieni. Vin mereu oameni, recunosc pe mulþi, ne
salutãm ; Ion ºi cu mine ne-am aºezat, sã ne pãstrãm
locurile noastre ºi pe ale altora. Biserica e arhiplinã,
cocoane românce comenteazã, vorbesc de una de
alta, fac aprecieri asupra lui Ionescu, care de care mai
stupide ºi mai tîmpe  aºa, ca la orice înmormîntare.
Rumoare, apare familia regalã, vin pe rînd ºi alþi
invitaþi  lîngã mine are loc pãstrat André Glucksmann
cu soþia, vãdit emoþionaþi ºi surprinºi de decor. Încã
de la intrarea în bisericã îl vãd aºezat într-un scaun
din rîndul doi pe Sergiu Celibidache, care tace, va
tãcea tot timpul, concentrat sau absent  nu-ºi face
cruce, se ridicã cu greu, dar stã în picioare aproape
toatã slujba, în ciuda gutei sale. E douã, familia nu a
venit încã, o oarecare impacineþã, lume enormã care
vine ºi iese, aduce o floare sau se închinã. Cunosc
pe unii, pe alþii îi ºtiu din Bucureºtii de altã datã, tot
felul de fugiþi. Gugumanul de I.G., patriot, se
aºazã cu un steag românesc în faþã  ca ºi cum nu ar
mai fi încã un steag românesc ºi unul francez în
laturile altarului. Ridicolul nu are margini...
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În fine, vin : doamna Rodica, Marie-France, Lucian
Pintilie, Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca, toþi se
aºazã în primul rînd. Apãruse ºi Doina Cornea cu
alura ei de chivuþã. De pe la 1 ºi jumãtate fuseserã
tot felul de filmãri, mai multe televiziuni se agitã
iarãºi, în faþã, pe lîngã altar, se urcã în amvon, aprind
lumini, filmeazã diverse personalitãþi  mult filmaþi
André Glucksmann ºi nevasta lui, femeie frumoasã,
acoperitã cu o pãlãrie neagrã de nu i se vãd ochii ci
doar gura foarte sensualã, vopsitã în roºu livid...
Tac, privesc, mã gîndesc la Domnul Eugen, îmi revin
în minte tot felul de scene, de amintiri  de altfel aºa
mi-am petrecut mai tot timpul de cînd am aflat de
moartea sa, tot în amintiri...
Începe slujba  pe franþuzeºte ºi româneºte, cor,
trei popi  doi ortodocºi ºi unul catolic, de care era
domnul Eugen foarte legat. Popa Costandache, cu
faþa stacojie, aproape apoplectic, cu fãlcile grase,
mai late decît creºtetul împodobit cu o frezã grasã :
un popã de þarã, fãrã glas ºi duh, slujind într-o
franþuzeascã urîtã, cursivã, dar greu de înþeles, un
text ce-mi sunã strãin, deºi e liturghia ortodoxã
tradusã. Celãlalt popã, cred ardelean, rãcneºte teatral,
cu o bizarã intonaþie care mã face sã nu cred nimic
din ceea ce spune. Lîngã ei, cãlugãrul catolic, Père
Dumont citeºte homelia, lungã, explicativã, pisãloagã, despre sensul religios al operii lui Ionesco,
cu citate. E cu dragoste, dar fãrã emoþie, are o figurã
de intelectual, cu un zîmbet ce-þi dã încredere  dar
nu e nici el în rol. Corul e bine. Înainte de Veºnica
pomenire, spune ºi popa Costandache cîteva cuvinte,
apoi, un academician, contele de Bourbon Busset,
cu mutrã de þap, zice ºi el ceva, scurt ºi lipsit de
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emoþie, fãrã text scris, aºa ca o improvizaþie nãroadã :
cã decedatul a fost cel mai mare dramaturg al acestui
secol. Nimic inspirat. Emoþionant nu e decît faptul
cã sîntem lîngã catafalcul lui Eugen Ionescu. În final,
Marie-France merge la microfon ºi citeºte ultima
paginã din ultimul volum al domnului Eugen, La
Quête intermittente. Nu se prea aude mai nimic, e o
rumoare ca la noi românii care trãncãnim în bisericã.
Dar ce mai conteazã, era inevitabil...
Slujba se încheie, sicriul e scos cu greu din bisericã, ieºim ºi noi  multã lume, mã întîlnesc cu Ion
Filotti ºi Françoise, cu Sanda Stolojan, cu Dan ºi
Cristina Hãulicã, îi zãresc pe Sonia ºi Lucian Raicu,
pe Mihnea Berindei  pierd pe Vieni ºi plec cu
metroul la cimitirul Montparnasse, puþin în panicã ;
ajung totuºi dupã începutul slujbei, dar gãsesc uºor
ceremonia pentru cã mormîntul este chiar pe aleea
centralã : ºi aici multã lume  iarãºi Veºnica pomenire  pe româneºte acum , coroanele, coborîrea
în mormînt pe o muzicã frumoasã  un cor de copii
polonezi din finalul operei Maximilian Kolbe compusã de Dominique Probst pe un libret de Eugen
Ionescu, care fusese toatã viaþa impresionat de figura
lui Kolbe, preotul catolic care s-a sacrificat în locul
unui evreu într-un lagãr de concentrare nazist. Coborîrea în mormîntul adînc, abia mai reuºesc sã vãd
pentru ultima oarã sicriul cu plãcuþa lui de alamã.
Apoi colivã, vin  dupã tradiþie. Îl zãresc ºi pe Goma,
cu o figurã de dement ; A.N. înfulecã a treia porþie
de colivã ºi mã piseazã cu prostii  alþi mulþi cunoscuþi.
E soare acum, plec cu Ion spre apartamentul Ioneºtilor,
care e foarte aproape. Acolo, lume multã, familia
regalã împreunã cu cei doi în escortã (un domn R.
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care îmi face o impresie destul de proastã, are ceva
de securist), Maria Brãtianu, Vivi Vulcãnescu, fata lui
Mircea Vulcãnescu ºi a Aninei Rãdulescu-Pogoneanu
(care aflu cã mai trãieºte încã într-un azil  cred cã
se apropie de sutã)  sînt rudele Domnului Eugen 
Monica ºi Virgil, foarte bine, întineriþi, cu care stau
mult de vorbã, relaþiile noastre au rãmas foarte bune ;
infirmierul cu soþia, vreo doi academicieni, Geta,
precum ºi un foarte cunoscut ziarist german de la
ARD, Wickert, prezentator al buletinului ºtirilor de
searã, care fãcuse un foarte bun film de o orã despre
Domnul Eugen  îl vãzusem cu douã seri înainte 
foarte simpatic ºi receptiv, stau de vorbã cu el despre
rãposat, despre Radio Europa liberã ºi situaþia din
România pe care o înþelege numai pe jumãtate.
Se servesc delicioase pateuri mici, pain surprise, ºi
mici prãjiturele minunate  gustul lui Marie-France.
Beau puþin vin, apã mineralã. E cald, lumea s-a mai
destins, se discutã în grupuri, doamnele se întreþin
cu familia regalã, stau ºi eu de vorbã cu Regele, îi
amintesc de vizita la Radio. A fost un gest foarte
frumos cã a venit  de altfel ºi Eugen, ºi Marie-France
sînt regaliºti. Regele pare mereu placid, impenetrabil,
dar avînd ceva foarte omenos, de om încercat ºi
modest. Biata Marie-France se agitã, lãcrimînd mai
tot timpul. Toatã casa asta e numai Eugen  ce greu
le va fi fãrã el... Lucian povesteºte despre ultimul
sãu film în stilul sãu plastic. Lumea pleacã treptat,
ultimii rãmîn Monica ºi Virgil, infirmierul cu soþia,
Lucian, Vienii, Geta ºi cu mine. Doamna Rodica,
cuminte ºi calmã, probabil foarte obositã. Fac un
mic tur prin casã  ca ºi cum aº vedea-o pentru
ultima oarã  poate cã ºi e ultima  ºi nu mã pot
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împiedeca sã-mi amintesc, iarãºi, zeci de scene. Pe
la 8 plecãm ultimii  Ioana rãmîne sã doarmã cu ele,
Ion ºi cu mine o conducem pe Geta la autobuz. Jos
în stradã, Montparnasse-ul cu agitaþia lui obiºnuitã,
cu luminaþia sa sclipitoare care îi plãcea atît de mult
Domnului Eugen ºi unde putea fi vãzut zilnic, în
micile sale curse, în care l-am însoþit de atîtea ori.
Mai facem cîþiva paºi ºi mã despart de Ion pentru a
lua metroul spre Gara de Est. Trec prin Parisul
înnoptat, umed  îmi dau seama cã pentru mine
Parisul a fost ºi va rãmîne, înainte de oriºice altceva,
oraºul pe care mi l-a dãruit pe Domnul Eugen...
De cînd am început sã gîndesc aceastã carte,
apoi pe parcursul scrierii ei, am cugetat la cum ºi ce
voi scrie despre Eugen Ionescu. ªansa ºi privilegiul
enorm de a-l fi cunoscut rãmîn, fãrã îndoialã, unul
din evenimentele capitale ale vieþii mele. Treptat,
dar sigur, mi-am dat seama cã nu voi scrie prea
mult, cel puþin deocamdatã  am avut lungi perioade
în care am crezut chiar cã nu voi putea scrie nimic,
cã nu voi putea cu nici un chip relata episoade
interesante sau contrariante sau mãrturisi, ce-am
gîndit ºi ce gîndesc despre om, aºa cum se obiºnuieºte
cînd scrii sau cînd vorbeºti despre oamenii celebri.
Voi scrie, totuºi, dar puþin ºi dezamãgitor pentru
amatorii de senzaþional, puþin din ceea ce mi-am dat
seama cã am trãit în preajma sa  mi-am dat seama
dupã ce el nu mai era, de cele mai multe ori. Voi
spune, înainte de orice, cã cei care vor sã ºtie despre
Eugen Ionescu lucruri cît mai exacte  despre stãrile,
gîndurile, frãmîntãrile, angoasele, despre atitudinile
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ºi unele din faptele sale, vor trebui sã meargã direct
la paginile sale confesive, de o nesmintitã exactitate
ºi uimitoare sinceritate, încã de la Nu ºi pînã la
ultimul sãu volum, La Quête intermittente. Mi-am
dat seama de asta citindu-l ºi apoi stînd de vorbã,
atît cît am stat  adicã nu prea mult. ªi pentru cã el
era un taciturn, fundamental taciturn  cu inerente
izbucniri de expansivitate verbalã  ºi pentru cã eu
nu îndrãzneam sã întreb sau sã tulbur prea mult
aceste tãceri. Sau pentru cã nu m-am bucurat de o
deosebitã simpatie din parte-i. Cînd l-am cunoscut,
în dupã-amiaza zilei de 12 iulie 1972, la moara sa
mirificã de la þarã, mi-a spus, rãsfoind un numãr din
revista Secolul 20 în care republicasem Hugoliada
sa, mi-a spus scurt : Am auzit cã te ocupi de prostiile
mele din tinereþe... Sigur cã discuþia a continuat, cã
am constatat cît dispreþuia  în aparenþã poate 
aceste scrieri de tinereþe ; pentru cã, ulterior, dupã
mai mulþi ani, a acceptat sã fie traduse ºi Nu, ºi
Hugoliada... Cred cã nu era o cochetãrie, ci pur ºi
simplu nu se mai uitase pe aceste scrieri de zeci ºi zeci
de ani, de cînd începuse  sau descoperise  teatrul.
Unul dintre primele lucruri pe care le-am înþeles
despre el a fost acela cã nu accepta, atunci cînd
piesele sale noi ºi mai vechi erau montate, nici o
abatere de la text, nici o inovaþie  cã, de fapt,
detesta regizorii care voiau sã schimbe cea mai micã
intenþie a textului. Din aceastã cauzã mulþi regizori
mari au ocolit punerea în scenã a pieselor sale. Nu
cred cã venea din orgoliu aceastã pornire fãþiºã 
care m-a stupefiat la început , ci dintr-o convingere
esteticã  nu scrie el o datã cã, citez din memorie,
în cele din urmã sînt pentru un clasicism ?.
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Era deci mai degrabã un taciturn, cu o infinitã
tristeþe în priviri de cele mai multe ori  despre
fricile ºi cãutãrile sale în spaþiul dintre eul sãu ºi
Dumnezeu, dintre fiinþa sa fragilã ºi moarte a scris
pagini extraordinare despre care eu nu pot decît sã
confirm cã semãnau cu el ; cu domnul acela micuþ,
puþin rotofei, cu figura de clovn  cum s-a spus de
atîtea ori, încît el însuºi ajunsese, poate, s-o creadã ,
cu pleoapele grele, cu gura mereu chinuitã de un
rictus, mergînd cu paºi mici ºi uºori, cu zîmbetul rar,
dar încîntãtor. Deºi am locuit în casa sa, am mîncat
la masa sa, am fãcut mai multe plimbãri ºi am stat de
vorbã, cu lungi pauze, nu pot spune despre Eugen
Ionescu, în mod esenþial, decît cã, în mai multe
momente din acest periplu, am avut senzaþia, exaltantã, cã mã aflu în compania unui GENIU. ªi acest
privilegiu de a întîlni un geniu, pe care nu îl au
mulþi, mi-a marcat viziunea mea, cam sãrmanã, despre
viaþã ºi despre om, în genere.
Domnul acesta pe care l-am frecventat atît cît
m-a lãsat sã-l frecventez era un om de o extraordinarã delicateþe, era un om bun ºi generos, trãia
adîncit în sine, dar ºi febril interesat de soarta lumii,
de pericolele ei care ameninþau ºi continuã sã ameninþe. Pesimism ? Nu, ceva mai mult decît atît 
melancolie ºi spaimã, alternînd în aºa fel încît sã-i
scurteze lãsata de bucurie ce-i fusese datã. Rãsfoia,
dimineaþa, febril ziarele în care gãsea, de obicei,
catastrofe ºi ameninþãri  fireºte, nu la persoana sa 
cumpãra multe cãrþi pe care le începea, pe care
fãcea însemnãri cu creionul cam bont ce-l gãsea la
îndemînã, cãrþi pe care rareori le termina. Nu avea
rãbdare aproape pentru nimic, se întorcea mereu
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înapoi, în adîncul eului sãu neliniºtit. Cînd l-am
cunoscut eu nu mai scria, ci îºi dicta piesele. Mereu
nemulþumit, tãia ºi schimba. Uneori izbucnea : De
ce trebuie sã mai scriu, n-am scris destul ?  izbucniri care vor fi avut loc pînã la ultima sa carte. Cã
mare parte din piesele sale vin din visele ce le fãcea,
era martor subþirele caiet de dictando însoþit de un
creion ce stãtea la capul patului sãu. Uneori noaptea
se scula, nota cîteva rînduri, apoi nu mai putea
adormi, urma somniferul ºi apoi o zi mai buimacã.
Din dezvoltarea acestor însemnãri nocturne s-au
nãscut zeci de scene, piese întregi.
Nu a avut parte de o sãnãtate robustã, dar de o
îngrijire din partea familiei cum rar un om ºi-o poate
dori. Iubirea ce a venit din aceastã direcþie era
proporþionalã cu valoarea celui ce era soþ ºi tatã.
Pãrea a avea, în permanenþã, un fel de astenie, de
absenþã depresivã ce se observa în fiinþa sa  ºi de
aceea izbucnirea unei glume era extraordinarã, ca o
jerbã de bucurie. Sub existenþa sa ordonatã, burghezã acum, cred cã ascundea un fel de poftã pentru
viaþã boemã ce ar fi putut merge pînã la auto-distrugere. Stãpînirea acestei dorinþe nu cred cã i-a fost
uºoarã. Ceea ce m-a surprins, de la început ºi pînã
la sfîrºit, era capacitatea sa, adîncã, de a rãmîne
imprevizibil. S-a întîmplat, am avut ºansa sã iau parte
la douã mese care i-au reunit pe Ionescu, Eliade ºi
Cioran, însoþiþi de doamne ºi de Marie-France. Au
avut loc amîndouã la un restaurant  ºi eram atît de
covîrºit de situaþie încît habar nu am despre ce s-a
vorbit. Cei trei se înþelegeau de minune, s-a rîs mult
în franco-românã. La ieºire i-am spus lui Marie-France.
Erau laolaltã Geniul, Profetul ºi Savantul. Avea un
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evident cult al prieteniei, îi plãcea, în mod superior,
celebritatea, pe care ºtia cã o meritã, în ciuda unei
mari îndoieli cu privire la valoarea operii sale  sau
a unei pãrþi din ea , îndoialã care mi-a mãrturisit-o
ºi mie.
Cînd l-am vãzut pentru ultima oarã, cred cã în
iarna lui 92, fãcînd o vizitã la care nu ºtiam dacã îl
voi vedea, fiind suferind. A venit, totuºi, sã stea
cîteva minute cu Doamna Rodica, cu Marie-France
ºi cu mine. Slãbise mult, avea un fel de transfigurare
pe chip care m-a emoþionat mult. Rãmaºi singuri,
l-am felicitat pentru apariþia în colecþia Pleiade de
la Gallimard a întregului operii dramatice  a fost
pentru prima oarã cînd Gallimard a editat o Pleiadã
unui autor în viaþã ! L-am felicitat, cartea stãtea pe
una din mesele salonului încãrcat cu lucruri atît de
frumoase, i-am spus cã era mai mult decît meritatã
aceastã încununare. I-am repetat ceea ce-i mai spusesem ºi altã datã  ºi de fapt ceea ce el ºtia  cã a
schimbat cu opera sa faþa teatrului în lume. Mã
privea, ochii erau aceeaºi cu cei pe care îi vãzusem
cu 20 de ani înainte, ºi cu un uºor zîmbet mi-a spus :
Aº fi preferat ca ea (cartea) sã nu existe ºi eu sã am
cu 20 de ani mai puþin.... Am izbucnit amîndoi în
rîs. (Rîs ?) Mã gîndesc ºi azi : cît de mult putea iubi el
viaþa  probabil cã ºi noi toþi o iubim la fel, dar
trebuie sã vinã o pildã ca aceasta, a unui geniu ce
ºi-ar da opera pentru încã 20 de ani de viaþã netrãitã,
pentru a ne trezi la realitate. Cît de bine ºtia el, în
înþelepciunea senectuþii sale suferinde, cã o capodoperã nu poate prelungi viaþa, a cãrei scurtime i
s-a pãrut întotdeauna a fi un scandal... un scandal...

134

Cum sã scriu mai multe despre o asemenea Tainã
care s-a întrupat în cel mai vestit dintre nãscuþii
printre noi, românii ?...
*

*

*

Prietenia a ocupat un loc central în viaþa mea.
Am avut mulþi prieteni care mi-au dat multe bucurii
sau mi-au stat lîngã umãr la greu  i-am rãsplãtit
cum am putut mai bine cu sinceritatea, dragostea,
ajutorul sau împãrtãºirea bucuriei. De la prieteni am
aºteptat sã mi se spunã direct, fãrã menajamente, ce
gîndesc despre mine, la fel am fãcut ºi eu, de cele
mai multe ori. Am investit mult timp, energie ºi
sentiment în prietenie ºi, din fericire, mi s-a rãspuns
la fel. Mã consider, din acest punct de vedere, un
fericit. Pe lîngã prieteni am avut parte ºi de mulþi...
amici. Pentru mine, poate datoritã lui Caragiale,
sinonimia nu funcþioneazã... prietenia are un grad
de gravitate ºi de profunzime în plus faþã de amiciþie.
Despre unii prieteni, începînd cu cei din copilãrie, am spus cîteva cuvinte în celelalte capitole  pe
unii chiar i-am caracterizat mai în detaliu, numele
cîtorva apar atît de des încît aproape cã nu se mai
cer repetate : Matei Cãlinescu, Ion Vianu... Am încercat sã scriu despre ceilalþi, sã fac o trecere detaliatã
în revistã a tuturor, ºi am constatat cã... nu pot. Nu
pot înºirui multe laude, unele identice, despre oameni
la care þin sau am þinut atît. Nu pot decît sã-i numesc
pe cei pe care nu i-am numit destul sau deloc. Ce sã
spun mai mult despre cel care nu mai este ºi care
mi-a fost cel mai drag, el, la rîndu-i, mã socotea ca
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un frate, despre Roger Cîmpeanu ? Despre cãldura,
vitalitatea ºi teribilele sale suferinþe la care nu am
mai fost martor ? Dacã s-ar fi înregistrat convorbirile
mele cu Radu Cosaºu, ar fi ieºit o carte foarte interesantã ºi uneori nostimã, în multe volume, pe care
amîndoi am fi semnat-o cu dragoste  Radu este
unul dintre cei mai înzestraþi oameni din cîþi am
cunoscut. Cîte n-ar fi de spus despre bunul Laurenþiu
Ulici, ingeniosul, entuziastul, generosul, despre firea
sa de artist... Sau despre interminabilele conversaþii
cu Mircea Zaciu, mondenul ºi omul de carte, pe faþa
cãruia, în ultimii ani, se citea apropierea unei morþi
timpurii... Prietenia cu Nego, cea de la Bucureºti atît
de diferitã de cea de la München, prietenie capricioasã... Existã un fel de inomabilã atracþie între
mine ºi Ion Vartic, al cãrui scris îl admir mult. Interesul pentru artã, bucuria de a trãi pentru ea m-a
legat mult de Christina Hamel, ea însãºi o exemplarã
artistã. Apoi Victor Ciobanu, poate cel mai bizar
prieten ce am avut ºi a cãrui urmã am pierdut-o...
Cum sã uit puþinii mei prieteni ºi totodatã colegi
universitari de la Bucureºti : pe Mircea Martin ºi
Angela, pe Nel Bãdescu. Sau cea care mi-a fost o
eminentã studentã pentru a deveni o prietenã de
neînlocuit, Monica Spiridon, faþã de care mã simt ca
un frate mai mare, deºi nu mai puþin vulnerabil. Cu
mult regretatul Grigore Ghyka ne cunoaºteam de
copii ºi ne-am vãzut, în anii studenþiei, aproape în
fiecare zi. Ce sã mai adaug la dragostea de frate ce
o am pentru Alexandra ºi Grigore Slavu ? Cum sã
cîntãresc prietenia Irinei ºi a lui Jenel Apostolescu,
cei care, între alte multe dovezi de prietenie, mi-au
telefonat la spital aproape în fiecare zi, timp de cinci
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luni, ca sã afle cum mã simt ºi sã mã încurajeze  ºi
cîte altele cu ei, multe vesele ºi tinereºti aventuri ?
Dar Contele-artist Andrei Olsufief ºi ceea ce ne-a
legat, discuþiile politice sau despre literatura rusã ? ªi
inima largã a soþiei sale Anca... Nu pot sã uit pe
doctorul Andrei Gheorghiu, cu care, la nevoie ºi mai
ales la veselie, am dormit într-un pat, luni de-a
rîndul, pe Mary Georgescu ºi cãldura ei rãnitã de
viaþã, pe Lenuº, Andrei ºi Ion Coroº, vecinii mei
bucureºteni, pe vãrul meu doctorul Mircea Bîrsan,
un idol al copilãriei mele, pe unchiul meu Gigel
Botez  un idol al adolescenþei, pe Siegrid ºi Ioan
Moga care au fãcut totul ca sã sufãr cît mai puþin la
o boalã grea ºi cu care împart dupã-amiezele de
sîmbãtã, de ani ºi ani. Cu ªtefan Racoviþã, azi genevez, viaþa a fãcut sã ne reîntîlnim cu mari pauze,
totdeauna cu bucurie ºi cu lungi discuþii. Prezenþa
Sandei ªora în München ºi profesia comunã ne-a
apropiat mult, am acum pentru ea o tandreþe egalã
cu anii de cînd ne cunoaºtem : peste 40... Sã mai
spun cã acestora, ºi celor din alte scene, le datorez
partea cea mai frumoasã a vieþii, pentru care doar
strîngerile în braþe spun ceva ?
*

*

*

Nu sînt filosemit, cum nu sînt nici filofrancez sau
filogerman. Mãrturisesc ºi cã nici nu prea pot înþelege ce va sã zicã, azi, filosemit. Cu atît mai mult
nu sînt antisemit. Am avut ºi am mulþi prieteni evrei.
Mulþi ? Nu ºtiu dacã mulþi, ci doar cã, împrietenindu-mã
cu cineva, nu mi-am cenzurat împrietenirea numai
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pentru cã acela era sau este evreu. Nu le dau numele
acestor prieteni evrei  sînt destui  numai pentru cã
nu vreau sã fac o discriminare între toþi cei pe care
îi socotesc prietenii mei. De altfel, a fost vorba
despre ei în întregul acestei cãrþi. Apoi ºi pentru cã
antisemiþi notorii se laudã cu cîte un prieten  zic
ei  evreu. Cum s-ar zice, evreul de serviciu...
Nu pot stabili exact momentul în care problema
evreiascã ºi problema evreului au început sã mã
preocupe  ºi aceastã preocupare nu a încetat. Am
citit pagini remarcabile despre aceastã problemã,
dar nu vreau sã mã refer la ele. Vreau sã spun ce
cred, ce simt  ce am crezut ºi am simþit  adicã sã
prezint, de voi putea, convingerile mele.
Mai întîi, eu cred cã e foarte greu, uneori insuportabil de greu, sã fii evreu în lumea de azi  în cea
de ieri probabil cã era ºi mai greu. E o povarã
enormã sã vii în lume cu douã mii de ani de persecuþii, alungãri, rãtãciri prin lume, nedorit, respins,
lipsit de drepturi ºi, încã de multã vreme, ameninþat
cu pierderea vieþii. Ghetouri, interdicþii, pogromuri,
lagãre de concentrare, Holocaustul brun  dar ºi cel
roºu. Am ascultat uluit pe Arte un rabin din Rusia
care spunea, textual, cã Stalin a fost mai crud cu
evreii decît Hitler. Filmul arãta multe, dar eu nu am
citit nimic despre acest subiect, am citit în schimb
Distrugerea evreilor în Europa de Raul Hilberg, o
mie de pagini de orori prezentate cu o documentaþie
impecabilã.
Aºa cã eu pornesc de la premisa aceasta cã e
greu sã fii evreu. Nu mereu, nu în toate împrejurãrile, existã ºi unele  create de hazardul istoriei 
cînd e un avantaj ; fundamentalã însã rãmîne aceastã
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povarã a ostilitãþii altora, celorlalþi, cei mai mulþi,
împotriva ta. Eu cred cã, în prietenia cu mine, evreii
nu au simþit aceastã greutate, în orice caz eu am vrut
sã nu o simtã nici ei, nici eu. Comportamentul meu
faþã de prietenii evrei este identic cu cel faþã
de prietenii români  dar în anumite împrejurãri,
momente, situaþii care ar putea crea o lezare  sau
mãcar aparenþa unei lezãri  atunci adopt o... discriminare pozitivã de moment. Îmi aduc aminte cã eu
nu port cicatricele lor  am ºi eu unele, dar ele sînt
de altã naturã ºi duratã. ªi atunci, în aceste situaþii,
pun o surdinã sau nuanþez mai mult decît aº crede
neapãrat necesar. Nu întotdeauna  ci numai uneori.
Niciodatã nu mã feresc a critica sau chiar blama în
faþa lor un personaj care e evreu, dacã sînt convins
de adevãrul meu  niciodatã nu mã opresc în a
lãuda faþã de alþii, care nu-s evrei, pe cineva care
este, riscînd unele priviri de antipatie. De aceea,
între altele, mi se pare abuziv  ºi un semn de clar
antisemitism abia ascuns  sã spui cã România a fost
comunizatã de evrei. Armata roºie ºi Stalin au ales
pentru asta tot ce-i putea servi : pentru mine Drãghici
sau Nikolski, Rãutu sau Popescu-Dumnezeu, un colonel de securitate evreu din anii 50 ºi altul român din
anii 70 sînt exact acelaºi lucru. România a fost
comunizatã de ticãloºi români, printre care s-au
numãrat ºi cîteva zeci de mii de ticãloºi evrei.
(A mai fost ºi cîte o mînã de idealiºti printre toþi.)
Trebuie sã fii imbecil sã nu înþelegi cã Hitler ºi
extrema dreaptã europeanã i-au aruncat pe evrei în
braþele comunismului care, dupã ce i-a folosit, s-a
descotorosit de ei dupã metode cunoscute. Cît priveºte Holocaustul, eu cred cã abjecta carte a lui
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Garaudy (pe care am citit-o) nu poate fi invocatã de
nici un intelectual onest în nici o argumentaþie decît
cu riscul de a rãni direct susceptibilitãþi, mai ales
hipersusceptibilitãþi, decît cu riscul, cel mai grav, de
a oculta adevãrul istoriei. Pentru cã eu nu-i vãd pe
evrei altfel decît pe alþi oameni, decît pe mine 
adicã inºi cu defecte ºi calitãþi, unele potenþate mai
mult de acest destin teribil. De aici, poate, hipersusceptibilitatea. Sau, nu pot compara suferinþele mele
sub regimul comunist  ale mele ºi nu ale celor ce au
trecut prin zeci de ani de anchete, puºcãrii ºi lagãre 
cu cele ale unui evreu din anii 40, aºteptîndu-se sã
fie luat, mîine, poimîine, la Auschwitz, fie cã acel
evreu se numeºte Fundoianu, Sebastian sau un biet
Iþic din ghetoul varºovian.
Nu pot spune cã prietenii mei (din întîmplare)
evrei mi-au fost mai mult sau mai puþin devotaþi  ºi
acelaºi lucru îl pot spune ºi despre mine faþã de ei.
Nu am simþit o discriminare, nu am discriminat. Am
observat în repetate rînduri cã evreii aflã repede
despre tine cum gîndeºti despre ei  ºi dacã nu-þi
simt o ostilitate, ci, dimpotrivã, o simpatie, atunci
le-ai cîºtigat inima. Cred cã pe la vîrsta de 30 de ani
am observat cã evreii au (fireºte, nu întotdeauna,
dar deseori) un mod de a gîndi, de a simþi sau
reacþiona care este numai al lor  ºi mi-am dat seama
cã am nevoie de aceastã alteritate, uneori abia simþitã. Nu e vorba de o apreciere numai intelectualã, ci
de una umanã, în genere. Îmi dau seama cã ea îmi
lipseºte ori de cîte ori mã întîlnesc, dupã o lungã
pauzã, cu unul din prietenii sau numai amicii mei
evrei. Îmi lipseºte chiar cînd sînt în dezacord cu ea.
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Trecînd la problema evreiascã, lucrurile sînt mai
complicate, pentru cã nu e vorba numai de persoana
mea. De aceea nici nu-mi trece prin cap decît sã-mi
spun cîteva pãreri care nu sînt nici ale unui politolog
sau istoric, cu atît mai puþin ale unui specialist.
Prima : înþeleg solidaritatea evreilor, fãrã ea nu ar fi
rezistat atîtor vicisitudini ºi prigoniri. Înþeleg, chiar
dacã uneori mã jeneazã cã ei, dupã cum am observat
uneori, exagereazã favorizarea coreligionarilor în
detrimentul altora, egali în valoare. Mie nu mi s-a
întîmplat  nu mã simt lezat, dar cunosc cazuri.
Altfel, admir aceastã solidaritate  e inutil a o da de
exemplu, pentru cã nici un alt popor nu are trecutul
dramatic al evreilor care sã-i fi unit în chip inextricabil. A doua : îmi dau seama cã situaþia din Israel
este incomprehensibilã pentru mine, pentru cei din
afarã, în genere ; cu cît citesc mai mult despre ea, de
pildã romanele lui Philip Roth, cu atît îmi dau seama
cã numai trãind acolo poþi înþelege ºi judeca o atare
încleºtare ; dar mãrturisesc sincer cã urãsc excesele
ucigaºe ºi de o parte ºi de alta. De aceea asasinarea
lui Itsak Rabin mi-a arãtat cã fanatismul nu are
margini ºi cã urmaºii supravieþuitorilor Holocaustului
sînt capabili, vai !, de gesturi ca acelea ale cãlãilor
lor. Mi-e greu sã accept cã urmaºii celui mai
discriminat popor din istorie practicã o discriminare
egalã cu aceea cãrora le-au fost victime. A treia :
cred cã evreii au o mare putere financiarã (ºi nu
numai), cã sînt foarte influenþi  dar nu au toatã
puterea (ºi cã, nici pe departe, nu conduc lumea,
cum spun antisemiþii) ; dacã ar fi atotputernici, n-ar
mai exista problema Israelului.... Dacã aº fi stat sau
politician, aº fi foarte atent cu aceastã putere  tot
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aºa cum aº fi atent cu orice altã putere ne-evreiascã,
pur ºi simplu pentru interesele naþiei ºi... ale mele
personale. A patra : cred cã existã un antisemitism
latent cam peste tot în lume, direct proporþional cu
gradul de evoluþie social-politicã ºi de mentalitate al
poporului, al masei. Cred cã existã ºi în Franþa  þara
occidentalã cu cel mai mare numãr de evrei , dar ºi
în România, unde nu mai sînt evrei, dar, din incapacitate de a face faþã viitorului, e mai uºor de învinovãþit trecutul, cu evreii lui cu tot. Semne de resentiment,
de subdezvoltare civicã ale unui naþionalism ºi antisemitism oribil ºi amanetînd în mare mãsurã viitorul
þãrii sînt ºi încercãrile de reabilitare a dezastrului
numit Antonescu precum ºi derogãrile de vina uciderii a circa 200.000 de evrei în Basarabia, Bucovina
ºi Transnistria. Þara unde am întîlnit cele mai puþine
semne de antisemitism, mai cu seamã la oameni sub
40 de ani, este Germania. Fiica mea care are 20 de
ani a fost cu ºcoala de douã ori la lagãrul de la
Dachau ºi a vizitat, din proprie iniþiativã  împreunã
cu colegele , cîteva expoziþii de fotografii despre ºi
din cel de al doilea rãzboi mondial ºi ororile lui
provocate de... nemþi. A cincea : sînt de pãrere cã o
comparaþie între Holocaust ºi Genocidul roºu este
nu numai posibilã, dar ºi necesarã. Cu douã condiþii :
aceea de a respecta ºi sublinia ceea ce a fost specific
fiecãruia din aceste douã masacre abominabile, deci
atît asemãnãrile, cît ºi diferenþele  ºi aceea de a nu
favoriza un termen al comparaþiei în dauna celuilalt.
Am fãcut o experienþã acum cîtva timp : am citit cele
o mie de pagini ale lui Hilberg, carte la care m-am
referit mai sus ºi care e una din cele mai vestite
despre Holocaust, ºi apoi, imediat ºi fãrã pauzã,
Cartea neagrã a comunismului, altã mie de pagini
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de orori. Mã simt incapabil sã fac o judecatã istoricã
ºi rece în faþa aceleiaºi cruzimi ºi monstruozitãþi,
acestui cimitir care se întinde pe continente întregi.
Am înþeles însã de ce occidentalii sînt mai sensibili
la istoria Holocaustului decît a Genocidului roºu :
pur ºi simplu pentru cã ei pe acesta l-au trãit, ei ºi
bunicii lor, mai ales faþã de el au o responsabilitate ;
pe cînd noi, cei din Est, am trãit mai intens grozãvia
terorii comuniste. De aceea cred cã cine vrea sã facã
o ierarhie între cele douã mãceluri, sau sã privilegieze discutarea exclusivã a unuia din ele, dã dovadã
de o gîndire totalitarã.
Scriind aceastã carte despre ce cred eu cã a fost
viaþa mea, nu puteam sã nu ajung la evrei ºi la
problema evreiascã  mãcar ºi numai pentru prietenii
mei evrei de care sînt foarte ataºat ; pentru faptul cã
m-am nãscut ºi am copilãrit în Moldova, cã am auzit
deci vorbindu-se despre evrei ºi i-am cunoscut din
copilãrie. Pãrinþii mei nu au fost deloc antisemiþi 
ceea ce nu înseamnã cã întreaga familie a fost scutitã
de acest resentiment. Convingerea mea este cã una
din cele mai reprobabile acþiuni ale regimului comunist
a fost aceea de a goli þara de evrei ºi de nemþi.
Pierderi irecuperabile pentru þarã, pentru civilizaþia
ei ºi pentru viitor. Cele de mai sus nu sînt numai o
mãrturisire, ci o parte din adevãrurile mele cu care
trãiesc zi de zi.
*

*

*

La începutul lui octombrie 89, ne-au sosit în
vizitã la München mãtuºa ºi unchiul meu, frate al
mamei, dupã ani de refuz al vizei, de presiuni ale
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Securitãþii spre a-i convinge sã colaboreze. Amîndoi
medici din Braºov, la 70 de ani erau acum pensionari
 ºi cred cã au fost rudele din generaþia mai vîrstnicã
de care m-am simþit cel mai legat. M-am bucurat
mult de sosirea lor ºi, pentru comoditate, le-am
închiriat o camerã în apropiere ºi le-am pus maºina
la dispoziþie pentru curse sau chiar plimbãri mai
lungi. Îi lãsam sã-ºi facã programul dorit, seara ne
întîlneam la masã. Într-o searã, îi aºteptam puþin
neliniºtiþi de întîrziere, cînd la uºã a sunat poliþia
care ne-a anunþat cã avuseserã un accident la cea
mai apropiatã intersecþie mai mare. Poliþia ne-a dus
la Spitalul Bogenhausen (acolo unde murise ºi Vlad)
din apropiere, unde l-am gãsit pe unchiul meu Gigi
fãrã nici o zgîrieturã, dar pe mãtuºa mea Lisbeth în
stare gravã, cu atît mai gravã cu cît era cardiacã din
tinereþe. Era inconºtientã cînd am vãzut-o, a fost
condusã la reanimare, unchiul meu a vrut sã rãmînã
cu ea, dar nu s-a putut. Ne-am dus acasã încercînd,
în zadar, sã-l liniºtim pe Gigi. Ne-am culcat într-un
tîrziu, pentru ca la 7 dimineþa sã sune spitalul spre a
ne anunþa decesul mãtuºii mele. Imediat Alexandra
a început demersurile necesare, aveam o asigurare
pentru astfel de cazuri, asigurare ce fãceam pentru
toþi musafirii noºtri mai vîrstnici. Abia pe la ora 11
am putut-o vedea pe biata noastrã Lisbeth, dupã un
geam gros care nu ne permitea apropierea  aºa
este practica în spitalele germane. Abia l-am smuls
pe Gigi, disperat, de acolo ; el a dorit sã o transporte
în þarã, unde aveau un cavou ºi asigurarea a acceptat.
L-am lãsat singur ºi m-am dus sã o iau pe Domnica
de la ºcoalã, era ora. Am luat-o, nu ºtiam cum sã-i
explic mai bine ceea ce se întîmplase, ne-am oprit la
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o intersecþie mai micã aºteptînd sã trecem. În faþa
noastrã, pe trotuarul de vis-à-vis, am observat un
bãiat de vreo 10 ani, blond, care aºtepta, cu bicicleta
între picioare, sã se schimbe stopul ºi sã traverseze.
Nu departe de el, la cîþiva metri, autobuzul 154
trebuia sã meargã spre dreapta, deci prin faþa noastrã.
Cînd a apãrut lumina verde, autobuzul a pornit încet
iar bãiatul cel blond, distrat ºi privind spre dreapta
în loc de stînga, ca sã se asigure, a pornit ºi el,
intrînd direct sub autobuz. Nu s-a auzit nici un
zgomot, autobuzul înainta încet ºi, plin de oroare,
am observat corpul bãiatului pe pavaj ºi bicicleta
sfãrîmatã. Am luat-o atunci pe Domnica în braþe ºi
am început sã fug  nu vãzuse nimic, din fericire 
sã fug pînã ce am auzit sirenele salvãrii... Bãiatul
blond se numea Ian ºi avea 11 ani... a murit peste
cîteva ore...
A urmat o zi grea, îmi luasem liber de la Radio,
unchiul meu era din ce în ce mai disperat. A doua zi
am mers la gazda lor spre a strînge lucrurile  era
îngrozitor... Sosim acasã ºi sunã telefonul  era Nae
Munteanu, colegul ºi prietenul meu care îmi spunea,
apropape sugrumat, cã pe bãiatul colegei noastre,
Doina Alexandru, îl cãlcase în ajun, seara, trenul.
Era ºi el tot pe bicicletã... Vadim, care creºtea sub
ochii noºtri, era un bãiat drãguþ, foarte bãrbãþel ºi
silitor, se purta protector cu Domnica, atunci cînd se
vedeau. Plin de energie ºi curaj, fãcuse o imprudenþã
fatalã. Era copil unic...
Trei morþi în trei zile... Dupã multe formalitãþi,
unchiul meu a plecat la Braºov cu sicriul  acolo a
avut loc înmormîntarea. În tot acest rãstimp el repeta
mereu : Eu am omorît-o, eu am omorît-o. Poliþia
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stabilise cã accidentul avusese loc din vina lui, nu ar
fi dat prioritate de dreapta... Cine ºtie ? La Braºov
chinurile sale au continuat, dublate de insomnii
cumplite. Deºi medic, cred cã nu se mai putea îngriji
ºi nu lãsa nici pe alþii sã-l îngrijeascã... În martie
1990 s-a sinucis, lãsînd un bilet în care mãrturisea cã
nu mai suportã chinul...
Dacã s-ar scrie un roman cu o astfel de istorie,
toatã lumea ar spune cã e o melodramã... Nu ºi cei
ce o trãiesc.
*

*

*

În septembrie 1997, fãcînd prima mea cãlãtorie la
Veneþia, singur, i-am trimis lui Ion Vianu o splendidã
ilustratã înfãþiºînd Allegoria della Fortuna de Giovani
Bellini. Pe verso i-am scris urmãtoarele :
Am strãbãtut ca Aschenbach ºi eu
Venedig-ul mirific ºi putrezit sub dale :
Bizantice extazuri din verdele ateu,
De labirint seduse aurãrii, canale,
Mucegãite marmuri, splendori de Tintoret,
Punþi, arcuiri  enigme  caicuri funerale,
Le-am contemplat sub piaza Abisului secret
Pîndind sticlirea rece-n vedenii sepulcrale :
Col tempo ! spune Vecchia, privindu-ne-n oglindã 
Melancholia mutã o candelã s-aprindã...

*

*

*

În decembrie 1997, Academia Românã ºi Preºedintele ei, Eugen Simion, au organizat o sãrbãtorire

146

specialã pentru centenarul naºterii lui Tudor Vianu.
Cu aceastã ocazie, Eugen, fost coleg, a þinut sã invite
pe foºtii asistenþi ai lui Vianu care nu mai trãiau în
þarã de mult timp, adicã pe Matei Cãlinescu, Sorin
Alexandrescu ºi pe mine  un gest frumos pe care
l-am apreciat cum se cuvine. La organizarea acestui
centenar ºi-a dat concursul insistent ºi Preºedintele
României, Emil Constantinescu, el oferind fondurile
din care sã fie achitate costurile cãlãtoriei ºi ale
cazãrii celor trei, plus ale profesorului Heitmann,
care a scris mai multe texte despre Tudor Vianu, ºi
lui Mircea Zaciu, regretatul meu prieten, trãind ºi el
în Germania.
Zis ºi fãcut : Matei nu a putut veni fiind bolnav,
Sorin era deja în þarã, aºa cã am sosit pe rînd, Mircea
Zaciu cu o zi înainte, eu ºi profesorul Heitmann
venind împreunã de la Frankfurt. De aici începe una
din acele întîmplãri în care Istoria se amuzã... e
posibil ºi asta, chiar dacã mai rar...
Aºadar, sosim pe aeroportul Otopeni, ne aºteptau
o doamnã ºi un domn de la protocolul prezidenþial,
care ne-au suit într-o maºinã ºi am pornit-o spre
oraº. Eu am vrut sã aflu la ce hotel vom sta, mi s-a
rãspuns cã nu vom sta la hotel, ci, mult mai bine, la
o vilã de protocol. Unde e aceastã vilã ? am întrebat
eu, neliniºtit.
 Pe malul lacului Floreasca (sau Herãstrãu, nu
mai ºtiu exact), mi-a rãspuns foarte încîntatã doamna.
Mie mi-a cãzut cerul în cap  voiam sã stau în
centru, sã vãd în cîteva zile cît mai mulþi prieteni,
sã-mi vãd rudele etc. Am fost liniºtit, asigurat cã,
adresîndu-mã responsabililor vilei, voi avea un taxi
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în cinci minute. M-am mai calmat, ºtiam cã pentru
noi taxiul e foarte ieftin  ºi, mi-am zis : hai s-o
vedem ºi pe asta...
Între timp ajunseserãm la lacuri, am observat cã
maºina o ia pe Bulevardul Primãverii, de tristã amintire,
cã din el o cotim la stînga, printre niºte vile noi
(Aici locuieºte domnul Petre Roman, m-a informat
domnul însoþitor...) ºi brusc ne trezim pe o stradã ce
se înfunda, în faþa noastrã profilîndu-se o imensã
poartã metalicã prin care nu se vedea nimic. Se
fãcuse întuneric de mult. Poarta s-a deschis încet,
un soldat ne-a dat onorul ºi am luat-o pe alei printre
copaci mari ºi cu mii de ciori în ei, ce se speriau de
luminile maºinii. Cotituri, întuneric beznã, cîte un
bec chior pe ici pe colo  la capãtul unei alei,
luminat a giorno, peronul unei vile cu 3 niveluri 
am putut observa  cu o doamnã aºteptîndu-ne,
pãtrunsã de importanþã. Am coborît, am intrat, am
fãcut cunoºtinþã, înainte de a ne alege camerele
doamna a þinut sã ne arate parterul  o casã mare
care mai avea urmele unei bogãþii de tip nou de
prin anii 60. Brusc, mi-a venit ideea sã întreb :
 A cui a fost aceastã casã ?
Mi s-a rãspuns promt :
 A lui Gheorghiu-Dej, mi-a spus doamna, cu un
aer de mîndrie stînjenitã, de umilinþã orgolioasã, de
nemulþumire (pe care nu o înþelegeam).
Am rãmas cu gurile cãscate  domnul Heitmann,
Mircea (care ne aºteptase) ºi cu mine.
 Aici a ºi murit, de altfel  continuã doamna  vã
pot arãta ºi apartamentul lui... Iar camerele dumneavoastrã sînt la etaj, numai sã vi le alegeþi.
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Ceea ce am ºi fãcut, urcînd trepte înalte, o scarã
destul de somptuoasã. Mircea alesese o camerã,
Domnul Heitmann ºi-a ales-o pe urmãtoarea 
mie mi-a rãmas a treia  cred cã mai erau încã vreo
douã  ºi din nou demonul curiozitãþii mã împinge
la întrebãri :
 A cui era camera asta ?
 Mi s-a spus, cã eu nu eram atunci aici, cã a
doamnei Lica, ea locuit cu taicã-sãu cît a fost foarte
bolnav ºi pînã a murit... Dar eu nu eram atunci aici,
eu sînt aici de nici un an, ºtiu toate astea de la cei
mai vechi, se scuzã doamna noastrã gazdã...
Intru în camerã spre a-mi lãsa bagajul, dar ºi cu o
curiozitate justificatã de cele aflate. O camerã de
vreo 40 de metri pãtraþi, cu o baie alãturi mare,
spaþioasã  era evident, ca în întreaga vilã, de altfel,
cã mobilierul fusese aproape complet schimbat, înlocuit  totul era destul de nou, de urît  se vedea, în
ciuda curãþeniei perfecte, faptul cã nu era locuitã.
Rãmãseserã ºi vreo douã mobile mai acãtãrii  printre
care o masã enormã de 24 de persoane în binecunoscutul aºa-zis stil florentin care, în ciuda prostului
gust, a înnebunit toatã burghezia româneascã încã
din anii 40, ºi o vitrinã de secol XVIII, plinã de
chinezãrii  probabil autentice întrucît biata, graþioasa vitrinã era prevãzutã cu douã lacãte mari. Din
mobilierul casei lui Dej mai rãmãsese în vastul birou
rafturile care acoperiserã toþi pereþii, lemn masiv 
rafturi în care acum bãtea vîntul...
Sigur cã am vãzut ºi apartamentul unde a rãposat
fiul iubit al poporului. Noaptea, fiind foarte cald, am
deschis geamul pe la ora 3  ocazie cu care am
descoperit patrula care trecea pîº-pîº prin fundul
grãdinii. Eram preþioºi, eram pãziþi...
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Am dormit 3 nopþi în camera tovarãºei Lica 
cum i se spunea în lumea cinematografiei, a cãrui
muzã devenise la începutul anilor 60... Nu mã pot
plînge, totul a fost în ordine. Casa era mare, dar nu
era un palat  nu era cu mult mai mare decît casa
bunicului meu de la Galaþi ce avea 17 camere. Stilul
decoraþiilor arhitectonice era de un stalinism stilizat.
Doamna care avea grija casei, care ne-a fost cicerone, în afarã cã era cam speriatã, era ºi foarte
nemulþumitã pentru salariul ei de mizerie ºi pentru
cã, împreunã cu o femeie de serviciu, trebuia sã
întreþinã curãþenia în toatã hardughia... Nu ºtiu cine
o numise, dar sigur cã nu era o sinecurã...
Se vedea lacul prin unele fereºti. Arborii desfrunziþi adãposteau mii de ciori care se agitau ca un nor
de demoni... În întunericul serii ºi nopþii, pot spune
cã era de-a dreptul sinistru cîrîitul, fîlfîitul lor...
ªi aºa s-a fãcut cã o odraslã burghezo-moºireascã
a locuit în casa sîngerosului dictator care a comunizat ºi rusificat România... Nici nu ºtiu cine s-o fi
rãsucit în mormînt : bunicul meu sau rãposatul de la
parter ?
Aceastã întîmplare m-a urmãrit multã vreme. Cui
o povesteam îl apuca rîsul. Dar oare rîsul ajunge ?...

*

*

*

Interesul meu pentru film dateazã din prima copilãrie, dupã cum s-a putut vedea dintr-un capitol
precedent. El s-a menþinut extrem de viu, chiar în
anii 50-60 cînd repertoriul era sovietizat ºi filmul
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era, de cele mai multe ori, nu mai mult decît o armã
de propagandã. Apoi, încet-încet, au revenit filmele
occidentale  dar ºi cele ale dezgheþului estic  ºi
îmi amintesc ce adevãratã bãtãlie trebuia sã dai ca
sã obþii un bilet la Festivalul anual al filmului francez
de la cinematograful Aro. Nu ºtiu exact cît de artistic
era acest interes, dacã era ºi nevoia de evadare,
mãcar ºi pentru douã ore, din spaþiul ce ni se pãrea
zãvorît pentru totdeauna...
La cronica de film am ajuns dintr-o întîmplare. O
colegã de facultate, Gaby Ionescu, cu care flirtam,
ºtiind cã la Contemporanul sînt dorite condeie noi,
m-a dus acolo unde Ana-Maria Narti, ce era titulara
cronicii, ne-a fãcut ºi mie ºi lui Gaby botezul focului.
Era în primãvara lui 72. Aºa am început sã scriu
cronici sau informaþii, sã particip la unele filmãri sau
premiere în provincie, sã cunosc lumea filmului
românesc. Eram student în ultimul an, George Ivaºcu
îmi era profesor, îl vedeam, elegant, în redacþie ; dar
revista mai era fãcutã ºi de Ion Mihãileanu, de
C.N. Constantiniu ºi de Roger. Din corectarea textelor
de cãtre ei am învãþat multe  mai ales de la Roger.
Nonconformistã, Ana-Maria a fost îndepãrtatã din
postul ei titular, pe care l-a ocupat Cãlin Cãliman 
om blînd ºi prietenos. Pãcat, cu Ana-Maria mã împrietenisem, aveam opinii asemãnãtoare, mergeam
împreunã la Arhiva de filme sã vedem ºi unele
capodopere vechi, dar ºi filme noi, care nu ajungeau
pe piaþã. Am scris cronici  poate o sutã  pînã cînd
am renunþat spre a mã ocupa de meseria mea adevãratã, literatura. Însã pe ele mi-am fãcut ucenicia
scrisului ºi aceea de a strecura ºopîrle, lãsate sau

151

tãiate în chip pãrintesc de mai marii mei. În redacþie
la Contemporanul Ivaºcu era privit ca un zeu... Am
lãsat, aºadar, cronica, dar am rãmas un vajnic spectator,
vãzând cel puþin trei filme pe sãptãmînã în vizionãrile speciale ale membrilor ACIN sau pe piaþã  asta
chiar pînã la plecarea mea din þarã. Cînd am cunoscut-o mai bine, lumea filmului românesc mi s-a pãrut
derizorie, nu o datã de-a dreptul penibilã  de pildã,
mai bine de jumãtate din regizori erau cretini sau
numai netalentaþi. Excepþiile se cunosc  nu intenþionez sã fac un... bilanþ. Era bine cã începuserã sã
aparã ºi cîþiva tineri ale cãror filme erau însã ciopîrþite
de cenzurã. Am mai scris cîtva timp ºi la revista
Cinema o rubricã intitulatã Film ºi literaturã  pe
care, recitind-o astãzi, o consider în proporþie de
80% complet neinteresantã. Dar acolo erau redactori
Radu Cosaºu ºi N.C. Munteanu, pe lîngã ei tot felul
de dame bovarice, vedete securistice ºi leneºi incapabili care aplicau în stilul voios-imbecil al directoarei politica partidului : trebuiau plãtite cumva cãlãtoriile
în strãinãtate  numai ale unora, nu e aºa ?
Ajuns la Paris, am mai scris cîteva cronici pentru
Radio, înainte de a veni la München ºi apoi, din
1984, timp de cîþiva ani, am fost trimis tot de Radio
la Festivalul de la Cannes. Mi se împlinea un vechi
vis  uzurpasem locul lui Max Bãnuº care fusese,
de ani de zile, trimis la Cannes, specializîndu-se în a
spune cîteva vorbe despre filme pe care nu le vãzuse,
fiind la plajã, ºi prezentînd în emisiile sale înregistrarea conferinþelor de presã oferite de festival oricãrui gazetar ce le solicita, ca ºi cum ar fi fost
interviurile... sale. Tipic pentru personaj...
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Contactul meu cu Cannes-ul, în afarã cã a fost
extrem de stimulant, dar ºi de obositor  cîte 4 filme
pe zi, transmisii zilnice acasã, conferinþe de presã 
m-a convins definitiv asupra faptului cã industria (ºi
comerþul) prevaleazã în mai mult de 90% din producþii. Cã filmul american ajunsese la un grad de
profesionalism inegalabil, o maºinã perfectã, dar cã
insulele de artã ce plutesc în acest ocean trebuie
cãutate cu cele mai performante lunete. Sufocat,
filmul european încearcã din cînd în cînd sã facã
artã, mai ales cînd nu cade într-un fel de exotism
tematic, ceva între delincvenþã ºi imigraþie, sau cînd
nu e decis sã imite filmul american. Aºadar, filmul
nu mã mai interesa ; asta nu înseamnã cã nu vibrez
de bucurie în faþa unei opere  sau cã nu privesc la
televiziune cîte un film, douã pe sãptãmînã. Mai ales
pentru actori sau pentru... evaziune. Dar invazia de
monºtri tereºtri ºi supratereºtri, violenþa îngrozitoare
 fenomene specifice filmului din ultimii 10 ani 
scot definitiv filmul din aria artisticului, cu tot cu
periferii, film ce nu mai are nimic nici din schematismul basmelor, cu care a început acest gen, în
ciuda unor trucaje cu adevãrat uimitoare. Dacã se
fac astfel de orori, înseamnã cã sînt cerute, cã se
vînd, cã au un public. Nu pot decît sã mã îngrijorez
adînc de soarta omenirii ce consumã astfel de produse, nu de soarta gustului, ci de cea psihicã ºi
moralã. Astfel ne pregãtim viitorul... postistoric ?
Din fericire mai existã ºi un Almodovar...
Mi se întîmplã deseori sã vãd filme vechi sau
foarte vechi. Unele, nu au un rid  altele au îmbãtrînit atît de frumos încît au cãpãtat un fel de patinã
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ca o aurã. Fireºte, funcþioneazã ºi nostalgia, dupã
cum reacþia faþã de moda actualã poate fi ºi o formã
de defazare socialã datoratã vîrstei mele.
Nu pot concepe viaþa fãrã film sau fãrã televiziune,
dar pot spune  scandalizînd fanii  cã ceea ce
numesc cultura mea, nu datoreazã mai nimic filmului ; nimic esenþial.
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Cãrþile
Am gîndit ºi scris prima mea carte, Anatomia
unei negaþii, între 1970 ºi finele lui 1972. Ideea de a
scrie o amplã monografie despre opera lui Eugen
Ionescu, monografie care sã cerceteze ºi evalueze ºi
ceea ce el scrisese în româneºte, mi-a venit pe cînd
alcãtuiam ediþia de Teatru în douã volume ce a apãrut
în colecþia Biblioteca pentru toþi a editurii Minerva,
în 1970. ªansa de a fi realizat aceastã ediþie selectivã 
care prin valorea traducerilor rãmîne ºi astãzi cea
mai bunã  o datorez lui Mihai ªora, generosului ºi
entuziastului Mihai ªora care, de altfel, e ºi primul
care mi-a spus cã Eugen Ionescu a publicat în româneºte mult mai mult decît se ºtia  adicã Nu ºi Elegii
pentru fiinþe mici. Ceva investigaþii despre aceastã
perioadã românescã a lui Eugen Ionescu fãcuserã
Ovid S. Crohmãlniceanu ºi un coleg, Alexandru
Tudoricã, poate ºi alþii. Am început, aºadar, sã caut
în revistele literare ale vremii texte, lucrînd la Biblioteca
Academiei multe luni, foiletînd mii de pagini, cerînd
cîte o informaþie unora mai învãþaþi ºi mai deprinºi
cu presa interbelicã decît mine (i-am menþionat în
carte). Gãseam un text, fie îl rezumam, fie îmi era
dactilografiat în bibliotecã de cãtre o doamnã cu
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care lucram ºi la ediþia Vianu. Aºa a apãrut, în fiºele
mele, o bibliografie considerabilã, neaºteptat de
vastã ºi de interesantã, bibliografie pentru prima
oarã realizatã ºi complet necunoscutã altora. Cum
studii critice despre Ionescu aproape cã nu existau,
cel mult cronicile la apariþia lui Nu, din 1934, am
compus o structurã a cãrþii pe care nu o socotesc
astãzi nici bunã, nici rea  ci doar una posibilã între
altele. (Trebuie sã spun cã, cel puþin pînã astãzi,
mi-a fost imposibil sã recitesc aceastã carte dupã
apariþia ei în 1991. Imposibil sã trec de primele cinci
pagini. Cei care se vor osteni sã citeascã textul de
faþã vor înþelege poate ceea ce nici eu nu înþeleg, ci
doar simt...)
Cine mã întreba, în acei ani, la ce lucrez, auzind
rãspunsul meu, mã socotea un inconºtient, nedînd
cãrþii nici o ºansã de apariþie, mai ales dupã Tezele
ceauºiste din iulie 1971. Aveau dreptate, dar eu am
continuat ºi am încheiat primul volum, consacrat
deci numai creaþiei lui Eugen Ionescu în româneºte,
cam pe la finele lui 1972. Graþie lui Dan Hãulicã
reuºisem sã scot din uitare Viaþa grotescã ºi tragicã
a lui Victor Hugo  o scriere ionescianã de cîteva
zeci de pagini, neterminatã  ºi sã o public cu o
amplã prezentare în excelenta revistã care a fost în
acei ani Secolul 20 (nr. 2 din 1972). Cu acest numãr
proaspãt ieºit în mînã am ajuns la Paris invitat de
Eugen Ionescu ºi mai ales de extraordinara prietenã
ce este Marie-France, fiica sa. Am putut imediat
constata cã, pentru marele dramaturg, timpurile tinereþii ºi mai cu seamã prostiile ce le scria atunci  îl
citez  pãreau aproape complet uitate. Ulterior  nu
ºtiu din ce motive  îºi va schimba pãrerile ºi va face
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sã fie traduse ºi Nu, ºi scrierea parodicã neterminatã
despre Victor Hugo. Mi-e greu sã cred cã cititorul
francez a avut vreun interes pentru negaþiile din
periferica ºi necunoscuta literaturã românã ale autorului Rinocerilor... ; însã spiritul ºi paradoxul ionescian
erau de regãsit ºi în aceste cãrþi sfidãtoare ale tinereþii.
Deºi descurajat de conjunctura politicã ºi de confraþi, am încheiat, cum spuneam, primul volum. Mi-a
fost greu, extrem de greu, pentru cã era prima carte
pe care o scriam, pentru cã ea avea o mizã pe care
numai eu o ºtiam, pentru cã mã autocenzuram,
conºtient de dificultãþile cazului ºi de vigilenþa cenzurii. Încercam sã o fac publicabilã fãrã a minþi, dar
ºi fãrã a pronunþa o seamã de adevãruri ºi de judecãþi
mai delicate, mai vulnerabile în faþa cenzurii, fãrã a
adopta o atitudine foarte criticã faþã de extravaganþele ionesciene pe care voiam, în primul rînd ºi
înainte de orice, sã le readuc în circulaþie, sã le
revalorific. Exaltarea valorii lor care a avut loc
dupã 1989  ºi din motive nu totdeauna literare 
face greu de înþeles prudenþa mea de atunci, de la
începutul anilor 70. ªi astãzi sînt convins cã, pe
lîngã fulguraþiile unui geniu încã nedovedit  care
trãia în eºec, de fapt  pe lîngã o conºtiiþã tragicã ce
nu a fost înþeleasã în epocã decît de Mircea Vulcãnescu
(în scris), existã multã farsã, bravadã ºi superficialitate în aceste scrieri care, oricum ar fi fost ele,
meritau totuºi sã fie luate în seamã, chiar dacã nu ar
fi existat  ipotezã absurdã numai pe jumãtate  ºi
viitorul marelui dramaturg.
Istoria interzicerii acestei cãrþi existã în paginile
altui capitol, nu voi reveni. Cînd ea a apãrut, în fine,
în primãvara lui 1991, tot la editura Minerva, atît
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formula, cît ºi o bunã parte din opiniile ce conþinea
erau depãºite  Istoria o sacrificase, în bunã parte.
Cu 19 ani în urmã nu aº fi putut scrie nimic despre
procesul politic din 1946 intentat lui Ionescu pentru
un extraordinar text din Viaþa româneascã  citisem
textul, evitînd sã-l comentez pentru cã era inflamabil, aflasem de proces dar nu ºi detaliile. Cu 19 ani
în urmã nu am ºtiut exact data plecãrii definitive a
autorului în Franþa, ºi nici împrejurãrile detaliate ale
acestei plecãri. Cu 19 ani în urmã nu ºtiam nimic
privitor la originea etnicã a mamei scriitorului (evident, fãrã nici o influenþã asupra operei). Cu 19 ani
în urmã nu ºtiam cam ce fãcuse scriitorul între 1944
ºi 1950, anul debutului ca dramaturg. Nu sînt scuze,
sînt circumstanþe. Dacã bibliografia operii ionesciene
nu era depãºitã la apariþia cãrþii, în schimb, prin
editarea a douã volume cu întreaga publicisticã a lui
Ionescu, cu cîteva luni înainte de cartea mea, editare
care cred cã a urmat bibliografia mea, aflatã la
sfîrºitul volumului, rostul unor citate antologate de
mine ºi puse la sfîrºitul Anatomiei unei negaþii se
pierduse. Eu scrisesem cartea pentru un public, chiar
de critici, care nu ºtia mai nimic despre acest autor
cu un destin atît de extraordinar, scrisesem pentru
conjunctura începutului anilor 70 ; acum publicul,
nou ºi vechi, luase cunoºtinþã de tot ceea ce fusese
trecut sub tãcere. ªi dacã judecãþile mele literare,
împãrþirea pe capitole ºi concluziile lor rãmîn valabile, dupã pãrerea mea, spiritul autocenzurii le diminueazã mult pertinenþa ; sînt atîtea de spus despre
meandrele ºi capriciile acestei cariere literare, atîtea
observaþii ºi ironii.... pe care nu le-am fãcut,
avîndu-le pe buze, dar mult mai multe nici mãcar
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îndrãznind sã le gîndesc... Apãrea în libertate o carte
scrisã ºi destinatã vieþuirii dupã gratii... Ea are deci
o valoare documentarã, în primul rînd, fiind PRIMA
carte despre Eugen Ionescu ca scriitor român ; de
atunci s-au mai scris cîteva pe aceeaºi temã, dar
care nu aduc nimic esenþial în plus ; cu aerul cã
polemizeazã cu mine, spun de fapt aceleaºi lucruri.
Singura carte interesantã ºi valoroasã despre Eugen
Ionescu este aceea a Martei Petreu, apãrutã în 2002
ºi intitulatã Ionescu în þara tatãlui.
La apariþie, datoratã tot mult regretatului Zigu
Ornea ºi Mariei Simionescu, confraþii critici au omagiat acest record de interdicþie cu un premiu pentru
criticã al Uniunii Scriitorilor. A fost, desigur, un gest
menit sã mã consoleze  dacã poate exista consolare
pentru interzicerea timp de 17 ani a unei cãrþi  ºi
încã a uneia de debut...
Cea de a doua mea carte, Romanul lecturii, apãrutã la editura Cartea Româneascã, în 1976, are ºi ea
istoria ei, simptomaticã pentru epocã. Alcãtuit din
eseuri care voiau sã ilustreze ideea din titlu, ºi
anume aceea cã orice prozã citim astãzi (mai bine
zis atunci, acum 25 de ani...), indiferent de gen,
citim ca ºi cum ar fi un roman, cã noi, cei de azi,
sîntem deci un fel de fii ai romanului  romanul
ne-a modelat cultura , volumul s-a nãscut la îndemnurile ºi insistenþele prietenilor mei Roger Cîmpeanu
ºi Radu Cosaºu care voiau sã mã scoatã din marasmul
interzicerii repetate a Anatomiei unei negaþii. I-am
ascultat, nu fãrã a face eforturi de readaptare, de
ieºire din obsesivul univers ionescian ; m-am dus la
mult regretatul poet ºi redactor de carte Florin Mugur
(el citise ºi-i plãcuse Anatomia) cãruia, dupã cîteva
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conversaþii, i-am predat cartea. Am lucrat cu el foarte
bine, avea ochi ºi suflet bun ºi am þinut seama de
observaþiile lui  cartea a plecat la cenzurã, unde a
stat, a stat  eram cunoscut ca o oaie neagrã  ºi a
venit cu... 50 de pagini neaprobate : vreo 20 din ele
probau cã citim ºi istoria literarã ca pe un roman 
ºi în ele era vorba despre Viaþa grotescã ºi tragicã a
lui Victor Hugo de Eugen Ionescu, text ce, de altfel
apãruse în presã, în revista Secolul 20 ; apãruse, dar
acum nu mai putea sã aparã, scurt pe doi !  ºi de un
eseu de vreo 30 de pagini despre... Sadoveanu.
Mihai Gafiþa, redactorul-ºef ºi cenzorul-ºef, personaj
simpatic, dar de cea mai tristã amintire, mi-a propus
niºte modificãri care erau exact în contra sensului
ce voisem sã-l dau eseului despre Fraþii Jderi, ºi
anume acela cã acest roman este un fel de utopie
conformistã, cã cine vede aici cît de puþin realism
istoric greºeºte, cã Moldova lui ªtefan cel Mare nu e
cea realã, ci o construcþie mirificã ºi idilicã, cã eroii
sînt niºte simple siluete lipsite de vitalitatea unor
personaje ce se pot impune cititorului, cã ªtefan
este obiectul unui cult care n-are nimic de a face
cu istoria etc. Idei pe care le-a susþinut ºi N. Manolescu
în excelenta sa carte despre Sadoveanu, carte care
nu apãruse încã. Culmea este cã publicasem ºi din
acest eseu un fragment de vreo 7 pagini în România
literarã (nr. 31, din 31 iulie 1975). N-a contat 
Gafiþa a rãmas cu sugestiile sale patriotico-cretine,
eu cu textul nepublicat  rãmas inedit pînã azi... Aºa
cã ciuntit, alcãtuit din eseuri diferite, Romanul lecturii
a fost mai mult o promisiune decît o carte convingãtoare.
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Deºi scrisã inegal ºi cu stîngãcii, þin însã la aceastã
carte nu numai pentru cã era prima ce-mi apãrea 
debutul, cum s-a vãzut, mi-l doream altul , dar ºi
pentru cîteva texte : unul despre Thomas Mann,
dintre autorii mei preferaþi, un altul despre Moromeþii
lui Preda, mai precis depre felul lor de a vorbi  nu
ºtiu ca altcineva, dintre mulþii care au scris despre
aceastã carte, sã fi observat ura, dispreþul, agresivitatea ce caracterizeazã felul de a vorbi al eroilor ei 
fapt ce spune multe despre ei ºi despre Preda însuºi 
ºi ar putea fi comparat cu al altor scriitori ce au ca
eroi þãranii. Am constatat ulterior mari asemãnãri nu
atît cu Rebreanu, cît cu Pavel Dan. Mult iubitul, de
cãtre cei care i-au adus nemãsurate laude, þãran
român, nu prea e demn de ele cînd apare în literaturã...
Romanul lecturii a avut cronici bune, amabile 
a ºi luat premiul de debut în criticã al Uniunii Scriitorilor  cu atîþi prieteni în juriu, nici nu a fost de
mirare. Debutam la... 39 de ani cu o carte ce nu mã
prea reprezenta. Drept este cã am fost un întîrziat
cam în toate ale vieþii mele destul de zbuciumate...
Cartea care mã mulþumeºte ºi azi, cînd o iau în
mînã ºi recitesc din ea cîteva pagini, este cea de a
treia pe care am scris-o ºi am intitulat-o Orizontul
traducerii, apãrutã la Editura Univers în 1981. Ea
este alcãtuitã din eseuri despre traducerile cele mai
importante ce apãreau la sfîrºitul anilor 70 (ºi nu
erau puþine, din fericire), eseuri ce au apãrut mai
întîi la rubrica intitulatã Cronica traducerilor din
revista Steaua din Cluj, rubricã ce mi-a fost propusã
de Aurel Rãu, redactorul-ºef al publicaþiei. Colaborarea noastrã a fost fãrã cusur, am þinut rubrica timp
de cinci ani, timp în care am început sã o gîndesc ca
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o carte în devenire. Eseuri despre mari scriitori ºi
mari opere  de la Goethe ºi Marivaux la Garcia
Marquez ºi Thomas Wolfe, de la Pindar ºi Charles
DOrleans la Hölderlin ºi Esenin. Literaturã mare,
din aceea despre care mi-a plãcut întotdeauna sã
scriu, mult mai mult decît despre literatura românã,
ce, cu excepþia poeziei, e cu totul pauperã în
capodopere.
În afara acestor eseuri, 40 la numãr, am adãugat
un studiu introductiv dedicat atît importanþei traducerilor în cultura noastrã, un istoric sumar al receptãrii lor, o pledoarie pentru considerarea traducerilor
ca egale în creativitate ºi chiar fãcînd parte  într-un
anume sens  din literatura originalã. Din cîte ºtiu,
un demers teoretic ºi documentar ca al meu nu a
mai fost fãcut din 1981 încoace. Iar înainte, nici
vorbã... ªi trebuie sã adaug cã, dacã a fãcut atît de
mult rãu creaþiei literare originale, comunismul a
tolerat, începînd cu traducerea masivã ºi de bunã
calitate a marilor scriitori clasici ruºi  pe lîngã
rebuturile sovietice, cu care s-a început  ºi chiar a
încurajat traducerea marilor clasici universali, pe
urma cãrora au apãrut, treptat, ºi modernii  ca apoi
sã fie strecuraþi ºi contemporanii. E un fenomen
care va trebui sã preocupe, cîndva, pe istoricul
culturii româneºti din anii comunismului, mult mai
detaliat decît am fãcut-o eu. Însã cred cã prefaþa
mea e un reper inevitabil în aceastã operaþie.
Ca o minune, editura a putut strecura la finalul
cãrþii un capitol din ceea ce ar fi trebuit sã fie
volumul al doilea al monografiei mele despre Eugen
Ionescu. Zece pagini care, citite azi, mi se par ingenioase, atent analitice, dovedind bunã cunoaºtere a
teatrului ionescian, dar, contestabile în ceea ce priveºte
concluzia.
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Cartea a avut o primire excelentã din partea
criticilor care se osteneau sã citeascã ºi traduceri ºi
nu rãmîneau numai în borºul original de ultimã
orã. Apãreau mereu traduceri ale unor cãrþi importante, esenþiale uneori, pe care suficienþa literatorilor
locali le ignorau. Îmi amintesc (povestitã de Doinaº)
de o replicã faimoasã, pe cît de retrogradã pe atît de
caracteristicã : la o ºedinþã în care se punea problema supravieþuirii sau modificãrii revistei Secolul 20,
Marin Preda a protestat împotriva publicãrii în traducere  în revistã  a atîtor scriitori strãini, încheindu-ºi
tirada astfel : de ce sã-i traducem noi pã ei, ce, ei ne
traduc pã noi ?.
Împotriva acestei mentalitãþi e scrisã cartea mea 
ºi o consider deci importantã ºi ca simptom al unei
mentalitãþi care era ºi este încã departe de a fi
majoritarã.
Orizontul traducerii, precum ºi cronicile despre
integrala Shakespeare, integralã care a fost datã,
cîtva timp, la televiziunea românã, preluînd un serial
britanic serios, uneori inegal ca valoare interpretativã,
dar în orice caz fiind un foarte preþios contact cu
marea operã shakespearianã vãzutã de conaþionalii
ei ºi, în acelaºi timp, o razã strãlucitoare de luminã
în întunericul epocii, cronici ce am publicat în
România literarã pînã în ajunul plecãrii, cred cã au
fost vreo 10-15, sînt tot ce am scris ºi publicat mai
bun în cariera mea literarã de pînã în 1982. Între
stilul, frazarea ºi concentrarea de idei a acestor
cronici scrise pînã în toamna lui 1982 ºi felul cum au
fost concepute, aproape un an mai tîrziu, comentariile mele politice ºi mai ales cele culturale de la
Radio Europa liberã e o deosebire atît de mare de
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stil, încît par scrise de douã mîini diferite. Asta nu
înseamnã cã îl dispreþuiesc pe cel de al doilea,
înseamnã, pur ºi simplu cã... devenisem un altul, cu
tot ce am pierdut ºi tot ce am cîºtigat din aceastã
metamorfozã.
A patra mea carte nu este decît versiunea tradusã
ºi puþin prescurtatã a... primeia, încã nepublicatã în
þarã : Les débuts littéraires roumains dEugène Ionesco
a apãrut la Karl Winter Universitätverlag din Heidelberg,
colecþia Studia romanica, în 1989  traducerea a
fãcut-o o veche amicã, parizianã acum, criticul dramatic Mirela Nedelcu  a fost trasã într-un tiraj de
600 exemplare care au fost cumpãrate de seminariile
de romanisticã din întreaga lume în bibliotecile cãrora
se aflã, dupã cum am constatat, în urmã cu puþin
timp, graþie internetului. Aceastã publicare se datoreazã, cum am mai spus-o, profesorului Klaus
Heitmann, unul din marii prieteni germani ai culturii
române.
Nu închei acest fragment fãrã a mãrturisi cã am
fost foarte surprins ºi mai ales foarte interesat de
ceea ce au scris despre cãrþile mele puþine ºi cam
oloage tineri critici, poate foarte tineri, pe care nu-i
cunosc, în numãrul 11-12 din 1996 al revistei Vatra,
numãr ce-l datorez cu siguranþã neuitatului meu
prieten ºi tovarãº de exil Mircea Zaciu, dar ºi conducerii redacþiei ce a fost ºi continuã sã fie extrem de
amabilã cu mine. Citindu-i pe aceºti tineri de care
mã despart atîtea decenii, mi-a plãcut sã-mi imaginez
o posteritate... iluzorie...
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2.
Douã scrisori
cãtre Ion Vartic

Scrisoarea spaniolã
Estepona,
12-13 iunie 1985
Dragul meu,
O spontanã ºi imperioasã nevoie de a-þi scrie þie
ºi nu altcuiva  de ce tocmai þie ?  am simþit azi
dupã-amiazã, în timp ce mã plimbam pe plaja unui
mic golf aproape pustiu, golf rãtãcit la mai puþin de
100 km de capãtul lumii vechi, Gibraltarul. Scriu
dupã-amiazã pentru cã la orele 8 seara soarele
abia dacã se pregãteºte sã apunã ; Mediterana stãtea
aproape ca o baltã, fãrã pînze la orizontul unde,
departe, se zãreau înãlþimile unei alte lumi : Africa.
Se zãreau, poate se ghiceau. O plajã ca oricare alta,
cu aceleaºi pietre, cu acelaºi nisip, cu foarte rari
pescãruºi  cu acelaºi cer fãrã nori  toate motivele
pentru o liniºte, pe care nu o mai am ºi nu o voi mai
avea. Am ajuns aici dupã 2700 km parcurºi în trei
zile, graþie artei automobilistice a lui A., poposind
aici într-o grãdinã cu arbori tropicali ºi flori neverosimil colorate, terase ºi peluze îngrijite, cu cãsuþe
albe, singuri printre localnici, briþi ºi teutoni, rar
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galici. Înspre nord, munþi stîncoºi ºi sterpi,
roºii-galbeni-cenuºii, peste care soarele nu mai are
ce moarte revãrsa.
Cãutînd lumina care ne lipseºte, am venit din
nordul nostru central-european, familiar nouã, pierzîndu-l încet pe drum : verdeaþa explozivã a
Germaniei, apoi natura fantezistã ºi artistã a Franþei
de sud, unde Provenþa nu-mi aminteºte decît de
dulcea Bucovinã, trecînd în spana  o imensã ºi
dramaticã Dobroge, în care nu creºte nimic altceva
decît copacii pitici ai lãmîiului, migdalului ºi mai
ales mãslinului. Coborînd deci tot þãrmul ei estic, de
la Perpignan la Gibraltar, n-am contenit sã mã uimesc
cum pot  cum au putut  trãi aici oameni, cercînd
sã smulgã o palmã de pãmînt stîncilor roºii-galbene-cenuºii, construind mici terase în care sã aºeze un
arbore sau o viþã-de-vie. ªi am înþeles cã e o þarã de
lãsat ºi cã nu ai altceva de fãcut decît sã cauþi
Indiile fabuloase ºi fecunde. Desigur cã turismul de
azi, dezvoltat hipertrofic ºi încã agramat, a modificat
soarta acestor oameni, dar nu încã peisajul  ºi nici
nu va putea decît sã-l scrijele, pe ici-pe colo. Acest
periplu torid m-a adus aici, aproape de capãtul
sud-vestic al continentului, cu toatã marginalitatea
lui (ºi a mea) ; ºi nevoia de a-þi scrie e poate un
stigãt cãtre antipozi. Cãci oare acest continent, cel
care ne e iluzia patriei, nu începe aici ºi se sfîrºeºte
sub poalele Tîmpei, de care nu departe acum eºti ?
Oare nu acolo, sub Tîmpa, se sfîrºeºte totul, dincolo
de care este cîmpia scitã, cum aici, dincolo de Gibraltar,
este oceanul ? Marginalitatea Vãmii Vechi, de noi
cãutatã, nu e oare marginalitatea marginalitãþii ? Toatã
viaþa tu, eu, alþii n-am fãcut decît sã privim cãtre
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centrul continentului, acolo unde s-a fãcut el  ºi
privindu-l am avut iluzia cã ºi noi... facem. ILUZIA.
Pentru cã marginal eºti atunci cînd nu poþi pleca
spre  deci nu poþi ajunge  la centru, în orice clipã
a vieþii, atunci cînd imboldul o cere ; nu poþi, ºi deci
stai departe cu semnele centrului (cãrþi, tablouri,
gînduri) în braþe, fãrã sã le fi trãit în plinãtatea/
apropierea lor. ªi tot marginal rãmîi atunci cînd
ajungi, în fine, la centru, dar nu mai poþi sã te
întorci, drumul a fost rupt : o înstrãinare. Între noi se
aflã TOTUL, tot ce am visat ºi vizat, avînd doar
iluzia cã am ºi atins. Noi am rãmas la Periferie, adicã
la perpetua adolescenþã : ce nu ajunge la centru nu
ajunge nici la vîrsta aceea frumoasã ºi adîncã a
coptului. Periferia care te constrînge sã nu poþi pleca
la vîrsta ce cere plecare, periferia ce te constrînge sã
nu ai unde te întoarce la vîrsta ce cere întoarcerea ºi
aºezarea. Stopaþi la ceasul adolescenþei, valoarea nu
e pentru noi decît o aspiraþie, nu ºi o putinþã.
O perpetuã adolescenþã care creºte neputînd rodi 
o erupþie de vîrstã. Nu cred cã valoarea înseamnã
altceva decît puterea  sau ºansa  de a-þi trãi normal
curgerea vîrstelor. Fãrã ea rãmînem numai cu mici
þipete venite din depãrtãri, bizare semne de marginali, ochiade de peste gard.
Poate cã dreptul de a îmbãtrîni normal se cere ºi
se capãtã, sau nu ? Cînd geniul se sfîrºeºte la 33 de
ani, ce altceva înseamnã asta decît marginalitate ºi
adolescenþã ?
Nu la asta mã gîndeam azi dupã-amiazã cînd am
pornit sã-þi scriu. Dar nu ºtiu exact la ce  decît cã,
dacã de altceva n-am avut parte, atunci sã recunosc
mãcar frumuseþea unei aplecãri, unei îngenuncheri
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pentru a scutura de nisip sãndãluþele fetiþei blonde,
gingaºe, cum sînt fetiþele de 3 ani  undeva pe o
plajã a lumii, de unde fetiþa va putea, cîndva, pleca
sau rãmîne, neopritã de acel centru difuz, dar exact,
perpetuu ºi stabil, concret ºi ingenios. Centrul, geniul
continentului nostru, cel de care noi am fost lipsiþi.
Lipsiþi prin noi, prin tradiþie, prin soartã. Dar mai
întîi ºi mai întîi, prin noi.
Aplecat asupra sandalei micuþe am ºtiut fãrã sã
ºtiu cã joc un rol  unul din acelea pe care le-am
citit ºi care, cine ºtie de ce, mã urmãreºte. Un rol din
galeria strãinilor perpetui  cum tu, aºijderi. Mai
mult decît oricare altul, mã urmãreºte rolul lui Tonio
Kröger scriindu-i acelei pictoriþe rusoaice nu scrisorile pe care textul lui Thomas Mann le conþine, ci
chiar istoria vieþii lui. Kröger, omul Nordului, cu o
înstrãinare care a ajuns la maturitate, a depãºit adolescenþa buboasã ºi anarhicã. Kröger, cel care îºi scrie
acum opera  cãci dacã vei reciti nuvela vei vedea
cã totul e scris în lumina ºi în logica finalului 
operã adînc maturã.
Scrisorile nu sînt decît o parte, un fragment, un
semn. Eu nu am scris decît scrisori, ºi nici nu voi
mai scrie, probabil, altceva. Rolul lui Kröger, care
mã obsedeazã, e cel al patronului  al întregului
tutelar  acela pe care aº fi vrut ºi eu sã-l joc. Poate
cã nu este o coincidenþã faptul cã la el m-am oprit 
Kröger era proiectul eseului pe care voiam sã-l scriu
cînd am plecat, ceva despre strategia narativã a
capodoperei. O iluzie...
Nu-mi mai rãmîne decît sã-l recitesc, cînd ºi cînd,
sã visez, în foarte puþinul liber pe care îl am, la cum
aº fi vrut sã fie acel eseu asupra unui arhetip. Nu-mi
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mai rãmîne decît sã scutur nisipul din sãndãluþa
unei fetiþe care va creºte ºi care mã va uita sau
dispreþui pentru strãinãtatea mea perpetuã. Nu-mi
mai rãmîne decît sã cultiv un alt limbaj, pe care îl
concep ca pe un paleativ al suferinþei, ca o pedeapsã
a marginalitãþii mele, a marginalitãþii noastre. ªi,
poate, ca o jertfã pentru ieºirea din ea. A altora, cei
de dupã noi...
A trebuit sã fiu în vacanaþã pentru a mai avea
energia de a scrie liber (vreau sã spun liber de...
context) ºi despre contextul pe care l-am pierdut.
De ce tu ? Nu numai pentru iluzia ce ne leagã, ci
ºi pentru semnele cã am fi putut fi, dupã încã doi-trei
ani, prieteni din cei mai adevãraþi  erau toate premisele. Pentru cã aºa mi-a poruncit o alegere care
aproape cã nu mai e a mea. Cãci mai e foarte puþin
al meu din ceea ce aveam iluzia cã era. ªi nici nu e
rãu cã iluziile mor, chiar cu dureri : durerea aceea
difuzã ºi persistentã chiar ºi sub anestezie. Nu e rãu,
mãcar ºi pentru ceea ce am fi putut fi...
Mi-e dor de tine. Sãrutãri Marianei ºi celor doi M.
Iertare pentru aceastã indiscreþie ºi revãrsare de
apãsãri  orice asemãnare, în oglindã, e adevãratã...
Cu dragoste,
Tonio
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Scrisoarea bavarezã
München, iulie 1995
Dragã Doru,
M-am tot întrebat, dupã ce ai avut buna idee de
a publica în primul numãr al Apostrofului ceea ce tu
ai numit Scrisoarea spaniolã, m-am tot întrebat de
ce þi-am adresat-o tocmai þie ºi nu altui prieten la fel
de apropiat. Þi-am povestit cã n-am ºtiut niciodatã,
înainte de decembrie 89, dacã melancolicele mele
rînduri, scrise pe o plajã spaniolã în 1985, la mijlocul
lunii iunie, au ajuns la adrisant ; cum am fost destul
de neatent cu... posteritatea mea literarã, nu fãcusem
o copie  era varã, era soare, era Spania cea de lîngã
stînca Gibraltarului ; dar pronia a vrut sã nu se
piarzã ; de ce tu, aºadar ? Cred cã rãspunsul l-aº
putea da acum, dupã ce am aproape un an de
psihanalizã în spate : pentru cã TU erai atunci EU ;
pentru cã, în fond, scriem pentru cititorii ideali,
adicã cei mai comprehensibili  adicã pentru noi,
pentru adevãrurile noastre, pentru narcisismul nostru,
pentru complacerea în lenea captivã ºi captivantã a
scutecelui de care nu ne-am despãrþit ; pentru cã
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eu ºtiam cã tu ai sã înþelegi durerea blîndã a
provincialismului în care ne-am nãscut  cel al limbii
ºi culturii noastre scrisã parcã toatã, sau aproape
toatã, cu minuscule  cursive, dar minuscule. Ne
leagã destule, nu numai admiraþia pentru Thomas
Mann sau Domnul Eugen, rãposatul  îþi trimit alãturat
o fotografie a mormîntului sãu din Montparnasse,
cu un trandafir pus de mine pe el , nu numai
depresiunile ºi neisprãvirile ne leagã, ci ºi un fel de
corent inomabil. Ne despart desigur multe, dar nu
aista-i problemul (cum spune fata mea Domnica,
ce nu-ºi mai pierde sãndãluþele în nisip ca acum 10
ani, ci devine, pe zi ce trece, o domniºoarã nemþoaicã, mult mai puþin silitoare ca ta-su, dar cu infinit
mai mult simþ al libertãþii decît el).
ªi m-am gîndit cã, dacã tot þi-am scris atunci, cam
din aceleaºi motive sã-þi scriu ºi acum o scrisoare
bavarezã  ca sã se înnoade sforirile ce le simþim
cum ne trag de mîini ºi de urechi ca sã facem pe
Muþunache sau pe Arlechino (mai nobil, nu e aºa ?)
în faþa lumii, a lumii ce, de fapt, nu se uitã la noi ; nu
se uitã la nimeni, NU VEDE PE NIMENI  ceea ce ar
trebui sã-i aducã o straºnicã pedeapsã din partea
Mîn(t)uitorului  dacã nu s-a plictisit ºi el de haita
asta fãcutã stãpînã pe o planetã ce se crede ombilicul
universului. Nu ºtiu dacã ai observat cã omul este
singurul animal ce îºi ucide semenii  ceea ce nu se
întîmplã, din cîte ºtiu, cu nici o altã specie din
zoologia noastrã comunã. Sau poate cã nu sîntem
toþi din aceeaºi specie  asta ar explica pe Cain ºi
Abel... Am mai auzit eu astfel de gînduri înalte ºi
lunguieþe cît o fasole fãrã bobi  dar aºa facem noi,
intelectualii, repetãm ca papagalii din colivii ; eu
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papagali în libertate nu am vãzut ºi nu cred cã mã
voi duce vreodatã pe continentul lor  mai am mult
de furcã cu Evropa noastrã...
Dupã aceastã lungã introducþiune, aflã despre
mine cã mã aflu, iarãºi !, la sfîrºitul unei etape, sau
partide, cea care a început o datã cu 17 noiembrie 82,
cînd Sfînta Suisse Air m-a depus în braþele lui Ion
Vianu pe aeroportul din Geneva  început de drum
fãrã întoarcere  cine zice altfel minte sau nu ºtie ce
e aia EXIL. Drept pentru care îþi dedic urmãtoarea
versificare : Exil febril/ copil fosil/ bacil civil/ fitil
viril/ trotil facil/ mobil futil/ dactil gentil/ scoril
subtil/ cum murmura, prin terme, îngîndurat Vergil.
ªi pentru cã din nou am intrat în spaþiul îndoielnic
al parantezelor, sã fac o precizare de istorie literarã :
cînd a apãrut numãrul omagial al Echinoxului, nu
mai ºtiu în ce an, dar tu ºtii, am scris în cinstea
acestei aniversãri un Sonet în ox, dupã modelul
celebru mallarméan, sonet în care am crezut a epuiza
rimele româneºti în ox ; ei bine, mã înºelam  cãci
aici, în þara muzicii, am descoperit extraordinarul
personaj al Baronului von Ocs, protagonist al divinei
opere care este Der Rosenkavalier de Richard Strauss 
a cãrei muzicã þi-o recomand cu insistenþã, de altfel
ca ºi ambiguitatea fermecãtoare ºi perversã a libretului lui Hugo von Hofmannsthal  produs al acelei
Viene de al cãrui amurg fastuos n-au avut ºi ardelenii
noºtri prea multã parte cã, dacã o aveau, poate mai
ieºea niscai civilizaþie împãmîntenitã  adecã (cum
pronunþã Nego) forme fãrã fond ; foarte bune ºi
ele, cum a arãtat atît de lucidul ºi de democratul
Lovinescu  pasere rarã în cîmpia valahã de ieri ºi
de azi. Închid parantezele.
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Aºadar, sfîrºit de etapã a vieþii  ºi nu numai a
celei profesionale. Am trãit 12 ani la Europa liberã
într-o Europã liberã, fãcînd, cum am putut mai bine,
niºte programe, spunînd cu glas tare ceea ce simþeam încã în þarã fiind, ºi eu, ºi mulþi dintre voi, cei
rãmaºi acasã. Am încheiat la 21 mai 1995 Actualitatea culturalã româneascã, dupã ce, în octombrie
trecut pusesem punct Perspectivelor europene. Criticã
culturalã, din aceea de care România nu se poate
lipsi încã de la Maiorescu încoace, din nefericire.
Criticã literarã mai puþinã ºi subordonatã de multe
ori unor criterii cultural-politice. Mi-a plãcut, nu mi-a
plãcut, Soarta a decis ca eu sã fac asta, alãturi de
alþii ; puteai fi tu în locul meu sau altul mai talentat
sau mai dotat decît noi. Am fãcut-o cu un deplin
sentiment cã spun adevãruri întregi ºi nu numai pe
jumãtate, cum fãceam în þarã. Am fãcut-o cu speranþa
cã pun ºi eu umãrul la formarea  sau mãcar la
curãþirea de mizerie  a unor instituþii de care are
atîta nevoie þara ; cã trag semnale de alarmã care
poate vor fi auzite  speranþã pe care au avut-o ºi
alþii înaintea mea ºi o vor avea ºi alþii dupã mine.
Speranþã vanã ?
Am încheiat deci programe pe care le-au ascultat
toþi intelectualii români  ºi nu numai ei  la unul
din ele Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca au vorbit
sãptãmînã de sãptãmînã, timp de decenii pînã ce
i-au mazilit niºte administratori imbecili. A fost acesta
începutul sfîrºitului. Lîngã ei, am încercat sã fiu altfel
decît ei, poate am reuºit  sper  poate nu. În orice
caz, Actualitatea culturalã de vineri, la început, apoi
de sîmbãtã, a luat sfîrºit. Am înmormîntat-o, dupã
pãrerea mea înainte de a fi trebuit sã disparã  aºa
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cã am fãcut slujba înhumãrii ºi mi-am înghiþit lacrimile.
Nu ºtiu dacã ai ascultat-o  ceea ce ºtiu este cã
NIMENI în þarã nu a scris în gazete o singurã vorbuliþã
de rãmas-bun pentru acest program care a procurat
mii de ore de discuþii ºi destule de satisfacþii. Memoria
gintei daco-romane e ºi scurtã, ºi nu prea preþuitã.
În Odiseea, Ulise întîlneºte în peregrinãrile lui un
popor ciudat, lotofagii, consumatorii de lotus, plantã
ce credea Homer cã oferã balsamul uitãrii. Dar uitarea
este, dacã ne gîndim bine, antipodul  nu antidotul 
civilizaþiei. De aia nu avem noi cei 700 de ani de
acasã pentru cã halim lotus  nu costã la noi mult
pentru cã se gãseºte pe toate drumurile, la toate
rãscrucile (istoriei), pe toate bãrãganele  pãpãdia e
lotusul nostru naþional. Cu atîta ciorbã de lotus am
uitat ºi de cei 50 de ani de teroare comunistã, ºi de
criminalii care ne-au umilit, cînd nu ne-au distrus
vieþile ºi ne-au mutilat sufletele ; memoria cere continuitate în efort, iar noi românii credem cã singurul
efort ce trebuie sã facem este acela de a supravieþui
prin uitare. O imbecilã îmi spunea odatã, într-un
extaz de justificare a patriotismului laº, cã noi de
aia nu avem dizidenþi ºi samisdad pentru cã, dragã,
noi iubim prea mult viaþa !. Viaþa cu ciorbã de
pãpãdie...
Deci nici o vorbuliþã despre dispariþia Actualitãþii
culturale  ca ºi cum n-ar fi fost. Bun, mi-am zis,
þi-ai irosit 12 ani din scurta-ne viaþã, sã fie de învãþãturã altora  deºi nu cred. S-ar fi irosit ºi altfel, dacã
rãmîneam în þarã : mai scriam ºi eu încã o cãrticicã-douã, mã mai fãceam cã nu vãd ceea ce e în jur 
cu alte cuvinte rezistam prin culturã. Sã nu crezi
cã dispreþuiesc acest tip de... rezistenþã, pe care
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l-am practicat, vorba cîntecului : ºi eu, ºi Jean, ºi
Nae, ºi Miticã/ formînd cu toþi o clicã/ de tineri de
bon-ton. Un cîntec din anii 40 pe care nu-l ºtii,
fiind prea tînãr. Nu îl dispreþuiesc, dar sînt convins
cã nu a fost de ajuns  ºi cã nu e de ajuns nici azi,
cînd nu se mai opune nimeni culturii, decît lipsa de
bani ºi de vocaþie a instituþiilor ce ne e specificã.
A fost o rezistenþã de ostateci. Noi nu eram liberi ºi
nici nu ºtiam ce este libertatea  se învaþã greu
dansul ãsta, ºi pe altã muzicã. Eu îl dansez acum,
destul de greoi ºi cu paºi cam împleticiþi  dar mã
þin în tact. Am plãtit asta foarte scump, mai scump
decît ai crede, þi-o spun sincer, acum la sfîrºit de
partidã... Nu ºtiu dacã îmi mai foloseºte pentru a-mi
completa opera, probabil cã nu. Dar sã ºtii cã,
dacã generaþiile viitoare nu-l vor învãþa, mai acasã,
mai prin ºcoli strãine, nu se va ieºi niciodatã din
blestemul capodoperei locale, bunã numai pentru
poiana lui Iocan, cãci filosofarea sictiristã a lui
Moromente nu trece, nu are cum trece dincolo de
marginea satului. Comunismul a distrus satul, dar a
întãrit ruralismul  sau mentalitatea ruralã, cum vrei
sã-i spui  revãrsînd-o peste informele adunãturi de
blocuri monstruoase, peste maidanele pavoazate
care, împreunã, se numesc aºa-zisele noi oraºe ale
patriei. Mentalitatea artistului român în genere este
ruralã  mentalitate de lãutar bun numai pentru
bãtuta localã ; el nu ºtie ºi nu-l intereseazã ce face
lãutarul de peste douã sate  ºi, la urma urmei, dã-l
în mã-sa, ce, el ºtie de mine ?. Asta e chestia : nu
ieºim din bãtãturã  ºi cînd ieºim, ne apucã un fel de
mîndrie pentru glodul ºi baligile de acasã, cã nu mai
vedem pieþele vechi de o mie de ani ale unor oraºe
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adevãrate, palatele, catedralele ºi mai ales avantajul
incomensurabil de a trece zilnic pe lîngã aceastã
vechime. Din aceastã plimbare zilnicã se naºte
marea culturã, asta înseamnã sã fii, cu adevãrat, în
Europa, fãrã fiþele francofone ale bruneþilor din fostele
colonii. Poþi fi pitoresc, poþi smulge aplauze, dar a
doua zi ai fost uitat  pentru cã tu confunzi Cãluºul
cu Divina Comedie. Tu, Dorule, ai scris odatã despre
vocaþia liliputanã a culturii noastre lipsite de dicþionare, ediþii, enciclopedii ºi tratate, de instituþii solide
ºi cu vocaþie de largã respiraþie. Au sãrit nãtãrãii ºi
retrograzii pe capul tãu, dar cîþiva oameni luminaþi,
între care Adrian Marino, te-au apãrat. Asta e  la
tîrlã n-ai nevoie de dicþionar, îþi ajunge cîntatul din
frunzã. Sau behãitul incontinent al ovinei mitice,
zisã ºi mioriþã. Veºnicia s-o fi nãscut la sat, dar satul
dispare continuu, cu toatã veºnicia lui  ºi acel sat
chiar TREBUIA sã disparã : dar altfel, nu sub cnutul
sovieto-comunist ; sã fi murit de moarte bunã, ca în
Occident, lãsînd strãmoºi sãnãtoºi, nu jalnicele mucipii cu blocuri tip în care þi se strepezesc dinþii de
atîta monotonie ºi miros de urinã.
Aºadar, o iau de la capãt, încã o datã, la 58 de
ani, însoþit doar de o fetiþã care trebuie crescutã ºi,
deie Domnul, cu noroc. O iau de la capãt revenind
la profesia de dascãl universitar, la Heidelberg, graþie
acelui prieten al culturii române, miraculos prieten
ce este Herr Heitmann. Dãscãlie de ceva limbã ºi
ceva literaturã româneascã pentru cîþiva excentrici
ce vor sã ºtie cum e cu insula de latinitate din
oceanul slav. Nemþii ãºtia, despre care un subtil
fanariot filosof al resentimentului spunea, într-un
moment de tîmpã sinceritate, cã nu mai au decît
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civilizaþia untului, se intereseazã de românã, continuã
sã se intereseze de cele mai extravagante lucruri.
Semn cã nu numai untul ºi Mercedesul îi preocupã.
Cum spuneam ºi altã datã, acum 10 ani, Germania
este trunchiul copacului numit Europa, ºi oricît de
multe s-au schimbat ºi aici  ºi nu întotdeauna în
bine  tot trunchi rãmîne. Deasupra lui sînt atît de
frumoase crengi, încît uneori îl uiþi : creanga numitã
Franþa, sau cea numitã Italia, sau Spania, cu darurile
lor cu tot. Dacã ar înþelege toate astea mai mulþi
românaºi, tare bine ar mai fi. Ar putea, de pildã,
înþelege ceva din forþa provincialismului ºi localismului culturii ºi civilizaþiei germane, mîndrã de
aceste trãsãturi pentru cã le pune mereu în dialog
cu lumea, cu centrele lumii ºi cu glasurile altora.
Thomas Mann a scris despre asta pagini ce ar trebui
neapãrat traduse  de ce nu încerci tu ? Cãci nu e
totuna localismul lui Moromete  extraordinar pentru
cã e tipic  cu acela al lui Aschenbach : le desparte
oceanul izolãrii  ºi vai ! al mîndriei nãtînge faþã de
aceastã izolare : cam asta înseamnã ruralism.
De la capãt, aºadar, privind cu teamã spre bãtrîneþe, singurãtate, boli, prieteni cam prea departe
geografic und so wieter. Nu ºtiu deci cînd ne vom
revedea, poate la anul, poate niciodatã. Ceea ce nu
înseamnã cã þin la tine mai puþin ºi cã nu mi-e dor
de tine. Am avea mai multe de vorbit decît o fãcurãm
primãvara asta la Paris, la o bere belgianã, pe o
straºnicã ploaie, împreunã cu amicul Mircea Martin.
Dacã nu mã vei uita ºi tu ca ºi alþii  m-am obiºnuit
oarecum cu aceste uitãri, deºi mã dor pînã-n rãrunchii a ceea ce numim suflet. ªi mai trimite-mi ºi tu
Apostroful, cînd poþi  cã de cînd nu mai e Europa
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liberã, nimeni, nici amicii de la România literarã
nu-mi mai trimit nimic. Parcã de uitare se plîngea ºi
tatãl nostru întru blestem de cînd se strãmutase la
Berlin... încã un semn cã el a ºtiut totul despre noi
românii, fie-i þãrîna uºoarã acolo unde l-au pus la
Bellu cu atîþi vecini nepoftiþi sau nepotriviþi, cu care
nu ar fi bãut nici mãcar o bere...
Cu dragoste, al tãu fost Tonio Kröger, în vremurile de pseudonim.
Gelu
P.S. Îþi pun alãturi pe lîngã fotografia mormîntului
Domnului Eugen ºi o pozã personalã, la 58 de ani,
la o bere bavarezã, într-o grãdinã de varã bavarezã
(adicã Biergarten), zîmbind cãtre un viitor trecut, cu
pãlãria Unchiului Vania pe un cap ceva mai cãrunt.
Aºtept un rãspuns pînã la sfîrºitul mileniului... ºi
confirmã-mi te rog primirea prezentei : sîntem încã
în... tranziþie !
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3.
Patru convorbiri

Dacã vezi lumea
ca pe o mahala, nu poþi decît
sã gîndeºti ca un mahalagiu*
Dan C. Mihãilescu : Precis cã nu mai ºtiþi unde
ne-am întîlnit pentru ultima datã... Era în toamna lui
81, pe peronul gãrii de la Sibiu (þineþi minte ce
spuneaþi ? cum treci de Braºov, cum se simte
Imperiul !), tocmai se terminase ediþia din acel an a
Colocviilor Transilvaniei. Erau altfel decît cele de la
Oneºti ? De prin 85 încoace, ele s-au tot degradat,
din an în an, parte din cauza îngrãdirilor de tot felul,
parte din subþierea (pînã la totalã absenþã) a echipei
iniþiale de combatanþi : Mircea Zaciu, Ion Ianoºi,
Marian Papahagi, Ion Vartic, Ion Pop ºi  fireºte 
Gelu Ionescu. Eu, care eram atunci pentru prima
oarã la o atare sindrofie intelectualã, eram încîntat.
Presupun cã ºi dvs.  cu gîndul la interdicþia de a
participa la faimoasele colocvii de la Cerisy-la-Salle 
bovarizaþi oarecum acea atmosferã de symposion
brukenthalian...
*

Dialog realizat de Dan C. Mihãilescu ºi publicat în suplimentul Litere, arte, idei, nr. 20 din 24 mai 1993.
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Gelu Ionescu : Ba îmi amintesc foarte bine de
împrejurarea pe care o relatezi, chiar de mica noastrã
conversaþie din gara Sibiului. Nu sînt însã sigur cã a
fost ultima noastrã întîlnire  cãci eu am pãrãsit þara
nu în toamna lui 1981, ci la 17 noiembrie 1982. În
garã erai cu soþia dumitale, dacã nu greºesc  ºi asta
m-a înduioºat : eraþi ºi foarte tineri, ºi împreunã...
De obicei, la astfel de colocvii se venea fãrã neveste,
indiferent dacã erau scriitoare, literate, sau nu. Se
venea... între bãrbaþi  ºi participantele, destul de
rare, de altfel, erau tratate în acelaºi regim de colegialitate... virilã, de vorbire cam fãrã perdea, în
anumite momente, bineînþeles. ªi pãstrez o bunã
amintire colocviilor de la Sibiu  vorbeam vrute ºi
nevrute acolo  fie în ºedinþe, fie seara, la un pahar,
fie pe strãzile Sibiului, oraº minunat în care simþeai
Europa  sau cel puþin amintirea ei... Aceste colocvii
organizate de Mircea Tomuº ºi animate de Romul
Munteanu erau, fireºte, un fel de surogat... ºtiinþific, un prilej de a mai ieºi un pic din impresionismul discursului criticii de întîmpinare, cum i se
spune, un mod de a mai schimba, pentru cîteva zile,
limbajul ºi problemele, mereu aceleaºi, ale criticii ºi
istoriei literare curente. O formã de snobism  altfel
foarte pozitivã. ªi asta se întîmpla mai ales graþie
tinerilor ºi cîtorva împãtimiþi de teorie literarã mai
nouã... Eram bucuros sã mã întîlnesc acolo cu Mircea
Zaciu, cu Marian Papahagi, cu Doru Vartic, cu Sandu
Cãlinescu  cu tinerii. Au fost bune aceste colocvii 
deºi, cum spuneam, erau un fel de surogat  cum
era, de fapt, întreaga viaþã de la Uniunea Scriitorilor 
un surogat tolerat pentru cã, în fond, nu prea deranja
puterea ºi ideologia oficialã o întîlnire de critici care
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discutau despre probleme mai mult sau mai puþin
teoretice. Cît priveºte nostalgia mea pentru colocviile de la Cerisy-la-Salle, precizez cã nu mi s-a
interzis sã particip la ele  dumneata nu eºti obligat
sã ºtii toate amãnuntele biografiei mele. Am particiapat la douã din aceste faimoase colocvii : în 1978,
la colocviul Ionesco, ºi anul urmãtor, tot în august,
la faimosul colocviu despre lecturã, unde s-au înfruntat Telquel-iºtii, în frunte cu Ricardou, cu esteticienii
receptãrii de la ºcoala din Konstanz, în cap cu Jauss.
Ambele mele participãri le datorez prieteniei cu
Marie-France Ionesco, generozitãþii ei extraordinare.
Am primit paºaportul mult rîvnit, de ambele dãþi,
fãrã nici o dificultate  ºi presupun cã asta s-a datorat
lui George Macovescu. La colocviul despre Eugen
Ionescu am þinut douã comunicãri ºi l-am cunoscut
pe Mircea Eliade. La Cerisy era o atmosferã nemaiîntîlnitã de mine nicãieri  din cele mai frumoase amintiri
ce le am. Dupã ce am rãmas în Occident  ºi aº fi
avut deci ocazia sã mã duc la orice colocviu, în
fiecarea an, mi-am amînat mereu aceastã bucurie...
ºi am regrete. De altfel, cum bine ºtii sau presupui,
am renunþat la teorie, la cariera ºtiinþificã ºi universitarã  cel puþin deocamdatã ; ºi acest deocamdatã are
toate ºansele sã se transforme în... pentru totdeauna.
D.C.M. : Orizontul traducerii a primit bun de tipar
la 28 februarie 1981 ºi cred cã a apãrut prin aprilie-mai,
ca un fel de rãmas-bun-România. Cînd v-aþi gîndit
pentru prima datã, în mod ferm, sã plecaþi definitiv
din þarã ºi cînd aþi ajuns s-o faceþi de-a binelea ?
G.I. : Nu-mi amintesc luna în care a apãrut Orizontul
traducerii  în orice caz, cu destul timp înainte de
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plecarea mea, cãci a fost timp sã se scrie cîteva
excelente cronici despre ea. Nu a fost deloc un fel
de rãmas-bun, deci. A doua întrebare atinge un
punct mai sensibil al vieþii mele. N-am scris niciodatã
despre el  o voi face acum. Gîndul de a nu mã mai
întoarce în þarã m-a chinuit multã vreme, începînd
cu vara lui 1972, cînd am fost invitat pentru prima
oarã de Eugen Ionescu sã petrec douã luni la el.
Atunci l-am cunoscut, tocmai scriam Anatomia unei
negaþii  ºi timp de douã luni am citit ceea ce se
scrisese despre teatrul lui, la el în bibliotecã, cu care
ocazie am cotrobãit prin ea, chiar aranjîndu-i-o puþin.
Apoi am stat de vorbã cu el la moara sa din apropierea Parisului. Am rezistat tentaþiei de a rãmîne în
Franþa ºi pentru cã aveam ideea de a duce cartea la
bun sfîrºit ; tot materialul era acasã, la Bucureºti. Mã
încãpãþînasem sã cred cã ceea ce scriam va apãrea,
deºi reprezentaþiile cu piesele ionesciene fuseserã
deja interzise în urma nefastelor Teze din iulie
1971. M-am întors deci, am predat editurii Minerva
cartea, ce trebuia sã fie primul volum al unei monografii, în ianuarie 1973. Cum se ºtie  ºi cum am
povestit pe scurt în prefaþa cãrþii, apãrutã de-abia în
1991 ; aºa cã nu vreau sã mai revin, nu-mi face nici
o plãcere  Anatomia unei negaþii a fost interzisã.
Dar sã revin la întrebarea dvs. : m-am chinuit mult
dacã sã rãmîn sau nu, tot în Franþa, în august 1978,
dupã decada Ionesco de la Cerisy. Se petrecuserã
multe, între timp, nu numai interzicerea cãrþii dar ºi
cîteva despãrþiri grele : îmi plecaserã în pribegie doi
dintre cei mai buni prieteni : Matei Cãlinescu ºi Ion
Vianu ; situaþia se degrada mereu ; august 1978 a fost
o lunã de coºmar, ai cãrei martori au fost, din nou,
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Marie-France, apoi Monica Lovinescu, Ion Vianu 
care era în Elveþia ºi cu care vorbeam ceasuri la
telefon  Lucian Pintilie ºi, desigur, Eugen Ionescu,
ce obþinuse promisiunea de la editorul sãu, Gallimard,
sã public acolo o carte de 250 de pagini despre el.
M-am chinuit rãu, pînã la epuizare, mi-am chinuit
prietenii  ºi, neputînd face pasul, m-am suit în tren
ºi am revenit la Bucureºti. Într-una din discuþiile
nesfîrºite privitoare la rãmînerea mea, cineva, poate
Ion Vianu, mi-a spus : ca sã rãmîi, ca sã laºi totul ºi
sã-þi iei lumea-n cap, trebuie sã fii copt pentru
asta. Nu ºtiu dacã m-am copt între timp, dar am
reuºit sã fac pasul acesta abia  cum spuneam  în
1982. Mulþi dintre cei care au luat calea exilului au
trecut prin astfel de lungi ezitãri  deºi cunosc ºi pe
unii care au fãcut-o extrem de simplu ºi de  cel
puþin în aparent  senini. Nu existã regulã  ceea ce
pot spune este cã aceastã experienþã a ruperii, indiferent de tot ceea ce urmeazã, este  cred  una din
cele mai grele prin care poate trece un om. Dar nu
e deloc obligatoriu sã fie greu pentru toatã lumea ;
urme însã, unele cu totul imprevizibile, lasã obligatoriu aceastã experienþã, chiar ºi asupra celor ce
cred cã pe ei nu i-a marcat. De aceea, ulterior, n-am
sfãtuit pe nimeni sã o facã  ºi pot spune cã toþi
prietenii mei care au fost la curent cu dilema mea
s-au purtat impecabil, vreau sã spun cã m-au ascultat,
mi-au oferit sprijin, dar au cãutat ºi au reuºit perfect
sã nu-mi influenþeze în mod radical decizia. ªi, pe
urmã, sã nu uitãm cã mai existã ºi... fatalitatea ! Ce
urmeazã DUPÃ ce te-ai hotãrît pentru exil ? Despre
asta ar fi nevoie sã scrii o carte întreagã... N-am
scris-o. Cîte ceva despre toate acestea am mai pus
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pe hîrtie  de pildã o scrisoare pe care cel cãruia
i-am adresat-o a publicat-o, cu consimþãmîntul meu,
în primul numãr al revistei Apostrof, din 1990 : este
vorba despre aºa-numita scrisoare spaniolã, adresatã prietenului Ion Vartic, de el astfel intitulatã
pentru cã era expediatã din sudul Spaniei. Este un
text la care þin foarte mult ºi asupra cãruia voi reveni,
poate, odatã.
D.C.M. : Orizontul traducerii poartã o dedicaþie :
Mamei mele. Vã supãrã dacã vã rog s-o detaliaþi ?
G.I. : Nu prea am ce detalia. Am avut parte de pãrinþi
admirabili, cãrora nu am nimic a le reproºa din
punct de vedere uman. Însã înainte dedicasem Anatomia unei negaþii amintirii tatãlui meu ºi celei a lui
Tudor Vianu  iar la apariþie, în 1991, am adãugat ºi
numele lui Vlad Georgescu  sînt acestea dispariþiile
care mi-au produs cele mai mari suferinþi, cele mai
contrariante. Dar eu am debutat editorial cu Romanul lecturii, carte care nu e dedicatã nimãnui. Am
alcãtuit-o însã la îndemnul mai multor prieteni :
Roger Cîmpeanu, Radu Cosaºu, Mircea Martin ºi
Florin Mugur, pe care îl cunoºteam puþin, dar care
citise cartea interzisã, ºi care s-a þinut scai de mine
sã alcãtuiesc o culegere de eseuri ºi s-o public, sã
debutez, în sfîrºit. Toþi prietenii mã împingeau sã ies
din criza interzicerii, din depresia ce mi-o cauza, sã
renunþ sã mai lucrez, în zadar, la volumul al doilea
despre Ionescu ºi sã fac altceva. Aºa a apãrut Romanul lecturii... Ar fi trebuit sã li-o dedic lor...
D.C.M. : Prima etichetare a dvs. pe care am auzit-o
în facultate a fost Gelu e nepotul lui Eugen Ionescu !.
Care este gradul exact de rudenie ºi cît a cîntãrit el
în opþiunea dvs. pentru ionescologie ?
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G.I. : Da, ºtiu cã aºa se vorbea... în România trebuie
sã fii nepotul cuiva, altfel lumea nu-ºi poate explica
anumite lucruri, cariera de pildã. Nu existã nici un
grad de rudenie între Eugen Ionescu ºi mine. Eu sînt
moldovean get-beget, din partea ambilor pãrinþi,
familia tatãlui meu e originarã din fostul judeþ Fãlciu,
iar tatãl lui Eugen Ionescu era oltean. Ioneºti, în
lumea asta, sînt cu miile, numai în cartea de telefon
a Münchenului sînt 14. De altfel, Eugen Ionescu a
fãcut odatã o glumã tipicã umorului sãu  nu ºtiu
dacã am citit-o undeva sau mi-a spus-o chiar el. Ea
sunã astfel : 80% din români se numesc Ionescu ºi
80% se numesc Popescu. La Paris, în anii 50, era
foarte cunoscut ºi numele Popescu  Elvira Popescu
era o stea a teatrului de bulevard. Mi s-a întîmplat
chiar ºi aici, în Germania, sã fiu întrebat dacã sînt
rudã cu faimosul scriitor...
Ionescologia mea, cum o numeºti, se trage de
la Mihai ªora. Cunoscîndu-l, dupã ce am citit cîteva
piese ionesciene ºi nu-mi plãcuserã, i-am spus, odatã,
într-o doarã, cã aº scrie un pamflet, un fel de...
Ionescu contra Ionescu ; atunci el mi-a oferit, cu
generozitatea ºi încrederea în tineri pe care o avea
ca nimeni altul, sã fac o ediþie de teatru  cea care
a apãrut în colecþia Biblioteca pentru toþi în 1970
ºi care a rãmas cea mai cuprinzãtoare pînã astãzi.
Studiul meu introductiv nu a mai fost, cîtuºi de puþin,
o contestaþie a acestei opere cãreia îi descoperisem
valoarea extraordinarã. Lucrînd la ediþie, citind tot
teatrul  cît apãruse pînã atunci  în volumele pe
care tot Mihai ªora mi le împrumutase, am ajuns ºi
la Nu ; ºi tot Mihai ªora mi-a spus cã tînãrul Ionescu
publicase mult mai mult decît conþinea acest volum
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ºi cã meritã, cu siguranþã, sã-l caut prin revistele ºi
ziarele vremii. Am cãutat mai bine de un an, la
Biblioteca Academiei, ºi am gãsit ceea ce am gãsit 
o bibliografie aproape completã. Cînd un Ionescu
obscur ºi provincial începe sã se ocupe de un Ionescu
celebru ºi parizian, n-ai cum evita sã presupui ºi
niscai... vînturi venite din partea psihanalizei : nevoia
de autoritate, de un alt tatã  sau, dimpotrivã,
paricidul, diverse complexe... Sã trecem !
D.C.M. : Les débuts littéraires roumains dEugène
Ionesco a apãrut în 1989 la Karl Winter, editura
Universitãþii din Heidelberg, ºi în româneºte la Minerva,
în 1991. Cartea ajunsese într-un fel proverbialã în
cadrul breslei. Aþi scris-o între 1970 ºi 1972 ºi deci au
trecut 17 ani pînã la publicare. Ce nu a mai funcþionat, dupã 1972, în cazul Ionescu ? Fiindcã totuºi,
embargoul fusese abrogat spre finele deceniului
ºapte  se jucaserã Rinocerii, Regele moare, apãruserã volumele de teatru de la EPL, ba încã, în 1970,
intrase ºi în BPT cu acea antologie, în douã volume,
prefaþatã de dvs. Încercaþi o sintezã a meandrelor ?
G.I. : Mai întîi o precizare : versiunea francezã, apãrutã, cum s-a vãzut, înaintea celei române, e o
traducere a manuscrisului ce reuºisem sã-l scot din
þarã prin Marie-France Ionesco. Oferindu-i-l spre
lecturã marelui prieten al literaturii ºi scriitorimii
române care este profesorul Klaus Heitmann de la
Heidelberg, el mi-a propus sã îl dau la tradus ºi sã îl
publice în colecþia de studii de romanisticã pe
care el o conduce la editura Karl Winter.
Dupã tezele din iulie 71, Popescu-Dumnezeu ºi
Dodu Bãlan s-au grãbit sã interzicã toate reprezentaþiile
cu teatrul ionescian din capitalã ºi din provincie. Au
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fost ani în care numele autorului abia dacã mai
putea fi strecurat într-o înºiruire... Au urmat atacurile
lui Ionesco de la Europa liberã împotriva lui
Ceauºescu  ºi interdicþia a devenit definitivã. Am
povestit însã pe scurt toate acestea în Cuvîntul
înainte al Anatomiei unei negaþii ºi nu mai vreau sã
revin. Adevãrat cã biata mea carte, deloc subversivã
politic, dar interzisã, devenise proverbialã, cum spui.
Aº aminti doar cã, pãstrînd proporþiile, dupã cãrþile
lui Goma  ºi desigur din cu totul alte motive ,
cartea mea a fost interzisã din 1973 ºi pînã în 1990 :
ceea ce constituie, dacã nu mã înºel, un record (mai
bine n-ar fi fost ! ! !). Cît m-a costat aceastã interdicþie,
ca nervi ºi ca zbucium nu-mi poate fi dat de nimeni
înapoi. Am trãit cu toþii într-un regim criminal  ºi
asta, eu cel puþin, nu o voi uita niciodatã  ºi îi
socotesc pe cei care uitã, sau se fac cã uitã, niºte
imbecili. Un regim criminal, cel mai anti-uman ºi
anti-naþional cu putinþã, slujit de oameni care nu
numai cã acum mai sînt liberi, dar chiar ºi conduc
þara, au încã toatã puterea. Aºa sîntem noi, românii,
ca lotofagii din Odiseea lui Homer... Boala noastrã
naþionalã se numeºte UITARE...
D.C.M. : Ce oameni v-au sprijinit în acei ani ºi cine
avea misiunea sã vã punã beþe în roate ?
G.I. : M-au sprijinit moral prietenii ; au încercat sã
publice cartea Zigu Ornea ºi Maria Simionescu la
editura Minerva  fapt pentru care au fost sancþionaþi. Au fãcut referate pentru publicare Ion Ianoºi,
cu care mã împrietenisem, ºi Paul Cornea. A intervenit
pentru ea H. Dona, care era prieten cu Gogu Rãdulescu,
care pare a fi vorbit cu Popescu-Dumnezeu  pentru
cîteva luni lucrurile pãreau a se fi deblocat. Ceva s-a
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întîmplat ºi interdicþia a revenit pe tapet. Au citit
cartea în manuscris ºi i-au fãcut atmosferã bunã :
Matei Cãlinescu, primul ei cititor, Radu Cosaºu, care
i-a dat-o lui Florin Mugur ºi Lucian Raicu, Ion Vianu,
Mircea Martin, Ion Negoiþescu, Nicolae Manolescu
ºi regretata Dana Dumitriu, Roger Cîmpeanu. Cred
cã ºi George Macovescu a încercat sã facã ceva
pentru apariþie. Dan Hãulicã ºi S. Damian au publicat
fragmente în Secolul 20 ºi Luceafãrul. A refuzat sã
publice cartea, înainte de a o fi citit, încã din toamna
lui 1972, Marin Preda. Mãrturisesc cã nu am nutrit
pentru asta vreun resentiment pentru el  ba chiar
l-am înþeles : era manifestarea acelui provincialism
teribil care roade adînc ºi tenace talentul românesc
ºi-l face obtuz ºi olog. Ba chiar am scris despre
Moromeþii un text la care þin foarte mult ºi l-am
publicat în Romanul lecturii  text pe care însã, spre
mirarea mea, nici un critic nu l-a remarcat. Beþe în
roate nu mi-au pus ºi alþii decît cei numiþi ; Valeriu
Rîpeanu ºi Dumitru Ghiºe au avut misia sã temporizeze, sã mã poarte cu vorba...
D.C.M. : Cele 50 de pagini de Repere cu care se
deschide Orizontul traducerii fac un bilanþ foarte
promiþãtor al sincronizãrii literaturii noastre (la nivel
de traduceri) cu un accent vizibil (ºi motivat) pe
editura Univers, mai ales în privinþa copleºitoarei
serii de Eseuri. Cum judecaþi astãzi rolul lui Romul
Munteanu ? Duplicitate necesarã ? Compromis politic
din raþiuni profesionale ? Alintãri ºi beneficii nomenclaturiste, paralel cu eforturile de trecut puntea onorabil ? Cît era, în materie de traduceri, supapã ordonatã,
cît era iniþiativã individualã a conducerii editurii ºi
cît folos strict personal la Romul Munteanu ? Vã
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întreb asta pentru a desluºi cîte ceva nu atît în
privinþa lui, cît a categoriei pe care o reprezintã ºi
care astãzi este aproape agresiv revendicativã.
G.I. : Romul Munteanu... gãsesc cã existã subiecte
mai interesante de discuþie. E o evidenþã cã s-a
tradus la noi mult ºi bine  ºi e acesta unul din
puþinele merite culturale ale fostului regim. Romul
Munteanu a publicat Orizontul traducerii pentru cã
era o carte convenabilã editurii ce chiar împlinea un
numãr rotund de ani. Sigur cã el era un duplicitar,
dar nu ascundea deloc asta  ceea ce mi-l fãcea
simpatic. Seria de Eseuri este cu totul remarcabilã 
ºi i se datoreºte, în bunã mãsurã. Are ºi alte merite
ca editor ; dar orice lucru bun îl plãtea cu multe
concesii fãcute relaþiilor, slãbiciunilor ºi cîrdãºiilor
sale de tot felul. Lui Tudor Vianu i-a fost impus de
partid la catedrã. Sigur cã erau oameni mult mai
competenþi decît el  dar bilanþul sãu nu e unul
negativ. Voia sã facã ºi bine, sã fie lãudat de oameni
de valoare. Este un produs tipic al compromisului 
iar misiunile lui în strãinãtate erau notorii... Nu-l
antipatizez  erau, sînt unii cu mult mai cinici, mai
mãrginiþi ºi mai rãi ca el... plus cã a fost ºi pãgubos
cu prietenii ºi emulii...
D.C.M. : Cît de mult v-aþi angajat, cît de efervescent
aþi crezut în feeria intelectualã a perioadei 65-71-75 ?
Vã simþeaþi învingãtori sau învingãtori-învinºi stimulaþi sã mimeze normalitatea culturalã ?
G.I. : Ce este drept, am crezut cã, în anii 64-68,
cînd s-au deschis multe porþi  porþi mici, dar creatoare de iluzii, cãci iluzii s-au dovedit  cã ne îndreptãm spre o perioadã în care valoarea ºi revenirea în
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Europa, chiar dacã pe drumul unui reformism
comunist, deveneau posibile. În anii aceia nu s-a prea
rãmas în strãinãtate, deºi mulþi care au fãcut-o mai
tîrziu ar fi putut-o face atunci. În faimosul august 68
nu m-am numãrat printre entuziaºtii care au cerut sã
intre în partid. Chiar deloc, pentru mine a fost primul
semn cã sîntem conduºi de un om care e capabil de
orice, un iresponsabil. Nu am confundat niciodatã,
nici atunci, nici acum, paranoia cu patriotismul. Sigur
cã nu bãnuiam chiar ºi demenþa lui... În iulie 71 însã,
am subestimat întorsãtura totalã pe care, îmi amintesc bine, Matei Cãlinescu ºi Ion Negoiþescu au
sesizat-o cu un fel de disperare. Nu m-am simþit
prea des învingãtor, cum spui dumneata, ºi nici
învins  deºi comunismul ne-a stricat viaþa. Sigur
cã el reprezintã o cauzã a ratãrii  dar nu singura.
Un alt handicap pentru un intelectual român este
provincialismul mediului cultural din þarã, fireºte, nu
lipsit ºi de valori, de curiozitate ºi de un val de
entuziasm benefic (ºi înºelãtor)  dar, chiar în momentele lui cele mai bune, destul de ex-centric faþã de
focarele mari ale culturii europene. Nu ajunge sã ai
ºansa de a face studii temeinice în Occident, sã-l
cunoºti mai îndeaproape  cãci întorcîndu-te te izbeºti
de un fel de rezistenþã a privirii joase, locale, care-þi
taie aripile. Este probabil cã în anii 25-30 nu se
simþea asta atît de puternic  sînt mãrturii în acest
sens, cum ar fi aceea a lui Tudor Vianu. Deºi Eugen
Ionescu, dar dupã 1930, simþea din plin aceastã
barierã ce nu e deloc simplu de definit. Revenind
la anii 64-71, nu-mi pare rãu cã i-am trãit în iluzie ;
îmi pare rãu cã nu am fost destul de lucid ca sã ºtiu
cã nu se poate aºtepta nimic bun de la comunism,
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de la totalitarism, în genere, ºi cã dacã nu te simþi în
stare sã te lupþi deschis cu el, atunci nu ai de luat
decît calea exilului. Calea supravieþuirii, a coabitãrii cu monstruosul, pe care cei mai mulþi am
adoptat-o  ºi care a fost deci ºi a mea , mi se pare
astãzi a fi fost nu o soluþie, ci un blestem ; oricît de
grav ar suna asta, e convingerea mea, formatã prin
ani ºi prin tot ce am trãit. Cei mai mulþi, marea
majoritate, nici nu au avut altceva de fãcut decît sã
coabiteze cu un regim anti-uman ; au trebuit sã se
obiºnuiascã  dacã nu cumva i-au cãzut victimã  ºi
sã supravieþuiascã. Cred cã nu sînt puþini cei care
ºtiu acum, înþeleg preþul pe care l-au plãtit ; înþeleg
poate ce cadou inestimabil de la soartã înseamnã sã
te naºti în libertate... nemaispunînd de acela de a te
naºte într-o þarã cu o mare culturã...
D.C.M. : Cum se face cã dvs.  un profesor bun,
iubit de studenþi, ºi un bun cunoscãtor de limbã
francezã  nu aþi ajuns în mediul universitar occidental, ci la Europa liberã ?
G.I. : Poate cã am fost profesor bun ºi, cred, iubit de
studenþi  în orice caz eu mi-am dat multã silinþã.
Dacã duc dorul a ceva, din 1982 încoace, atunci acel
ceva se numeºte catedra. Cunoscãtor bun al limbii
franceze nu sînt. ªi nici n-am încercat sã ocup o
catedrã de românã în Occident pentru cã oferta de
a lucra la Europa liberã pe care mi-a fãcut-o Vlad
Geogescu, cu care eram prieten din þarã, mi-a venit
chiar înainte de a cere azil politic. Este probabil cã
dacã nu aveam aceastã ofertã, urmatã imediat de o
alta la Radio France International, care tocmai îºi
refãcea secþia românã, aº fi încercat sã gãsesc ceva
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la vreo universitate  dar tot pentru românã cãci la
45 de ani nu mai poþi spera la altceva decît dacã eºti
cineva foarte cunoscut. Însã mi-ar fi plãcut sã fiu
profesor aici  chiar dacã a fi profesor de românã în
Occident este mai puþin decît a fi profesor de literaturã comparatã în România  vorbesc, fireºte, din
punct de vedere profesional. Cel puþin aºa mi se
pare... Aº fi avut mai mult timp, mi-aº fi continuat
unele preocupãri, aº fi avut timp de scris. Apoi,
oferta Europei libere mi s-a pãrut a fi ca un fel de...
comandã a destinului meu. Mi-am zis cã, dacã am
fost silit sã-mi pãrãsesc þara  silit de bunã voie (iatã
un paradox în care cred) , atunci sînt dator sã lupt
împotriva acelora ºi a ceea ce m-a silit sã mã exilez.
Sînt obligat de libertatea pe care mi-am cucerit-o sã
spun adevãrul, sã învãþ ceea ce înseamnã democraþia  pe care nu o cunoºti pînã nu o trãieºti  ºi sã
vorbesc despre toate acestea celor care binevoiesc
sã te asculte. Nu vreau sã înþelegi cã am avut ºi cã
am un puseu de mesianism, ci doar cã am încercat
sã fac ceea ce credeam cã este de datoria mea sã
fac. Dacã munca de redactor de radio mi se potrivea
sau nu, asta e o altã problemã. În orice caz mi-am
dat toatã silinþa, mi-am schimbat complet felul de a
gîndi, pînã ºi acela de a scrie.
D.C.M. : V-aþi familiarizat cu mediul german ?
G.I. : Îmi place foarte mult sã trãiesc în Germania,
mã simt bine aici, dar nu pot spune cã m-am familiarizat. În primul rînd, pentru cã abia învãþ limba, în
puþinul timp liber pe care îl am ; al doilea, pentru cã
trãiesc mai mult printre românii de aici ºi din alte
þãri. Evident cã mi-ar fi mai lesne în Franþa  de
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altfel citesc multã presã francezã, zilnic  dar am o
mare admiraþie faþã de Germania ºi poporul german
care are, ca toate celelalte, calitãþi ºi defecte  un
mare popor. Germania este trunchiul civilizaþiei europene, încã de multe veacuri ; ºi cine a spus cã
Germania e moartã din punct de vedere spiritual ºi
cultural, cã e numai þara untului, acela e pur ºi
simplu un ignorant. Chiar ºi geniile pot fi uneori
ignorante, pot avea zone de întuneric în mintea lor
extraordinarã. Este adevãrat cã tot Occidentul trãieºte
o epocã de consum aberant, la care va fi silit sã
renunþe, într-o bunã zi, cãci sînt semne cã ºi cornul
acestei abundenþe debordante ºi chiar indecente va
seca. Occidentul are nevoie sã-ºi re-gîndeascã viaþa 
ºi-i va fi greu, va fi o crizã de mari proporþii ºi de
toate naturile  are nevoie de o altã filosofie de
viaþã. Revenind la Germania, ea are o viaþã culturalã
ºi artisticã extraordinarã ºi regret cã, din motivele
arãtate, nu mã pot bucura suficient de ea. ªi detest
obiceiul extrem de rãspîndit al emigranþilor români
care, dacã se aflã în Franþa, bine mersi, spun toatã
ziua cã francezii sînt niºte împuþiþi, tîmpiþi, ºovini,
puturoºi ; dacã trãiesc în Germania spun despre
nemþi cã au capete pãtrate, cã n-au umor, cã sînt
ºovini ºi  inevitabil  tîmpiþi ; dacã trãiesc în Elveþia,
spun despre elveþieini cã sînt... tîmpiþi, þãrãnoi, plicticoºi ºi ºovini. Etc. etc... Observaþi cum calificativele
tîmpiþi ºi ºovini revin invariabil  ºovini probabil
pentru cã toate aceste popoare au primit milioane ºi
milioane de refugiaþi, printre care ºi pe românaºii
noºtri în cauzã  ºi tîmpiþi pentru cã românul are
despre el total falsa idee cã e foarte dãºtept. ªtim
asta de mult, de la Caragiale, care ne-a blestemat
pentru eternitate.
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D.C.M. : Sînteþi un temperament flegmatic-melancolic.
Demonul reveriei nu vã stînjeneºte în labirintul ghimpos, mereu sub tensiune (presupun) de la Europa
liberã ?
G.I. : Flegmatic nu cred cã am fost, nici cã am
devenit. Melancolic, da  cred cã asta e una din
trãsãturile mele. Nu cred cã sînt nici ceea ce se
numeºte un visãtor tipic, deºi nici ceea ce se numeºte
un om practic nu sînt. Melancolia mã ºi fascineazã,
oriunde o întîlnesc  în viaþã, în cãrþi ºi persoane, în
arte... Probabil afinitatea... Nu sînt un optimist. Dar,
la urma urmelor, îmi displace sã vorbesc atîta despre
felul meu de a fi. De aceea n-am dat decît vreo
cîteva interviuri în viaþa mea  am refuzat mereu,
mai toate revistele literare mi l-au solicitat dupã
decembrie 89.
D.C.M. : Norocul nostru cã nu sîntem o revistã literarã,
ci doar un supliment cultural !
G.I. : Bref, ca sã rãspund, totuºi... : e evident cã nu
am o fire de jurnalist, cu atît mai puþin de unul
pentru radio. De altfel, nu am pentru meseria de
jurnalist nici o admiraþie : o respect, ca pe orice
meserie, dar o plasez la periferia vieþii intelectuale.
La radio am încercat sã nu stau mereu sub presiunea
evenimentului de ultimã orã, care mã crispeazã. În
orice caz, viaþa de jurnalist de radio consumã aproape
tot timpul ºi energia intelectualã. Eu, cel puþin, nu
mai am timp sã scriu altceva, nici sã þin un jurnal.
D.C.M. : Nu vã supãraþi cã vã spun, dar, în materie
de lene-la-scris, dvs. figuraþi, acum 20 de ani, printre
campionii filologiei bucureºtene. Rivalizaþi, în acest
sens, cu universitari precum C.M. Ionescu, Alexandru
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Sincu sau Victor Ciobanu. Existã ºi o teorie dupã
care profesorii cu vocaþie didacticã profundã devin
aproape obligatoriu sterili scriptic, dacã pot spune
astfel. Acum, datã fiind munca (extenuantã, sînt
sigur de asta) de la Europa liberã, cred cã v-aþi gãsit
un motiv ideal de amînare sine die a libidoului
scriitoricesc. ªi totuºi : nu vã îndemnaþi sã dublaþi
undele scurte cu pagina de carte ? Povestiþi mãcar
proiectele indefinit amînate...
G.I. : Eu nu sînt ºi nu am fost leneº la scris. Am scris
însã puþin  cum puþin a scris ºi C.M. Ionescu, de
care aminteºti. Sincu ºi Ciobanu nu au scris nimic.
Vreau sã-þi amintesc cã, dacã nu greºesc, am debutat
în acelaºi an ºi în aceeaºi lunã cu Nicolae Manolescu,
ºi tot la Contemporanul, dar la cronica de film. Între
1962 ºi 1970 am scris peste o sutã de cronici ºi
articole despre film la Contemporanul ºi Cinema.
Am debutat tîrziu, ce e drept, în viaþa literarã, stimulat
de Matei Cãlinescu, la Viaþa Româneascã cu douã
cronici de poezie  despre Ion Vinea ºi Al. Philippide.
Apoi am scris o serie de articole despre noua generaþie de scriitori la Amfiteatrul lui Guþã Bãieºu. Apoi,
au fost ani complet acaparaþi de editarea operei lui
Tudor Vianu, dusã, în colaborare, ce e drept, pînã la
volumul al XI-lea... Reputaþia mea de leneº la scris
este falsã deci  ceea ce nu înseamnã cã sînt un...
harnic, cu atît mai puþin un grafoman. Respect foarte
mult scrisul, admir pe cei care scriu ºi mult ºi bine 
dar nu respect pe cei care scriu foarte mult. În
România, este drept, ar fi trebuit sã scriu mai mult,
dar au fost ani de zile în care am învãþat ºi am citit
mai tot timpul. Sînt un om încet, nu mocãit, ºi
probabil mai comod decît cred. Dacã din 1982 nu
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am mai scris nimic în afarã de radio, nu este pentru
cã nu aº fi avut chef sau dorinþã, ci pentru cã nu am
rãgazul sã mã adun ºi puterea de a ieºi din cotidian.
Proiecte literare ? De-abia acum vreo patru ani am
început sã am unul  sã revin la o pasiune din
ultimii ani petrecuþi în þarã. Dar nu vreau sã vorbesc
despre el, din superstiþie. Mi-ar trebui un rãgaz de
douã-trei luni ca sã mã concentrez. Poate o sã-l am,
poate nu... Nu ascund cã mi-ar face foarte bine dacã
aº reuºi sã dublez scrisul pentru radio cu acela
pentru o carte, o cãrþulie...
D.C.M. : La ora cînd vã pun aceastã întrebare nu
am citit încã volumul lui Lucian Raicu despre Eugen
Ionescu. Am citit numai cronicile lui Nicolae
Manolescu ºi Florin Manolescu ºi simt cã voluptatea
plonjãrii în infinitezimalul, în inefabilul sufletesc,
care-l caracterizeazã pe Lucian Raicu este foarte la
ea acasã în Omul ionescian. Ce ziceþi ?
G.I. : Nu am citit nici eu cartea lui Lucian Raicu,
doar cîteva fragmente publicate prin reviste. Lucian
Raicu are multe antene pentru opera în prozã a lui
Ionesco, are aceeaºi naturã turmentatã ºi angoasatã,
este el însuºi autorul unui permanent jurnal  chiar
atunci cînd scria criticã, el rãmînea tot în jurnal, în
fond. Nu e nimic peiorativ în aceastã constatare.
Dar, dupã opinia mea, aceastã metodã a suprapunerii intimitãþilor e periculoasã  nu pentru autor, ci
pentru analiza operei despre care scrii : îi împrumuþi
prea mult de la tine. Jurnalul lui Eugen Ionescu este 
continuu sã cred, deºi am pãrãsit subiectul de 20 de
ani  un substitut de operã, un compromis al unui
mare talent literar ºi al unei conºtiinþe extraordinare,
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dar care nu reuºeºte sã se exprime nici prin roman,
nici prin filosofie. Aºa este Eugen Ionescu în tinereþe ; eu cred cã el va rãmîne în literatura lumii prin
teatrul sãu, prin cîteva capodopere  Scaunele, Lecþia,
Ucigaº fãrã simbrie  prin alte cîteva piese importante
care se vor juca mereu, cum este de pildã cazul
longevitãþii excepþionale a spectacolelor pariziene
cu Cîntãreaþa chealã ºi Lecþia. Jurnalul ºi alte proze
vin în importanþã dupã teatru  sînt un adaos,
chiar dacã unul important ºi elocvent, una din mãrturiile publicistice cele mai expresive ale acestui sfîrºit
de veac. Ele sînt ºi nu sînt literaturã, în acelaºi timp.
Lucian Raicu nu scrie despre literatura lui Eugen
Ionescu  ceea ce nu înseamnã cã textul sãu nu e
interesant ºi patetic, cã reflecþia din el nu este aproape
de nivelul celei din care s-a inspirat. ªi mai este
ceva : exilul este un mediu, ca sã zic aºa, care te
stimuleazã sã scrii jurnal, texte de reflecþie, mai cu
seamã dacã vrei sau eºti obligat sã rãmîi în literatura
românã.
D.C.M. : Revenind la Orizontul traducerii, îmi dau
seama cã apariþia la noi, în 1981, a unui volum
compus exclusiv din texte despre autori strãini, traduºi
în româneºte, era o patã insolitã în peisaj. De altfel,
cred cã aþi prins ultimul tren. Dupã 1983-1984 mã
îndoiesc c-ar mai fi putut sã aparã o astfel de carte.
Dar astãzi ? Vã imaginaþi reacþia izolaþioniºtilor noºtri
de acum în faþa sumarului acestui volum ?
G.I. : Nu ºtiu, poate ai dreptate. Izolaþioniºtii de azi
sînt aceiaºi cu cei de ieri. Se citea multã literaturã
strãinã în România de atunci  ºi se scria destul de
puþin despre ea. Eu sînt mulþumit de aceastã carte 
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recitesc din cînd în cînd cîte un eseu din ea ºi-mi
place. Respirã un fel de normalitate în circulaþia
valorilor care, dacã era posibilã în capul meu sau în
felul meu de a vedea lucrurile, înseamnã cã era
posibilã ºi în al altora. Nu al tuturor, fireºte. Mentalitatea izolaþionistã, chiar printre scriitorii buni, este 
din pãcate  majoritarã ; ea þine scrisul românesc cu
nasul în mãmãliga naþionalã, în delirul pitorescului
intraductibil ºi, în fond, minor, în ignoranþã faþã de
ceea ce se petrece în lume. Eu nu zic sã fim tot
timpul cu ochii holbaþi cãtre Apus ºi sã-l imitãm cu
orice preþ : ar fi la fel de prost. Necazul e cã nu prea
gãsim drumul de mijloc  nu-l gãsim de vreo sutã
cincizeci de ani  ºi nu-l gãsim pentru cã nu am
circulat ºi nu circulãm destul  ia, te rog, cuvîntul a
circula în toate sensurile posibile, chiar ºi în cele
metaforice sau... simbolice.
D.C.M. : Mie mi se pare absolut normalã preponderenþa actualã a traducerilor de la noi, în ciuda haosului
ºi a inflaþiei de kitsch. Necesitatea re-sincronizãrii,
pe de o parte  ºi, de cealaltã parte, un intermezzo
pînã la noua vîrstã a literaturii originale. Reacþiile
ANTI sînt, desigur, puternice, în descendenþa programului Daciei literare, a teoriei cã o literaturã nu se
face din traduceri. S-a mers (din fericire, fãrã succes,
deocamdatã) chiar pînã la tentativa de obligativitate
(cu penalizãri administrative) a teatrelor de a avea
un repertoriu cu 50% piese româneºti. Dar ce sã-i
faci, dacã în literaturã, ca ºi în producþia de zahãr,
de exemplu, a ajuns importul mai ieftin decît producþia
naþionalã ? Dacã în economie protecþionismul vamal
îºi mai aflã rostul, în culturã el este devastator.
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G.I. : Protecþionismul în culturã este, totuºi, uneori
necesar. Nu pentru a stãvili valul de importuri 
care, de altfel, nici nu e posibil de stãvilit ; ºi ar fi o
eroare sã-l opreºti, dupã ce þara stã în izolare de
decenii. Dar a crea stimulente pentru o producþie
artisticã naþionalã de calitate, a încerca sã faci o
bunã propagandã valorilor româneºti  cum nu s-a
fãcut niciodatã în trecut (înþelegi, Dan C. Mihãilescu,
NICIODATÃ !)  ar reprezenta un cîºtig important
pentru noi toþi. Pentru asta ar trebui sã ºtim ce se
cere ºi sã încurajãm artiºtii sã rãspundã ºi la ecourile
modei. Astãzi  ºi mîine  cultura are nevoie de
manageri cît mai buni  ºi cu cît se va înþelege asta
mai repede, cu atît va fi mai bine. Un manager bun
ºtie cã trebuie sã investeascã într-o sutã de experimente pentru ca sã reuºeascã în cinci. Dar cînd
statul e singurul manager  ºi acesta lamentabil 
cînd patrimoniul e în mare pericol ºi valorile sau se
degradeazã, sau se furã, cînd Ministerul Culturii e
condus de un activist mãrginit ºi incapabil, nici
mãcar problema protecþionismului nu poate fi pusã
aºa cum trebuie. Revenind la traduceri. E de completat programul de acum 150 de ani al Daciei literare
astfel : o literaturã nu se face din traduceri, dar
traducerile sînt literaturã ; ºi deseori mult mai bunã
decît aceea care nu e o traducere. Dar, cã veni
vorba de Dacia literarã, nu ai impresia cã ne punem
probleme care au fost puse foarte de mult ºi la care
alte culturi nici nu se mai referã, pentru cã au intrat
de mult în ordinul evidenþei ? Nu e vorba de noi doi,
ci de contextul general retardat al problematicii
culturale româneºti din ultimii 50 de ani...
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D.C.M. : Ba, mai mult, întoarcerea e pe toate planurile.
Ca sã se uite prezentul ºi sã orbim faþã de viitor,
sîntem, în mod organizat, sistematic, îndemnaþi înspre
trecut : reluãm teoriile specificului naþional, reluãm
interminabilul conflict tradiþie/modernitate, reluãm
1848, punctul 7 din Congresul de la Berlin, reluãm
disputa insolubilã monarhie/antonescianism/legionarism, reluãm linia Iuliu Maniu, linia Titulescu, linia
Viaþa Româneascã, linia Porunca vremii, reluãm
titlurile ziarelor º.a.m.d. Bun, asta se cheamã recuperarea tradiþiei, a continuitãþii. Numai cã foarte puþini
(ºi foarte rar) spun rãspicat : sîntem în 1993, bre !
Lumea a ajuns pe Lunã, se pune cosmosul pe computer, iar noi ne tot întrebãm dacã faptul cã Vladimirescu,
Horia ºi Alexandru Ioan Cuza au fost francmasoni a
fost rãu sau bun ! Iar intrãm în putrezire. Apropo,
credeþi cã vor fi, odatã, ºanse, la noi, pentru depolitizarea actului cultural ºi, în speþã, literar ? Acum, ca ºi
în urmã cu 20, 40, 70 de ani, conflictul tradiþionalism/
modernitate nu e decît deghizamentul luptelor politice, financiare ori de culise, fie administrative, fie
sentimentale. Îndãrãtul opþiunilor literare au fost 
ºi sînt  întotdeauna, la noi, resorturi extraliterare.
Om trãi vreodatã ziua în care se va putea scrie
normal (adicã nesuspicionabil) ºi despre, sã zicem,
Cioran, ºi despre Fundoianu ? Ziua în care, scriind
cu egalã aplicãþiune despre amîndoi (exemplul e
generic) sã nu fii taxat fie de idiot, fie de oportunist ?
G.I. : Nu ºtiu. Dacã vezi lumea ca pe o mahala, nu
poþi decît sã gîndeºti ºi sã reacþionezi ca un mahalagiu. Cît despre eternele ºi falsele probleme pe
care ºi le pune (sau mai bine zis crede cã ºi le pune)
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cultura românã  cum ar fi : tradiþionalism/modernitate,
naþional/universal ºi tot felul de astfel de bazaconii
fumate în alte pãrþi ale lumii de cel puþin 150 de ani 
fie cã sînt sau nu reflexe ale extraculturalului  ele
nu au avut decît rolul de a ne þine pe loc, cu nasul
în propria ogradã, sau, mai rãu, în duhoarea stãtutului din camerele neaerisite cu deceniile...
D.C.M. : În afarã, desigur, de viaþa literarã româneascã, urmãriþi cu precãdere vreo literaturã europeanã (francezã, englezã...) ? Credeþi cã în revigorarea
literelor occidentale spaþiul estic va juca, în anii ce
vin, rolul deþinut de latino-americanii în anii 60 ?
G.I. : Nu urmãresc, cu precãdere nici o literaturã din
Vest sau din Est. Sînt în genere informat de ziare
despre apariþia autorilor sau cãrþilor importante, dar
citesc extrem de puþine din lipsã de timp. Literatura
Estului a interesat ºi va continua sã intereseze în
Occident  apar multe cãrþi traduse din autori ruºi,
cehi, polonezi, maghiari, sîrbi etc. Dar nu cred cã
esticii vor avea succesul latino-americanilor, succes
care continuã, deºi a trecut de apogeu. Lumea trãieºte
cu perspectiva unui planetar proces de metisaj 
care va fi ºi unul cultural, literar, deci nu numai unul
rasial. Acest proces nu e deloc vãzut în România 
nu sensibilizeazã pe nimeni, aºa cum nimeni nu e
sensibilizat la problemele ecologice. Or, metisajul,
federalismul ºi chestiunea ecologicã sînt cîteva dintre
realitãþile ºi problematicile majore ale lumii veacului
nostru ºi mai ales ale celui urmãtor.
D.C.M. : Mi-aduc aminte cu cîtã plãcere vã citeam
comentariile în România literarã în anii în care
începuse televiziunea noastrã integrala Shakespeare
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a BBC-ului. Ce se mai întîmplã astãzi cu Shakespeare
în lume ? Spuneþi drept : nu vã e dor de actorii
români ?
G.I. : Nu ºtiu ce se întîmplã cu Shakespeare în lume...
vãd, din cînd în cînd, cîte un spectacol la televiziune 
cum a fost, de pildã, Iulius Cezar, montat de Peter
Stein la festivalul de la Salzburg de anul trecut  un
spectacol excelent, cu mari actori germani. În vacanþã
plec întotdeauna cu un volum din Shakespeare, am
ºi noua ediþie româneascã, mi-a fãcut-o cadou prietenul meu Mircea Martin. Sigur cã mi-e dor de actorii
români, mai ales cînd erau conduºi de marii noºtri
regizori. Am o pãrere foarte proastã despre majoritatea actorilor francezi, de pildã. Dar actori mari
sînt mulþi pe lume  ºi americani, ºi ruºi, ºi englezi
etc. Fiecare însã în stilul lui. Ca sã rãspund ca o
domniºoarã de pension, actorul meu favorit este
Robert De Niro. Am mai vãzut piese din integrala
Shakespeare  care nu ºtiu dacã pînã la urmã a
devenit o integralã  cu interpretãri foarte inegale ;
dar chiar atunci cînd nu au strãlucire, spectacolul ºi
actorul englez îþi dau de gîndit  lectura lor are ceva
adînc ºi just, de care trebuie sã þii seama atunci cînd
scrii despre piesele lui Shakespeare. ªi pentru cã
mi-ai amintit de comentariile mele, îþi voi mãrturisi
cã ele sînt, dupã opinia mea, tot ce am scris mai
bun. Au fost ºi dintre ultimele texte pe care le-am
scris înainte de plecare.
D.C.M. : Vã mai mirã ceva în viaþa româneascã de
astãzi ? Credeþi cã v-ar mai putea ºoca vreo întîmplare ?
Ce texte ionesciene vi se par cele mai actuale
pentru orizontul geto-carpatin de aºteptare ?
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G.I. : Desigur, de pildã mã mirã foarte mult cînd
cineva îºi asumã trecutul, actele sale, chiar dacã sînt
reprobabile ; mã mirã cei care nu uitã ; mã mirã cei
care  puþini, ce este drept  au ascultat Apelul cãtre
lichele al lui Gabriel Liiceanu ºi astãzi au decenþa de
a se þine deoparte. Aºadar, deduci cã mã mir destul
de rar... Dovezile de caracter mã mirã. În ceea ce
priveºte evoluþia confraþilor  sau a intelectualilor
mai cunoscuþi  am avut puþine surprize, oricît þi se
va pãrea de ciudat. Vreau sã spun surprize mari,
conversiuni înspre lichelism sau carierism  ori
invers. Pe mine nu m-a mirat ce au fãcut ºi fac
Adrian Pãunescu sau C.V. Tudor sau Paul Everac sau
Sergiu Nicolaescu sau Petre Sãlcudeanu  nu mai
continuu lista  ceea ce mã mirã este lipsa de reacþie
a oamenilor cinstiþi în faþa acestei... continuitãþi.
Reacþia altora, acum cînd ea este posibilã ºi cînd nu
mai existã frica  sau mai existã ? Mã mai nedumereºte un anumit spirit  sã-i zicem dilematic,
dar nu pentru cã aº dispreþui oamenii dilematici  ºi
eu fac parte din ei , ci pentru cã unii mascheazã
sub dilemã incapacitatea de a înþelege democraþia ºi
gradele ei de inevitabilã intoleranþã. Pentru cã dacã
crezi necondiþionat în democraþie, atunci nu mai
poþi fi tolerant cu tot ceea ce o contrazice. Aºa cã nu
mã contrariazã cei de la care nu am nici o pretenþie 
sînt unii de la care, vai !, am avut , ci cei de la care
am, de la care aºteptam nu amuzament ºi trãncãnealã, ci atitudine politicã, socialã, moralã fermã,
clarã. ªtiu bine cã ºi eu pot greºi ºi de aceea nu fac
pe intransigentul  deºi respect intransigenþa, e atîta
nevoie de ea !, chiar mai multã decît de umorul care
prisoseºte ; cît despre ideea cã umorul nu trebuie sã
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ne pãrãseascã în orice împrejurare a vieþii  idee
scumpã unor intelectuali români  o socotesc o purã
auto-mistificare sau cecitate. Cum sã privesc ultimii
55 de ani ai istoriei României cu umor ? Ar fi imoral
pentru mine ºi fatal pentru viitorul þãrii. Cine rîde
sau zîmbeºte tot timpul ºi la orice nu poate fi decît
sau un imbecil, sau un iresponsabil. Cele mai acute
piese ionesciene pentru orizontul românesc ? Probabil cele care au un mai pronunþat caracter politic :
Rinocerii, Maestrul, Setea ºi foamea. Dacã ar fi dupã
mine, aº înfiinþa un teatru care sã joace în permanenþã numai piese ionesciene  sînt destule  chemînd acolo sã monteze cei mai de seamã regizori
români ºi strãini sau trupe celebre din întreaga lume.
Asta ar însemna o adevãratã propagandã pentru
cultura românã !
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ªaizeci de ani de melancolie...*

Al. Cistelecan : Stimate Domnule Gelu Ionescu, aþi
urmãrit îndeaproape ºi dupã plecarea dvs. din þarã,
ca redactor al postului de radio Europa liberã, cursul
literaturii ºi al culturii noastre. Aþi vãzut, mãcar în
parte, discuþiile referitoare la necesitatea unei reevaluãri a epocii literare postbelice. Cît de sancþionatã
de istorie vi se pare, azi, literatura de dinainte de 89 ?
Cît de urgentã vi se pare operaþia de reevaluare ºi
care credeþi cã trebuie sã fie criteriile ei ?
Gelu Ionescu : Sancþionatã, cum spuneþi, va fi
toatã aceastã perioadã literarã ºi culturalã în genere,
oricît ar dori atîtea voci  ºi nu oarecari  sã
susþinã, chiar cu argumente... administrative, cã ierarhia de valori literare de dinainte de decembrie 89
rãmîne valabilã ºi azi, ºi mîine. Chiar azi ºi chiar fãrã
a fi critici literari, ne dãm seama cã aceastã ierarhie
nu mai are cum fi valabilã, cu toate cã nu putem ºti
în ce proporþii va fi ea revizuitã mîine. Ce poate
rãmîne de pe urma unor scriitori precum Eugen
*

Dialog realizat de Al. Cistelecan ºi publicat în Vatra,
nr. 11-12, 1996.
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Jebeleanu, Maria Banuº, Titus Popovici, Dinu Sãraru,
Aurel Baranga sau Paul Everac  exemplele s-ar
putea înmulþi pînã la a umple cîteva pagini, din
nenorocire ? Nimic ! poate cã într-o viitoare istorie a
literaturii sã li se consacre nu mai mult de o frazã
sau un paragraf. Nu ºtiu dacã aceste nume au dispãrut din manualele ºcolare, unde nici nu aveau ce
cãuta, de fapt. Ceea ce au scris aceºtia ºi alþii, chiar
în epoca de dupã teroarea realismului socialist, nu
are aproape nici o valoare. Dar sã luãm ºi cazul Geo
Bogza : ce sã reþinem din ceea ce a scris el dupã 47,
uitînd, dacã vrem, de entuziastele sale impresii de
cãlãtorie în defuncta URSS ? Cartea Oltului ºi-a stricat-o singur  ºi va trebui sã nu þinem seama de
ultima ei redactare, mult inferioarã primeia. Rubrica
sa de la Contemporanul ºi România literarã strînsã
în volume precum Paznic la far ? Sãrãcuþe ºi conjuncturale notiþe, ridicol ilustrate cu plopi tremuraþi,
notiþe pe moment înregistrate de mulþi confraþi 
între care nu mã numãram, ºi am martori pe Radu
Cosaºu sau Roger Cîmpeanu  ca niºte acte de
opoziþie ? Sã fim serioºi ! Erau un fel de mîrîieli
care sigur cã nu-i aduceau graþiile puterii ceauºiste 
dar nici acte de curaj nu pot fi numite. E drept, mulþi
nu fãceau nici asta... Apoi, ce cãuta Bogza în
Academie ? Sau de ce a acceptat sã fie profesor la o
fantomaticã facultate de ziaristicã de la Universitate
(desfiinþatã prin anii 60) de unde el a încasat ani de
zile un salariu de profesor universitar fãrã a trece
mãcar pe culoarele facultãþii ? Protestele sale în plenarele ºi în consiliul Uniunii ? Desigur, cuvîntul sãu
a atîrnat greu, pînã la un moment dat ! Dar nu a fost
singurul, ºi apoi toate aceste proteste atît de vehemente
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în dese împrejurãri  cum bine ºtim  nu ajungeau la
public. A tronat însã în ierarhia de valori, decenii
de-a rîndul, ºi va trebui sã fie pus acolo unde va
socoti posteritatea  adicã, aºa socotesc eu, printre
scriitorii minori ai epocii. Sau chiar printre cei...
mãrunþi...
Sînt convins  dar poate greºesc, cine nu riscã a
fi în eroare cînd face imprudenþa de a vorbi despre
viitor ?  cã reevaluarea va fi foarte drasticã ºi cã cei
care vor veni nu vor avea nici mãcar înþelegerea sau
menajamentele pe care le mai putem avea noi azi,
ºtiind cã un scriitor sau altul, în viaþa literarã, a fost
de partea cea bunã  ºi nu în tagma partidului ºi
securitãþii. Criteriul ? Fireºte, cel al valorii operei,
valoare esteticã ºi ideologicã  aceasta, implicitã sau
explicitã. Nu numai critica ºi istoria literarã judecã,
dar trebuie sã aºteptãm  dvs., care sînteþi tînãr, o
veþi constata cu siguranþã  ºi cît vor fi de retipãrite
cãrþile acestei perioade, cît vor fi ele cerute de noile
generaþii. Am credinþa cã cele mai mari ºanse de
posteritate le au poeþii, ceea ce ei au scris dupã
destinderea din anii 60  cred cã mulþi poeþi vor
rãmîne, dupã cum cred cã ºi multe exegeze critice
îºi vor pãstra valoarea de referinþã. Cele mai ameninþate... genuri rãmîn romanul, nuvela, memorialistica
ºi literatura dramaticã. S-ar putea ca scriitorii buni ºi
cãrþile bune, dar care au evitat problemele acute ale
teribilei realitãþi, sã aibã în viitor mai multe ºanse, o
cotã mai bunã decît cele (sau cei) care  cu mai
mult sau mai puþin curaj, cu mai multe sau mai
puþine pagini cenzurate  au înfruntat presiunea
tragicei actualitãþi politice ºi sociale. S-ar putea deci
ca Radu Petrescu, ªtefan Bãnulescu sau ªtefan
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Agopian sã reziste mai bine decît Augustin Buzura
sau Marin Preda, de pildã. Chiar dacã noi am resimþi
aceastã reevaluare ca pe o ingratitudine faþã de
ecoul cãrþilor acestora în anii cînd ele au apãrut.
Am fost uimit de afirmaþiile fãcute, între alþii ºi de
Nicolae Manolescu  iatã un nume cu o posteritate
asiguratã, iatã o valoare care nu cred cã va avea
parte de prea multe sancþionãri  despre adevãrurile spuse de literatura perioadei în discuþie. Citez
din Adevãrul literar ºi artistic, nr. 320, din 26 mai
1996 : literatura noastrã a spus aproape tot ce era
de spus despre regimul comunist... Noi n-am avut
Samizdad : ceea ce a fost de spus s-a spus pe faþã.
Pentru asta creîndu-se chiar un fel de genuri ºi
coduri artistice speciale. Noi învãþasem sã citim printre
rînduri. ªtiam dintr-o clipire complice din ochi la ce
se gîndeºte autorul atunci cînd ne spune o poveste.
Tot Nicolae Manolescu revine într-un editorial al
României literare, nr. 25, 26 iunie 1996. Îl citez din
nou : În România, artiºtii s-au sustras cenzurii construind un limbaj esopic, genuri ºi forme literare
specifice, care le-au permis sã spunã aproape totul
despre societatea oribilã în care trãiau. Nici literatura
de sertar, cu minime excepþii, nici aceea tipãritã
clandestin nu s-au remarcat în România... Literatura
a izbutit sã fie o oglindã necruþãtoare a vremilor.
Sînt într-un dezacord aproape total cu N. Manolescu,
din cîteva puncte de vedere. Ca sã rãmîn la termenii
sãi, a fost oare literatura românã o oglindã necruþãtoare cînd, din cîte îmi amintesc, nu prea ºtiu cãrþi
necruþãtoare scrise ºi publicate în þarã înainte de 89
nici despre închisori, despre Canal, despre colectivizarea forþatã ºi sîngeroasã a agriculturii, nici despre
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tragedia industrializãrii, despre frigul ºi foametea
anilor luminã, nici despre crimele de la Piteºti,
despre teroarea securitãþii, despre lichidarea claselor
avute ºi a intelectualitãþii, despre dictatura dementã,
nici despre distrugerea învãþãmîntului ºi a naturii 
sã mai continuu ? Dacã ar fi adevãrat ceea ce scrie N.
Manolescu, atunci ar însemna cã ceea ce trãiam noi
românii era descris ºi în cãrþile ce le citeam, scrise
de confraþii noºtri. Asta ar echivala aproape cu o
libertate de expresie, ciupitã ici ºi colo de cãtre o
cenzurã nãtîngã. Aºa a fost oare ? Au fost scrise toate
aceste grozãvii pe faþã ? Atunci de ce a fost nevoie
de un limbaj esopic ºi de o complicitate cu cititorul
(punct în care sînt de acord cu N. Manolescu) ? De
ce a fost nevoie de genuri noi  pe care, în parantezã fie spus, nici nu le prea vãd. E aici o contradicþie
flagrantã. Nu cred deloc, dar absolut deloc, cã adevãrurile mari ºi teribile ale anilor dictaturii comuniste au fost scrise ºi publicate pe faþã ; dar ºtiu
bine cã aceste adevãruri au fost cu timiditate ºi cu
fricã, justificatã fricã, atinse ºi strecurate în multe
cãrþi ºi cã meritul autorilor lor de a spune mãcar
pãrþi din adevãr ºi de a nu minþi, conform cerinþelor
oficiale, e incontestabil  ºi nimeni nu li-l va lua.
Aceste bucãþi de adevãr au fost scrise cu un imens
consum de nervi, de conºtiinþã ºi de sãnãtate pe
care nu l-am uitat ºi nu-l voi uita. Dar însuºi faptul
de a scrie cãrþi publicabile, în condiþiile în care NU
PUTEA fi spus tot adevãrul, reprezintã o evidenþã
pentru noi toþi, de la care se pornea ; ºi mai reprezintã, în acelaºi timp ºi o concesie majorã ce
o fãceam cu toþii, sau aproape ; e adevãrat cã sertarele s-au dovedit goale (de beletristicã, nu ºi de
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memorialisticã) dupã decembrie 89, cum de altfel ºi
bãnuiam, e adevãrat cã nu a existat Samizdad  dar
nu ºtiu dacã aceste date sînt, neapãrat, spre onoarea
noastrã. Curajul de a scrie o carte nepublicabilã în
regimul cenzurii comuniste nu l-au avut decît foarte
puþini  la fel ºi acela de a se face publicaþi în
strãinãtate, devenind deci implicit nepublicabili în
þarã. Nimeni nu poate cere altcuiva sã fie erou,
nimeni nu poate cere cuiva sã riºte a nu avea din ce
trãi sau a înfunda puºcãria. Nimeni nu are dreptul
acesta. De aceea excepþiile, precum Paul Goma,
Bujor Nedelcovici ºi alþi cîþiva, sînt notabile, importante, deºi, cum spuneam, nu este de loc sigur cã
reevaluarea de mîine va þine seama se curajul lor
mai mult decît de valoarea literaturii lor. ªi noi nu
vom mai fi pentru a ne aminti ce au reprezentat
pentru noi aceste bucãþi de adevãr din cãrþile lui
Preda, Buzura sau Þoiu. ªtiu bine cã e greu, dacã nu
imposibil, de trãit fãrã compromisuri. Dar dacã e
aºa, atunci mi se pare cã aceste compromisuri trebuie asumate, cîndva. Mãcar asumate, post festum.
Cenzura a lucrat cît a putut, a ºi fost înºelatã sau s-a
lãsat  din motive care nu le mai discutãm acum.
Dar autocenzura ? Chiar sã nu fi simþit niciodatã
Nicolae Manolescu umbra aceasta fatalã în spatele
sãu, urmãrindu-i ºirul frazelor ? Mã îndoiesc ; eu
recunosc cã aceste douã spectre m-au urmãrit  ºi
cã nu am avut nici eu curajul de a scrie cãrþi nepublicabile, cã am spus jumãtãþi de adevãr, sau cã am
uitat de altele, care mi se pãreau nepublicabile.
E un mare regret  dar eu am scris numai trei cãrþi
ºi puþine din eseurile mele privesc literatura românã
contemporanã. Voi reveni asupra subiectului, ceva
mai jos.
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Dincolo de valoarea literarã ºi de aceea politicã
sau istoricã, de document, a cãrþilor, se mai pune
problema moralã a autorului lor  uneori ºi aceea a
publicisticii sale din aceastã epocã. Sînt cazuri multe
ºi ele trebuie cred, sub regimul unei urgenþe, dezbãtute acum  deºi atît de puþini sînt cei dispuºi sã o
facã  ºi cînd o fac se bucurã mai mult de dezaprobarea multor confraþi. Trebuie observat cã, dupã
89, a fost o adevãratã explozie de reeditãri a scriitorilor interbelici interziºi sau cenzuraþi. Cea mai mare
parte din ei fuseserã politic de dreapta ºi de extremã
dreaptã  ºi e foarte bine cã ei au fost redaþi circuitului de lecturã dupã atîtea decenii de interdicþie.
Cãci nimic nu e mai rãu decît interdicþia. E foarte
bine cã au apãrut Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae
Ionescu ºi alþii, dar ºi mai bine este cã au fost
retipãrite în versiuni integrale ºi cãrþile de centru ºi
stînga, profund democratice ale lui Zeletin sau
Istoria civilizaþiei române moderne a lui Lovinescu.
Pentru mulþi, între care chiar Monica Lovinescu sau
Matei Cãlinescu, legionarismul unor texte ale lui
Eliade, Noica sau Cioran a fost o surprizã. (Pentru
mine nu, cãci descoperisem singur o parte din aceste
texte atunci cînd cãutam în presa anilor 30 publicistica lui Eugen Ionescu, în mod evident anti-legionarã.) Încã o datã, foarte bine cã s-a vorbit  nu
suficient, cred  despre toate acestea, cã s-a putut
observa amploarea unei orientãri de proporþii cãtre
extrema dreaptã, spre care s-au îndreptat mulþi intelectuali români importanþi, unii din ei rãmaºi la
aceleaºi convingeri pînã la sfîrºitul vieþii, alþii ascunzîndu-ºi trecutul, alþii dezavuîndu-l, ca Cioran, de
pildã. Cartea lui Z. Ornea despre anii 30 este un
admirabil început de cercetare a epocii.
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Nu vãd însã de ce colaborarea cu comunismul a
unor personalitãþi marcante ale culturii ºi literaturii
noastre rãmîne aproape nediscutatã. Numai pentru
cã generaþiile de peste 50 de ani o ºtiu, o cunosc ºi
chiar nu mai vor sã-ºi aminteascã de ea ? Pentru cã
intelectualii, scriitorii au un nedeclarat ºi, de cei mai
mulþi, nerecunoscut complex de vinovãþie : acela cã
au tãcut, sau cã nu au spus lucrurilor pe nume, ci
numai pe jumãtate ; sau cã au fost, din slãbiciune,
membri de partid ; sau cã le-a fost, pur ºi simplu,
fricã ? Secretã culpabilitate pentru cã nu au fost
solidari cu puþinii dizidenþi sau protestatari, precum
Paul Goma, Dorin Tudoran, D. Þepeneag sau Mircea
Dinescu  vorbesc acum numai de scriitori ? Pentru
cã au tãcut cînd a fost ucis Babu Ursu ? ªi mã întreb :
de ce atîta lipsã de curaj în a asuma nu crime, ci
convingeri eronate sau slãbiciuni, cãci tot omul le
are ? De ce atît de puþini au vorbit despre trecutul
lor, precum au fãcut-o Octavian Paler sau Al. Paleologu
sau S. Damian sau Ion Ianoºi sau, parþial, Radu
Cosaºu ? De ce sînt atît de rari cei care îºi declarã
suferinþa de a fi trãit în duplicitate, chiar atunci cînd
au fãcut ºi multe lucruri importante, valoroase ?
E acesta rãspunsul pentru care nu se scrie nimic
sau aproape  una din excepþii este Alexandru George,
alta Gheorghe Grigurcu  despre colaborarea conjuncturalã  cãci de convingeri nu poate fi vorba  a
unor mari personalitãþi cu dictatura comunistã ? De
pildã despre publicistica dezgustãtor-propagandisticã
a lui G. Cãlinescu  neobligat de nimeni sã o scrie,
neconstrîns de nimic (decît, probabil, de orgoliul de
a fi în Academie ºi în semi-graþiile regimului ?). Alternativa, în 1950, nu a fost pentru toþi intelectualii de
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frunte ai þãrii : închisoare sau pactizare publicã cu
puterea. Alternativa a fost pentru mulþi dispariþia din
culturã, interdicþia de nume, ameninþarea cu foamea.
Cu siguranþã cã era foarte grea ºi cã puþini au rezistat
ºi, nefiind Dumnezei, nu avem dreptul de a condamna pe nimeni, dar avem dreptul de a ne întreba
despre ei, aºa cum ar trebui sã ne întrebãm ºi despre
noi înºine. O problemã de moralã fireºte, lãsînd la o
parte valoarea operei. Despre aceste compromisuri
mari trebuie vorbit  am luat cazul Cãlinescu, puteam
sã iau altul. Putem deci sã ne întrebãm ºi sã lãsãm
faptele sã vorbeascã, aºa cum sînt, neuitînd nici cã,
în schimbul acestor compromisuri, unii au fãcut mult
bine culturii þãrii ºi noilor generaþii ; dar ºi cã ei au
constituit un exemplu moral nociv pentru noi toþi,
chiar cei care am profitat de prezenþa ºi cvasi-puterea lor oficialã. Am citit în România literarã (revistã
pe care o apreciez mult, la care colaborez uneori ºi
care duce o politicã culturalã pe care o aprob din
cele mai multe puncte de vedere) o comemorare a
lui Al. Rosetti, bucurîndu-mã pentru o asemenea
iniþiativã, binemeritatã. M-a ºocat însã un titlu, mare
cît o paginã : Al. Rosetti  incoruptibilul. ªi mi-am
adus aminte cã Al. Rosetti a scris omagii lui Ceauºescu
(a se consulta colecþia României libere ºi a fi gãsit
pe aceeaºi paginã cu Marin Sorescu, cînd acesta
susþinea cã de cînd existã tovarãºul Ceauºescu globul
pãmîntesc a devenit un glob de lucru)  ceea ce
redactorii revistei TREBUIAU sã-ºi aminteascã atunci
cînd au pus acest titlu fals  cã a colaborat cu revista
Sãptãmîna, adicã revista securitãþii, cã Eugen Barbu
nu mai contenea sã-l laude, cã a scris lui Eugen
Ionescu scrisori sfãtuindu-l sã nu ne mai înjure, cã
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s-a bucurat de privilegii nemãsurate în situaþia sa de
Academician (meritatã, desigur) ºi în aceea de soþ al
Miþei Rosetti, fostã ºefã a UFDR-ului, în anii lui Dej,
cã dispunea, în cãlãtoriile sale în strãinãtate,
de valutã cîtã voia (am informaþia de la Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, al cãrui asistent eram), cã la
Academie a tãcut ca un melc în anii tuturor aberaþiilor. Sînt toate aceste fapte certe compatibile cu
titlul de... incoruptibil ? Sigur cã Al. Rosetti nu trebuia
nicidecum uitat  ºi nici nu a fost  cã a fost un
editor eminent, cã a adunat în jurul lui, la Institutul
de Lingvisticã, oameni de mîna întîi, cã i-a ajutat
sã plece în strãinãtate  ºtiind cã nu se vor mai
întoarce  de pildã, pe Toma Pavel sau pe Sorin
Alexandrescu , cã a ajutat pe mulþi intelectuali aflaþi
la strîmtoare cu bani sau în diverse ocazii, cã a fost
un om de bine, de valoare, cã a murit singur, uitat ºi
în mizerie, cum mi s-a povestit.
Sigur cã acestea sînt probleme delicate ; existã
grade de intransigenþã, mulþi o dezaprobã pe aceea
a lui Paul Goma (cel de dinainte de publicarea
jurnalelor sale imunde, semidemente ºi expresii exclusive ale unor enorme resentimente) sau a lui Virgil
Ierunca. ªi eu mã simt uneori în dezacord cu ei, dar
în acelaºi timp îmi zic cã aceste intransigenþe sînt
necesare, mai ales în climatul de conºtientã sau
inconºtientã dorinþã publicã de uitare. Toleranþa nu
înseamnã uitare, iar o culturã ºi o civilizaþie nu se
poate dezvolta ºi evolua pe... uitare.
Ca sã revin deci la întrebãrile dvs. : orice culturã,
orice literaturã îºi reciteºte ºi reevalueazã mereu
trecutul  cum ar putea fi altfel la noi, mai ales cînd
þara ºi oamenii ei au trecut prin 40 de ani de tragicã
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transformare ºi desfigurare ? Urgenþele le simþim fiecare
altfel  ºi nimic nu ne împiedicã sã le exprimãm,
chiar provocînd dezacorduri. O culturã nu poate trãi
fãrã dezacorduri ºi polemici. Expresia nu e momentul e profund nocivã  ºi noi ºtim cîtã confuzie ºi
cîte compromisuri a adus ea în viaþa culturalã a þãrii
în anii comunismului.
A.C. : Sînteþi unul dintre exegeþii lui Eugen Ionescu.
Pentru noi, românii, primul dintre exegeþi. Cum
apreciaþi reintrarea lui Eugen Ionescu în spaþiul
culturii române ? Aveþi impresia cã teatrele ºi editurile au fãcut gesturile reparatoare ce se cereau ?
G.I. : Relativ scurt timp dupã evenimentele din 89
au apãrut, cum ºtim, mai toate scrierile în româneºte
ale lui Eugen Ionescu, adunate în volumele Rãzboi cu
toatã lumea (la Humanitas), Eu (la Colecþia Echinox),
inclusiv retipãrirea faimosul NU ; apoi volumele de
jurnal, într-o primã traducere. Editura Univers a
început traducerea integralã a teatrului, o traducere
nouã semnatã de Dan C. Mihãilescu. Sînt piese relativ uºor de tradus, cum ar fi Rinocerii, altele foarte
greu, cum ar fi Jacques sau Supunerea  în care Dan
C. Mihãilescu a optat pentru o traducere literalã a
multiplelor jocuri de cuvinte, prin care anumite
sensuri ºi conotaþii se pierd cu totul. Nu sînt deloc
sigur cã era cea mai bunã soluþie, cred chiar cã a
fost cea mai proastã. În orice caz, ea nu e o reuºitã.
Multe contrasensuri, o vãditã slabã cunoaºtere a
limbii franceze, accente de vulgaritate  ori Ionescu
nu e, nu a fost niciodatã vulgar, e o evidenþã pentru
cine îi cunoaºte opera. Pe scurt, pînã la urmã un
eºec, o treabã de mîntuialã, multe traduceri mai
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vechi erau mai reuºite. Aºadar, conchid cã e nevoie
sã avem o NOUÃ, bunã, impecabilã dacã se poate,
traducere a teatrului lui Eugen Ionescu, din cele mai
importante dramaturgii ale secolului XX, în româneºte. Pãlãria a fost prea mare pentru capul de
traducãtor al lui Dan C. Mihãilescu... pãcat !
Apoi, în 1995, editura Humanitas a organizat un
colocviu internaþional Ionescu, la care am fost invitat, dar nu am putut veni  erau ultimele luni müncheneze ale Europei libere  colocviu despre care
am auzit numai veºti bune ºi care ar merita permanentizat, mãcar o datã la cîþiva ani.
Mai ºtiu cã o stradã din Bucureºti a primit numele
marelui scriitor ºi cã s-a înfiinþat la Slatina, oraºul
unde el s-a nãscut, o societate culturalã ce-i poartã
numele ºi care are proiecte frumoase, dar nesprijinite nici de autoritãþile culturale locale ºi nici de
cele centrale. Ideea de a da numele lui Eugen Ionescu
unui teatru a venit însã unor entuziaºti actori ºi
regizori din Basarabia  precum ºi aceea de a organiza un festival internaþional  dar ºi acolo sînt
puþine fonduri ºi nu mai ºtiu cum se mai descurcã
acum. ªi cei de la Slatina, ºi cei de la Chiºinãu m-au
invitat sã-i vizitez, dar, din pãcate, nu am putut. Ne
plîngem cã nu sîntem destul de cunoscuþi în lume,
dar iatã un excelent prilej de integrare într-un circuit
internaþional de festivaluri  acela de a iniþia un
festival dedicat numelui lui Eugen Ionescu ºi reprezentãrii pieselor sale sau lãrgit pentru un repertoriu
ce ar cuprinde pe toþi aºa-ziºii absurzi. Se cheltuiesc
sume mari pentru tot felul de acþiuni patriotico-naþionaliste de tip Ceauºescu, tot felul de ºuºanele sub
steagul românitãþii, conduse de demagogi xenofobi
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precum Pãunescu sau Vulpescu, dar nu existã un
festival Eugen Ionescu, unul din autorii dramatici
cei mai jucaþi ai veacului. Ce credeþi cã ar fi fãcut
maghiarii  cu care nu ne place sã fim comparaþi 
dacã ar fi avut ei un... Eugen Ionescu ? E uºor de
imaginat.
Nu ºtiu dacã teatrele din þarã ºi-au fãcut datoria
faþã de cel care a fost intezis din repertorii între
1971 ºi 1989  o reparaþie, cum spuneþi, care ar fi
fost de dorit ; am aflat însã cã familia marelui scriitor
dispãrut, în urma unor neplãcute incidente provocate de conducerea Teatrului Naþional din capitalã,
ar fi interzis jucarea pieselor ionesciene pe scenele
româneºti. Nu ºtiu dacã e aºa, dar dacã e, atunci aº
fi foarte dezamãgit de o astfel de iniþiativã. Poþi
interzice reprezentarea repertoriului ionescian unei
trupe conduse de un director ignar, de tip Fãnuº
Neagu, atîta timp cît acesta continuã sã fie director,
dar nu ºi altor trupe. E un nonsens care nu serveºte
nimãnui. Apoi, deºi am urmãrit cu destulã atenþie
viaþa teatralã din România pînã în mai 95, cît timp
am lucrat la Europa liberã, nu þin minte sã se fi
înregistrat vreun spectacol memorabil cu piese ionesciene  ºi chiar m-am mirat.
A.C. : Cum apreciaþi ritmul de integrare a literaturii
române din exil, în genere ?
G.I. : Ritmul e bun. Foarte mulþi scriitori exilaþi au
parte astãzi de ediþii ºi traduceri în româneºte. Vintilã
Horia ºi Paul Goma, Horia Stamatu ºi Pavel Chihaia,
Leonid Arcade ºi D. Þepeneag, Al. Busuioceanu ºi
fraþii Ciorãnescu, Toma Pavel, Matei Cãlinescu ºi
Virgil Nemoianu, Ion Negoiþescu ºi Emil Hurezeanu
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etc. ; apoi seria Pe unde scurte a Monicãi Lovinescu,
de o mare importanþã pentru confruntãrile viitorului
ºi chiar ale prezentului. Una din cele mai importante
cãrþi-mãrturie este aceea semnatã de Ion Ioanid,
Închisoarea noastrã cea de toate zilele. Mai sînt ºi
alte mãrturii din rezistenþã, închisori ºi lagãre, o
parte au apãrut deja  un extraordinar material documentar. Ar trebui fãcutã o antologie din publicaþiile
româneºti din Occident, publicaþiile exilului, unde
trebuie sã fie multe pagini interesante. Nu totul,
pentru cã ºi exilul a avut ºi are parte de veleitarii lui,
identici cu cei din þarã prin lipsa de valoare. Cred cã
Virgil Ierunca ar fi cel mai potrivit sã alcãtuiascã o
asemenea antologie. Partea trebuie sã se întoarcã în
întreg, din toate colþurile lumii.
A.C. : Ce credeþi cã trebuie schimbat în condiþia
criticii ºi exegezei literare azi ? Poate exista un echilibru între cultura mediaticã ºi cea universitarã ?
G.I. : Eu cred  de altfel e de ordinul evidenþelor 
cã, dupã 89, condiþia criticii literare s-a ºi schimbat
foarte mult. Timp de decenii, mai precis încã din
anii 60, critica literarã a jucat un rol foarte important
în viaþa cultural-politicã a þãrii : ºi anume ea s-a
definit prin faptul cã a OPUS o destul de consecventã rezistenþã faþã de literatura oficialã sau cea
agreatã de regimul comunist, arãtîndu-i acesteia lipsa
de valoare ; în plus, ea a IMPUS propria ierarhie de
valori, foarte apropiatã de cea realã la acel moment,
cea care cred cã, cel puþin cîtva timp, nu prea mult,
va mai fi încã în vigoare. În cele mai multe cazuri,
critica a respins nulitãþile sau mediocritãþile cu rol
politic ºi a susþinut la rangul ºi valoarea lor pe
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scriitorii adevãraþi. Ceea ce nu e puþin lucru, într-o
þarã în care dictatura a domnit aproape nestingheritã.
Spre criticã s-au îndreptat multe talente pentru cã în
jurul ei a fost creat un regim de cvasi-libertate a
expresiei  multe talente ºi persoane care, în condiþiile unei libertãþi normale, ar fi luat, probabil, alte
drumuri intelectuale ; nu putea fi studiatã nici filosofia, nici sociologia, nici psihologia decît cu riscul
unei îndoctrinãri ºi prostiri sistematice (excepþiile
se cunosc). Acest cîmp de libertate foarte relativã a
chemat deci spre el multe talente ºi predispoziþii
critice, nu numaidecît literare. De aceea ºi numãrul
mare de critici, eseiºti ºi exegeþi foarte buni, interesanþi ºi plini de idei, de multe ori ºi oameni de curaj
intelectual ºi politic. Ne putem întreba de ce a tolerat regimul nesupunerea criticii  ºi putem rãspunde ºi cã el nu putea, decît prin teroarea anilor 50,
închide toate gurile ; ºi pentru cã numãrul cititorilor
de criticã era, cum e ºi normal, destul de redus ºi
deci nepericulos pentru regim ; ºi pentru cã el
avea în mînã arme mult mai puternice : manualele
ºcolare, destule organe prea supuse (radioul, televiziunea, unele reviste de cea mai tristã amintire) ºi
tot aparatul cenzurii care nu putea fi, în fond, învins,
ci doar hãrþuit. Sigur cã unii critici de întîmpinare,
cum se spune, au fãcut ºi concesii, scriind ºi despre
maculatura de partid într-un mod circumstanþial sau
evaziv  ºi sigur cã libertatea criticii avea margini
peste care se trecea numai prin aluzii sau prin aºa-zisul
limbaj esopic, cel de care vorbea N. Manolescu în
citatele pe care le-am cometat. Cãrþile de poezie,
criticã sau de prozã care strecurau adevãruri, în
mod evident neconvenabile puterii, aveau parte de
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o primire intenþionat ºi concertat foarte bunã, de
cele mai multe ori erau supraevaluate. Asta se întîmpla
pentru a rãspunde presiunii oficiale ; la fel se întîmpla,
cum bine ne aducem aminte, cu aprecierea cãrþilor
scrise de cei care erau în graþiile partidului ºi ale
securitãþii, cãrþi care erau excesiv lãudate numai de
cãtre aºa-ziºii critici ce s-au pus în slujba puterii, în
mod deschis : printre ei însã, nici unul din criticii de
certã valoare. Sau de cãtre acei care voiau sã se
punã bine cu puternicii zilei ºi-i lãudau, jucînd un
joc ambiguu care, pînã la urmã, s-a rãzbunat : ei au
încetat sã mai fie buni critici pentru cã repetatul
compromis omoarã ºi vocaþia ºi autoritatea. Mai erau
ºi jocurile vieþii literare, destule ºi previzibile de
cãtre cei care eram înlãuntrul ei. Mai erau ºi amiciþiile, ºi antipatiile  acestea însã inerente oricãrei
vieþi literare. De fapt, discursul criticii literare este în
mod inerent un discurs al puterii  adicã un tip de
discurs impur, amestecînd multe criterii ºi þintind a
fi un gest de impunere a unui punct de vedere care
nu e niciodatã numai unul estetic. Asta e condiþia
criticii de întîmpinare, peste tot în lume, mai acuzatã
la noi din pricina luptei surde cu gustul ºi directivele
puterii comuniste. Toate aceste condiþii duc la constatarea, pe de o parte, a rolului benefic pe care l-a
jucat critica literarã în genere, pe de alta, la concluzia
logicã privind conjuncturalitatea ei, deci relativitatea, destul de fragilã uneori, a judecãþilor ei, ce nu
au cum nu fi amendate astãzi, sau mîine, în condiþiile
unei libertãþi de exprimare ºi de revizuire necesare
ºi inevitabile. În genere ºi de oricînd, critica literarã
e supusã unui context, mai supusã poate decît alte
genuri  iar în epoci dominate de lipsa de libertate
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a opiniei, cu atît mai mult este condamnatã la un
coeficient de conjuncturism mãrit. Sã dau un
exemplu : astãzi se poate spune cu toatã liniºtea cã
Cel mai iubit dintre pãmînteni este un roman cu
multe goluri, prolixitãþi ºi eºecuri, dar, la apariþie,
mulþi critici de întîmpinare au trecut peste defecte
din douã motive : întîi, pentru cã Marin Preda spunea
multe adevãruri despre era ticãloºilor  adicã a
comuniºtilor  apoi, pentru cã Preda trebuia sprijinit
în lupta sa surdã cu puterea. Aceste motive erau
atunci mai mult decît oportune, chiar necesare, ºi,
dacã aº fi scris despre roman, aº fi procedat asemeni
unora dintre confraþii mei, chiar dacã vedeam, probabil ca ºi mulþi dintre ei, neîmplinirile lui, pe care
Marin Preda, poate ºi din cine ºtie ce presimþiri, s-a
pripit sã-l publice.
Prin urmare, critica literarã a jucat un rol hipertrofiat, dar benefic, cum spuneam, în epoca datã.
S-au scris multe cãrþi bune, au apãrut exegeze excelente privind diverse epoci ºi scriitori mai cu seamã
de dinainte de 47. Am recitit de curînd Arca lui
Noe ºi cartea despre Sadoveanu ale lui Nicolae
Manolescu  cãrþi de mare valoare ºi fãrã riduri. În
genere, cînd consult criticii din ultimii 30 de ani
scriind despre clasici ºi despre unii autori interbelici,
constat acum cu bucurie justeþea ºi fineþea lucidã a
observaþiilor lor, subtilitatea analizelor ºi buna judecatã de valoare.
Nu acelaºi lucru este valabil pentru o parte din
judecãþile referitoare la contemporani, din motive
arãtate mai sus. De aceea, la acest capitol, va veni
revizuirea  vine treptat  ºi nici nu se poate altfel.
E greu de apreciat ce va fi reomologat ca valoare
sigurã de cãtre critica ºi exegeza de peste 20 de ani.
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Sã mai constatãm împreunã cã, astãzi, critica
literarã nu mai poate avea rolul ce l-a avut, de a þine
locul oricãrui alt fel de... criticã. ªi e foarte bine cã
e aºa. Iar dacã mulþi critici importanþi au ºi renunþat
la oficiul lor, nu vãd în asta nici un fel de dramã 
nici pentru literaturã, nici pentru ei  opþiunea le
aparþine ºi cu siguranþã cã ºi-o asumã. Cei care
continuã însã a scrie criticã literarã nu sînt puþini 
ºi ei trebuie mereu încurajaþi. Cãci, nu pentru cã o
parte din autoritãþile de ieri au renunþat la criticã
este acum o crizã în cultura românã, nici vorbã. ªi
mai cred cã spre criticã vor veni în viitor mai puþine
talente ºi vocaþii intelectuale. Vãd cã revistele literare
rezistã, ba chiar se înmulþesc, dar cu ce public ºi cu
ce ecou ? E oare, pur ºi simplu, o inerþie ? ca sã nu
mai spun cã, din mulþimea lor, abia vreo cîteva sînt
cu adevãrat valoroase. În momentul în care cotidienele centrale vor deveni destul de puternice, ele vor
putea acorda sãptãmînal cîteva competente ºi bine
scrise pagini problemelor culturii ºi literaturii  pagini
de actualitate ºi de întîmpinare ; sau vor scoate
suplimente aºa cum este Adevãrul literar ºi artistic ;
disputele de idei ºi controversele îºi vor face ºi ele
locul, tot acolo, aºa cum se întîmplã în presa occidentalã. Domeniul criticii, larg ºi întins, se va specializa, ca sã zic aºa : cotidienele vor rãmîne cu
întîmpinarea ºi cu un criteriu de judecare ºi recomandare adresat unui public mare, istoria literarã va
rãmîne în cîteva reviste ºi în cãrþi, teoria literarã la
fel. Universitarii, adicã cei care au susþinut, în
primul rînd, efortul critic în aceste ultime patru decenii, vor renunþa treptat  în favoarea jurnaliºtilor  la
urmãrirea fenomenului curent, revizuindu-ºi chiar
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felul de a se gîndi pe ei înºiºi în acest nou context.
Cu alte cuvinte, vor trebui sã... aleagã ºi sã-ºi asume
alegerea ºi consecinþele ei. Am mari dubii cã revistele literare vor mai juca rolul pe care l-au jucat în
trecutul nostru cultural, fiind deci o tradiþie. S-ar
putea sã mã înºel ; ceea ce mi se pare sigur, este cã
aceste reviste de orientare, de direcþie sau de disputã
de idei, dacã vor exista, nu trebuie sã se aºtepte
prea multã vreme la ajutorul financiar al statului 
oricare ar fi partidul de guvernãmînt. Ele au nevoie
de sponsori generoºi ºi imparþiali  ºi nu de ajutoare condiþionate politic. Nici o bunã publicaþie
strict culturalã nu este rentabilã, din punct de vedere
financiar  nicãieri în lume ; dar ea este infinit rentabilã din alte puncte de vedere  ºi normalitatea va
începe atunci cînd marile edituri, sau cine ºtie ce
alte firme, vor cîºtiga atît încît sã-ºi permitã editarea
unei reviste. Aºadar, echilibru între cultura mediaticã
ºi cea universitarã, cum spuneþi, poate exista. Nu
este deloc exclus ca un ilustru universitar sã þinã un
foileton în suplimentul cultural al unui mare ziar 
dar asta nu-i va mai asigura cariera universitarã, ca
pînã acum. ªi e firesc sã fie aºa  e nevoie de
specializãri cît se poate de stricte, cum se întîmplã ºi
în Occident. Roland Barthes sau Jean Starobinski nu
au þinut cronici literare nici la Le Monde, nici la
Le Figaro  iar Bernard Pivot nu a devenit universitar. Umberto Eco nu a confundat domeniile,
chiar dacã a fãcut ºi multã publicisticã în afara
studiilor sale teoretice sau a romanelor. Nu trebuie
însã sã imitãm cu orice preþ Occidentul, ci doar sã
despãrþim apele în mod cît mai productiv ºi mai
adecvat intelectual pentru cultura naþionalã ºi pentru
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necesitãþile ei imediate ºi cele pe termen lung  ºi
ele nu sînt deloc puþine. Cãci universitarii noºtri,
cu rare excepþii, nu ºtiu sã facã nici o bunã ediþie
criticã, nici sã scrie pentru o mare enciclopedie sau
dicþionar. Domeniul criticii  cu toate ramurile sale 
are nevoie de ieºirea dintr-un anumit diletantism ºi
devãlmãºie care este tocmai una din consecinþele
succesului sãu din ultimele decenii. Aºadar, ca sã
revin la angajarea politicã a multor critici ºi scriitori,
ea mi se pare fireascã  cei ce îi trimit înapoi la
literaturã sînt fie ipocriþi, fie naivi. Chiar dacã angajarea politicã a unuia dintre cei mai de seamã critici
postbelici  l-am numit pe N. Manolescu  s-a
dovedit o mare deziluzie ºi pentru el, ºi pentru cei
ce au crezut în el.
A.C. : Se vorbeºte, pe toate tonurile, despre o crizã
a culturii române de azi  crizã de creaþie, de receptare, de susþinere etc. Cît de real ºi normal vi se
pare acest diagnostic ?
G.I. : Mi se pare ºi normal ºi real. Normal, pentru cã
ºi cultura a trecut ºi trece prin douã schimbãri, cel
puþin douã, de structurã profundã : trecerea la libertatea de opinie ºi de creaþie, dupã 40 de ani de
interdicþie a acestor drepturi fundamentale ale omului,
ºi trecerea de la cultura etatizatã, controlatã ºi stipendiatã de stat, la aceea a pieþei libere. Rãsturnãri de
proporþii ºi cu consecinþe enorme. Statul de azi e
prea sãrac. Sînt anumite ramuri ale culturii care nu
ar mai trebui sã pretindã bani de la stat, oricare ar fi
culoarea lui politicã  ca, de pildã, cea a editurilor.
În actuala etapã, cred cã statul ar mai trebui
sã susþinã material doar editarea ºtiinþificã a clasicilor,

228

publicarea cãrþilor de referinþã ºi a cercetãrilor
speciale  ºi asta pînã cînd vor exista edituri destul
de puternice financiar care sã susþinã ele ºi aceste
domenii. Difuzarea cãrþii ºi presei rãmîne o problemã încã nerezolvatã  dar am impresia cã nu
preocupã destul chiar pe cei interesaþi. Mai sînt ºi
altele, le ºtiþi dvs. mai bine...
Crizã ? Desigur  ºi în toate direcþiile ce le-aþi
numit, chiar ºi în altele. De la stat, în cel mai fericit
caz, nu e de aºteptat decît o politicã ce sã conducã,
în chip înþelept ºi informat, la resorbþia cît mai rapidã
a acestor crize.
Mie însã mi se pare cã marea urgenþã a culturii
române esta aceea de a umple IMENSELE goluri de
la baza ei : lipsa dicþionarelor, enciclopediilor, lexicoanelor, bibliografiilor, tratatelor, a ediþiilor de texte
integrale pentru clasici, publicarea arhivelor ºi documentelor, republicarea cãrþilor fundamentale, de referinþã ; modernizarea marilor biblioteci ºi conectarea
lor la reþelele internaþionale ; refacerea colecþiilor de
publicaþii ºi facilitarea accesului la ele ; refacerea
integralã a setului de manuale ºcolare în cît mai
multe alternative. Drept este cã din aceste puncte
de vedere, lipsurile sînt vechi, de dinainte de 1940 
ºi cã regimul comunist a fãcut ºi ceva bun  ºi
anume au fost traduse multe opere importante din
bibliografia universalã. Am scris despre asta în preambulul volumului meu intitulat Orizontul traducerii.
Rãmînerea noastrã în urmã este enormã  ºi de pe
urma ei vor avea de suferit încã multe generaþii ;
ceea ce ar putea face statul ar fi tocmai sã sprijine ºi
sã încurajeze iniþiativele de umplere a imenselor
goluri ; a fost vorba despre ele ºi într-un foarte bun
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numãr din anii trecuþi al revistei Apostrof. Cum este
posibil ca o culturã sã nu aibã un dicþionar tezaur al
limbii ei ? De ce mai existã Academie dacã nu e în
stare sã intervinã direct ºi concludent pentru umplerea golurilor ? Aceasta este criza cea mare  ºi ea nu
e legatã numai de rãsturnãrile de dupã decembrie 89,
ci mult mai veche. E grav cã un scriitor de valoare
nu-ºi gãseºte astãzi un editor  ºi cã îi sînt preferate
traduceri inepte, cerute de public. Exemplul scriitorilor din Occident, care în proporþie de peste 90%
nu trãiesc din cãrþile lor, ci din alte venituri (cum ar
fi burse, stipendii, gazetãrie, consilii editoriale sau
sînt editori, profesori sau chiar librari), nu este nici
ideal ºi nici neapãrat recomandabil  dar e o realitate ; credeþi cã modelul scriitorului de stat este
mai productiv sau mai echitabil ? Mã îndoiesc  ºi
mai ales nu cred cã este posibilã, cel puþin deocamdatã, o a treia cale. Înþeleg iritarea scriitorului
român, chiar disperarea lui  dar ultimul lucru la
care ar trebui sã se mai gîndeascã ar fi la o salvare
venitã de la stat, soluþie la care mulþi mai sperã ºi
acum, în 2002. E o crizã ºi de mentalitate deci  care
nu e uºoarã ºi care probabil cã sacrificã acum o
serie de talente. ªi asta e valabil ºi pentru alte
categorii de artiºti  ºocul e greu ºi împinge la
compromisuri ºi chiar la renunþãri.
Mai existã ºi criza instituþiilor de culturã  care mi
se pare la fel de importantã, pentru cã statul comunist a lãsat þara fãrã instituþii, fãrã independenþa lor,
reducîndu-le importanþa socialã la aproape de zero.
E ºi acesta un domeniu în care puterea dintre 89
ºi 96 nu a fãcut nimic important  ºi nu numai din
motive de buget. Este nevoie de o reformã legislativã
importantã privind instituþiile culturale sau nu, pe
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care parlamentul nici mãcar nu a gîndit-o încã.
Comunismul a distrus vechile instituþii, aºa cum erau
ele, unele cãpãtaserã o realã greutate în stat. Or, nu
se poate fãrã ele  ºi reconstrucþia lor ºi a autoritãþii
lor cere eforturi ºi sacrificii. Ce pare a fi noua Academie
(în care au intrat pe drept mulþi oameni de valoare,
marginalizaþi înainte) decît tot un fel de serã a
semi-neo-privilegiaþilor mulþumiþi de sine ºi gata
numai la... parastase ºi omagii ? ªi-a primit, mãcar
ea, vechile-i proprietãþi, bunuri ºi drepturi, pentru a
deveni, cît de cît, independentã financiar ºi astfel
finanþa proiecte culturale importante ? Au revenit
toate colecþiile de artã ºi donaþiile vechi, unele de
peste un secol, la scopurile ºi în clãdirile pentru
care au fost destinate prin testamentul unor mari
personalitãþi ºi unor mari binefãcãtori ? ªi atunci,
cum sã întrezãrim mãcar ieºirea din crizã ?
În ciuda ei, ºi pentru a reveni la literaturã, au
apãrut dupã 89 destule cãrþi bune ºi cîteva nume
de scriitori care cred cã se vor impune. Nu numai
H.-R. Patapievici  spirit incomod, cu ardenþã a ideii,
cu talent ºi curaj rar al opiniei ºi de aceea puþin
înþeles ºi de comozi ºi de prizonierii cliºeelor ºi ai
tradiþionalismului  sau radicalitatea criticã ºi dezeroizantã a cãrþilor istoricului Lucian Boia. Apar poeþi
noi, valabili  ca sã zic aºa  îi citesc prin puþinele
reviste literare care îmi parvin ; o nouã generaþie de
critici  cum sînt ºi cei de la dvs., de la Vatra, nu
pare de loc intimidatã de... tradiþie, dã dovadã de
excelentã pregãtire teoreticã ºi nu e deloc circumstanþialã. Mircea Cãrtãrescu mi se pare deja o certitudine literarã de prim ordin în întreaga literaturã
postbelicã. Dar aceastã înºiruire e numai parþial
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concludentã  îmi ºi cer scuze pentru puþinãtatea ei 
însã nu primesc prea multe cãrþi beletristice din þarã
ºi deci nu ºtiu mai mult.
Aº mai adãuga cã revista dvs., Vatra, mi s-a pãrut
a se reimpune în peisajul atît de inegal al revistelor
de culturã cel puþin prin douã iniþiative : aceea prin
care au fost fãcute numere-portret ale unei serii de
critici importanþi  judecaþi cu simpatie intransigentã
(adicã ceea ce îºi poate dori mai mult un scriitor) 
ºi iniþiativa unei mari anchete despre Biserica Unitã,
despre rolul ei istoric ºi perspectivele ei  numere
pe care le-am citit cu mult interes ºi din care am
învãþat mult. Nu spun asta de circumstanþã, pentru
cã revista dvs. m-a onorat cu atenþia acestui numãr,
ci, cum ºtiu cei care m-au ascultat la microfonul
Europei libere, pentru cã am salutat ºi altãdatã valoarea
unor numere ºi texte din Vatra ; precum ºi din
Apostrof, România literarã, vechiul Contrapunct,
dispãrut din pãcate, sau Adevãrul literar ºi artistic.
Nedreptãþesc, probabil, alte reviste de valoare care
nu-mi mai ajung acum sub ochi.
A.C. : Permiteþi-mi sã închei cu o întrebare desuetã,
de rutinã : la ce lucraþi acum, ce cãrþi pregãtiþi ?
G.I. : Cum ºtiþi, am avut ºansa de a reveni la meseria
mea de profesor, ocupînd timp de 7 ani lectoratul
de limbã ºi literaturã românã de la Seminarul de
Romanisticã din Heidelberg. Am fost timp de peste
19 ani asistent ºi lector la Universitatea Bucureºti,
Catedra de Literaturã Comparatã ºi Teorie Literarã.
În total fac 26 de ani de catedrã. Iubesc meseria de
profesor ºi este singurul lucru  în afarã de prieteni
ºi de familie  care mi-a lipsit în aceºti ani petrecuþi
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în exil. Am început sã recitesc literaturã românã mai
ales interbelicã, texte pe care nu le mai citisem de
peste 30 de ani. Ar fi multe de spus despre aceste
relecturi  decepþionante mai ales în ceea ce priveºte
proza interbelicã, dar reconfortante în ceea ce priveºte poezia aceleiaºi perioade. ªi aci s-au produs
modificãri de... ierarhie personalã : socotesc pe Blaga
ºi nu pe Arghezi cel mai important ºi universal
poet din perioadã, a mai scãzut admiraþia faþã de
Ion Barbu, a crescut aceea faþã de Bacovia. Fac un
seminar cu analize de text, cîte un semestru pentru
fiecare din ei  cu multe satisfacþii ; analize de tip
tradiþional. Am recitit pe Pompiliu Constantinescu 
pot spune cã l-am... descoperit de fapt  ºi îl consider
cu mult mai important decît criticul G. Cãlinescu  a
cãrui superficialitate în analizã e, pentru mine, din
ce în ce mai puþin acoperitã de virtuozitatea stilului.
Am reevaluat importanþa capitalã a lui Lovinescu,
unul din cele mai lucide ºi mai occidentale spirite ce
a nãscut pãmîntul nostru. ªi aºa mai departe... Lucrez
deci pentru a-mi pregãti cursurile ºi seminariile ºi,
fãcînd naveta între Heidelberg ºi München, unde
locuiesc în primul rînd pentru fata mea Domnica,
care e o bavarezã ce ºtie ºi româneºte, mai am
puþin timp pentru scris. Trebuie sã vã mãrturisesc
cã, atîta timp cît am redactat programele mele de la
Europa liberã, nu am mai scris nimic altceva, nici
mãcar jurnal, ci doar rare notaþii ºi reflecþii. Am
început sã-mi scriu memoriile acestea în urmã cu
aproape doi ani, incitat fiind de cele ale prietenilor
mei Ion Vianu ºi Matei Cãlinescu, cunoscutele acum
Amintiri în dialog  o carte excelentã. Într-un fel,
aceste memorii le intenþionez a fi un fel de... o a
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treia voce. Am început cîteva capitole  am publicat
unele în revista 22. Toatã cartea însã nu cred cã va
fi gata înainte de mai mulþi ani  ºi nu mã gîndesc
încã la ce editurã o voi da. ªi sînt bucuros cã am
gãsit ºi titlul acestei viitoare cãrþi : Copacul din cîmpie.
Alte proiecte nu am  la criticã ºi eseu pur literar nu
ºtiu cînd voi reveni  dar, dacã va vrea Dumnezeu,
cred cã va veni ºi ziua aceea. Poate cã voi începe sã
public ºi o rubricã de replici la viaþa de idei ºi de
opinii din þarã, la un sãptãmînal. Nu-mi lipsesc ofertele
ci doar scrupulul cã nu am o parte importantã a
presei din þarã pe masã, cã am informaþie fragmentarã ; mã mai ajut cu internetul, de cîtva timp.
Cam acesta e... bilanþul ºi programul pentru un viitor
ce devine din ce în ce mai indecis : în vara lui 1997
voi împlini 60 de ani de melancolie...
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A învãþa libertatea...*
Motive ºi nuanþe
Tita Chiper : Stimate Gelu Ionescu, pînã mai acum
cîþiva ani cei care pãrãseau România în mod legal se
numeau plecaþi, celor care fugeau li se spunea
rãmaºi  nu mai era nevoie sã se adauge unde,
toatã lumea înþelegea  unii erau consideraþi transfugi, alþii exilaþi, norocoºii erau daþi cu clauza
naþiunii celei mai favorizate etc. Desþãrat de aproape
20 de ani, în ce categorie vã plasaþi ?
Gelu Ionescu : Cred cã emigraþie este un termen
care trebuie nuanþat ; þinînd cont, în clipa de faþã, de
rãspîndirea în lume a celor plecaþi din România,
putem vorbi de o diasporã, de o emigraþie ºi de un
exil. Diaspora înseamnã totul, la un loc : sã nu uitãm
cã în aproape 50 de ani de comunism au pãrãsit þara
nu numai români, dar ºi sute de mii de nemþi ºi de
evrei nãscuþi aici, turci, greci plecaþi de la noi în
acest rãstimp. Astãzi, cine se stabileºte în strãinãtate
se poate spune cã pleacã în emigraþie, liber sã
*

Dialog realizat de Tita Chiper ºi publicat în Dilema, nr. 449,
octombrie 2001.
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circule, sã-ºi revadã þara natalã cînd vrea, fãrã teamã.
Eu am fost de la început ºi mã consider în continuare
un exilat.
T.C. : De ce ?
G.I. : Fiindcã am plecat silit. În fapt, nu m-a scos
cineva cu forþa din þarã, am plecat fiindcã am vrut
eu sã plec, de silã ºi de exasperare. În 1982, cînd am
ales acest gest fãrã întoarcere, eram lector la Catedra
de Literaturã Comparatã a Facultãþii de Limbã ºi
Literaturã Românã din Bucureºti, fãceam parte din
Consiliul Uniunii Scriitorilor, liber ales, ºi din biroul
secþiei de criticã ; aveam douã cãrþi apãrute ºi una
interzisã de cenzurã, care aºtepta de 10 ani sã plece
la tipar : prima parte a unei monografii despre Eugen
Ionescu. A fost o carte pe care apoi n-am mai terminat-o, pentru cã nu poþi sã lucrezi la infinit din
perspectiva nepublicãrii. Sau, cel puþin, eu n-am
putut sã fac asta. Faptul cã n-am putut era, poate, o
dovadã de slãbiciune ; nu o datã m-am gîndit cã ar
fi trebuit sã o fac de la început nepublicabilã, aºa
cum au fãcut toþi autorii de samisdad  nu sã sper
cã, totuºi, cenzura se va îndura....
T.C. : Cu douã decenii în urmã, cine risca totul ºi
pleca din þarã nu era privit ca un om slab.
G.I. : Eu mã simþeam alungat. Sînt român get-beget,
îmi ºtiu ascendenþa de cinci generaþii din partea
tatei ºi de trei din partea mamei. De ce-am optat
totuºi pentru plecare, de ce-am ales exilul ? Am vãzut
lucrurile mai clar cînd am ajuns în strãinãtate ºi, mai
ales, cînd am început sã fac politicã militantã, ca
redactor la Europa liberã : atunci am avut foarte
limpede senzaþia cã þara în care m-am nãscut mi-a
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fost furatã. De fapt, regimul comunist mi-o furase
demult, în sensul cel mai propriu ; bunicul fusese
mare proprietar în judeþul Covurlui, tata l-a moºtenit,
în 1949 ni s-a luat totul, iar eu am trãit ani ºi ani
cu spaima unui dosar de cadre pãtat. Dar pînã în
anii 80 nu m-am gîndit sã plec, deºi mai fusesem de
patru ori în strãinãtate. Însã dupã ce-am vorbit la
Conferinþa Scriitorilor din 81 despre ruinarea învãþãmîntului românesc ºi despre pericolul analfabetizãrii
în masã, n-am mai primit vizã. În 82, cînd am fost
iarãºi refuzat, m-am hotãrît sã pãrãsesc definitiv þara.
Conta enorm ºi faptul cã, la 45 de ani, mi se nãºtea
un copil, din care nu voiam sã fac un prizonier al
ceauºismului. Numai gîndul cã urma sã-l cresc în
duplicitate, aºa cum fusesem crescut eu, sau cã într-o
bunã zi aº fi putut sã-l aud cîntînd Partidul,
Ceauºescu, România..., cum ar fi învãþat la grãdiniþã,
numai acest gînd mã exaspera ; era peste puterile
mele sã suport. Pînã atunci refuzasem ideea de-a
deveni tatã, dar soþia mea îºi dorea foarte mult un
copil ºi l-am fãcut din dragoste faþã în ea. În ce lume
ºi pentru ce soartã s-ar fi nãscut el ? În 1982, cînd am
ajuns la Paris, am cerut azil politic.

Nu m-am gîndit cã sînt altceva decît scriitor
ºi intelectual român
T.C. : Din 90 încoace de cîte ori aþi venit în þarã ?
G.I. : Acum e a treia venire. ªtiu cã mã pot întoarce
liniºtit ºi totuºi vin rar în þarã. Simt cã în România
este încã o stare conflictualã ; astãzi, dupã vizitele
anterioare, mi se pare mai atenuatã, mai sedimentatã,
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mai bine zis. Oricum, mai puþin emoþionalã. Aici
mai am familie, trãieºte încã maicã-mea, foarte în
vîrstã, bãtrîneþea ºi singurãtatea ei mã tulburã, dar
dincolo de asta raportul meu cu România e mai
puþin emoþional, mai teoretic, deci mai profund,
într-un fel. Este foarte probabil cã voi veni în þarã
mai des de aici încolo, deºi am senzaþia permanentã
cã acest oraº, aceastã lume nu mai e a mea  mã
simt cel puþin pe jumãtate strãin... Indiferent de
asta, în exil, nici o clipã nu m-am gîndit cã sînt
altceva decît un scriitor ºi un intelectual român.
Starea de conflictualitate cu România de azi nu a
însemnat nici un moment neasumarea condiþiei mele
de intelectual român.
T.C. : Dar aceastã condiþie nici nu prea s-a schimbat :
aþi fost 20 de ani universitar la Bucureºti, 12 ani
redactor la radio Europa liberã, în ultimii 7 ani
predaþi româna în Germania la Universitatea din
Heidelberg. N-aþi spãlat vase în restaurante, cum au
fãcut alþi emigranþi, nu v-aþi angajat taximetrist. V-aþi
gîndit ºi la o asemenea situaþie ?
G.I. : Am avut norocul ca imediat ce-am rãmas în
strãinãtate sã mã pot angaja fie la Radio France
International, fie la Europa liberã  post pentru
care m-am decis. Nu numai fiindcã îmi oferea condiþii
materiale mai bune, dar era teribil de ascultat în
þarã. În fine, puteam sã spun în gura mare ceea ce
pînã atunci spusesem numai prietenilor. Dar gîndindu-mã cã am o soþie ºi un copil, în clipa în care
am plecat mi-am zis cã sînt dispus sã fac orice. Ca
arhitectã, soþia mea s-ar fi descurcat mai bine ; eu
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nici ºoferie nu ºtiam, dar aº fi învãþat dacã urma sã
cîºtig pîinea din meseria asta. N-am intrat în altã
condiþie ºi nici n-am cãutat-o. Sînt mulþi emigranþi
care, avînd alte profesiuni, încearcã imediat sã se
adapteze, unii reuºesc chiar foarte bine. Eu nu mi-am
pus aceastã problemã fiindcã aºa a fost viaþa mea.
Am plecat de la Universitatea din Bucureºti, iar în
strãinãtate m-am dus acolo unde mi s-a oferit un
loc, la un post de radio : era singurul mod de a-mi
achita datoria faþã de þarã ºi de a combate ororile
comunismului ºi ale ceauºismului, cu deosebire. Nici
un moment nu m-am gîndit sã mã despart de cultura
românã. Pur ºi simplu în ea exist, la ea raportez
întreaga mea viaþã.
T.C. : Aþi fi putut scrie în alte limbi ?
G.I. : Nu cred. Cu mult înainte de a pleca, discuþiile
mele cu prietenii, cu dragul ºi infinit regretatul Roger
Cîmpeanu, cu Laurenþiu Ulici, Radu Cosaºu, Mircea
Martin, cu Matei Cãlinescu ºi Ion Vianu în strãinãtate,
erau, de fapt, meditaþii despre cultura naþionalã,
despre România ºi despre români, despre felul cum
plasãm în istorie ºi cum am primit influenþele strãine 
începînd cu cele benefice ºi sfîrºind cu cele malefice.
Revenind la anii 70-80 : în momentul cînd mi-am
dat seama cã la Universitate nu se miºcã nimic, iar
lucrurile pe care le aveam de spus nu le pot spune
decît pe sfert, m-am apropiat de o serie de intelectuali din provincie, unii mai tineri decît mine,
încercînd sã facem un mic grup cu Ion Vartic, Ion
Pop ºi Marian Papahagi de la Cluj, cu Al. Cãlinescu
de la Iaºi, cu Livius Ciocârlie de la Timiºoara. Ne
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întîlneam din cînd în cînd, vorbeam liber, ne
simþeam ca într-o comunitate. Plecînd, le-am simþit
lipsa aproape dureros. La München contactele mele
intelectuale au fost slabe, aveam puþini oameni cu
care sã mã înþeleg ca în þarã. Vlad Georgescu, unul
dintre aceºtia, nu era literat, ci om de ºtiinþã ºi,
uneori, din acest motiv comunicarea nu mi se pãrea
deplinã aºa cum mi-aº fi dorit. Plecînd, am plãtit
foarte scump totul. Existã oameni care au pãrãsit
România, le merge bine unde sînt, ºi au, probabil, o
viaþã sufleteascã destul de puternicã, încît sã nu
plãteascã din acest punct de vedere. Foarte mulþi
se amãgesc, chiar, cã nu plãtesc. Eu am plãtit foarte
scump despãrþirea de aceastã þarã de care voiam sã
mã despart.
T.C. : Poþi sã ai nostalgia faþã de ceva de care fugi ?
G.I. : Mãrturisesc cã, plecînd din þarã, n-am avut
nici un fel de regret de tip... geografic : nici de
Bucureºti, nici de 2 Mai, nici de Sinaia ºi Cumpãtu
nu-mi era dor. Singurul lucru de care-mi era dor
era micul meu apartament de lîngã Ciºmigiu, fãcut
în timpul comunismului, ocupat dupã rãmînerea
mea în strãinãtate de un ofiþer de securitate care l-a
ºi cumpãrat ; acum mã judec cu statul pentru recuperarea fostei mele locuinþe. O ruºine, un abuz, o
nouã umilinþã  cãci umbrele expropierilor comuniste nu au dispãrut... Revenind astãzi dupã 4 ani
în Bucureºti, am gãsit un oraº schimbat în bine,
mult mai dinamic : totuºi nu m-am gîndit cã aº mai
putea sã locuiesc în el. Nu mai e Bucureºtiul meu,
ci un altul, puternic atras de modelul nefast al lumii
a treia...
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Ce duci cu tine, ce rãmîne, ce se schimbã ?
T.C. : Atunci cînd te adaptezi unui alt loc ºi mod de
viaþã, ce mai rãmîne din ce duci cu tine ºi ce se
modificã ?
G.I. : În primul rînd duci cu tine prietenii ºi familia,
duci cu tine cultura þãrii tale, duci cu tine o viaþã.
Duci cu tine, un timp, ºi frica. Din momentul cînd
au început sã vinã ameninþãri împotriva mea ºi mi
s-a scris, într-o zi, cã îmi va fi rãpit copilul, fetiþa
mea n-a rãmas singurã nicãieri, timp de 7 ani, pînã
în 89. Dar foarte important este ºi ceea ce se modificã. În ce mã priveºte, încet, ca un ºcolar începãtor,
cu atenþie ºi cu multã preocupare  de ordin intelectual, dar mai mult interior , am învãþat libertatea.
În România oamenii au înþeles cã dupã 89 sînt liberi
sã spunã orice  ºi în aceastã direcþie presa ºi televiziunea oferã un spectacol rizibil ºi întristãtor totodatã , dar n-au învãþat cã libertatea cere întotdeauna
responsabilitate. Cînd lucram la radio, puteam sã
spun în deplinã libertate numai ceea ce puteam sã
probez, fie cu profesionalitatea mea, fie cu sursele
creditabile ; dacã n-aveam cel puþin douã surse, nu
puteam da o ºtire, oricît ar fi fost ea de presantã. Nu
pot sã uit tensiunea în care-am stat, în 1987, pînã
cînd revolta muncitorilor de la Braºov a fost confirmatã din douã surse : abia atunci Europa liberã a
dat ºtirea pe post.
T.C. : Credeþi cã trãind în libertate nu vom deprinde
ºi noi de la sine legile libertãþii ?
G.I. : Nu-i sigur. Nu toþi oamenii care trãiesc în
libertate învaþã libertatea. Ajunºi în Occident, unii
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intelectuali români sînt cuprinºi de resentimente ºi
voteazã în Franþa cu Le Pen. ªi aici, în þarã, mulþi
trãiesc încã sub imperiul resentimentului : sînt gata
sã-ºi plîngã de milã ºi sã creadã cã numai alþii au
datorii faþã de noi. Occidentul nu ne este dator cu
nimic. Împãrþirea lumii s-a fãcut de zeci de ori în
istorie, probabil o sã se mai facã, destinul popoarelor
mici va cãdea în partea bunã sau în cea rea, nu se
ºtie ; totul e ce faci cu propriul destin dupã ce-ai
cãzut în partea rea sau de cea bunã. Toatã lumea a
trecut, în felul ei, prin greutãþi.
T.C. : Credeþi cã spaþiul în care vã aflaþi acum,
Germania, vã obligã mai mult sã vã puneþi asemenea
întrebãri ?
G.I. : N-ai cum sã nu þi le pui ºi, inevitabil, n-ai cum
sã nu te raportezi totodatã la spaþiul din care vii. Tot
ce se întîmplã în România ºi cu România mã intereseazã foarte mult, dupã cum mã intereseazã foarte
mult ce se întîmplã în Germania ºi în lume. Nu
trãiesc abstras. Sigur, România înseamnã ceva special,
cultura românã are pentru mine o semnificaþie aparte,
cum e ºi normal. Cît pot, mã þin la curent cu ce apare
în þarã ; fostul meu coleg de la radio, N.C. Munteanu,
îmi trimite cãrþi, m-au interesat foarte mult volumele
lui Lucian Boia ºi ale lui Patapievici, de pildã, dupã
cum urmãresc cu plãcere cîteva reviste foarte bune,
Apostrof, Vatra, România literarã, 22, Dilema, cînd
fac rost de ele. Nu m-am fixat la un cotidian românesc, fiindcã gãsesc prea multe comentarii, acolo
unde aº prefera sã aflu ºtiri. Dar, mã rog, nu vreau
sã parã cã dau cuiva note.
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T.C. : Cît de justificatã a fost sau mai este încã
pãrerea unora dintre noi cã n-avem ce învãþa de la
emigranþi ?
G.I. : Am fost cu totul dezamãgit de ecoul pe care
l-a avut celebra replicã ei n-au mîncat salam cu
soia, sã nu vinã sã ne dea lecþii. Vin din Occident,
de pildã, oameni cu pregãtire profesionalã, managerialã, chiar culturalã extraordinarã. Nu vrei sã fii de
acord cu ei, nu te obligã nimeni : dar ascultã-i ºi
respectã-i. Uneori, ascultã-i, fã ce spun ei, fiindcã
mulþi dintre ei ºi-au confirmat valoarea ºi în strãinãtate, lucru demn de toatã stima. E drept, poate cã
n-am mîncat salam cu soia, dar ºi eu pot spune cã
foarte puþini dintre intelectualii români veniþi în
Occident astãzi, în vizitã sau cu burse, înþeleg aceastã
lume complicatã. Mulþi sînt îmbîcsiþi de resentimente
ºi de dezinformare. E alt tip de societate, una mai
liberalã, cu vechi tradiþii, cu un sistem de încadrare
a omului într-un angrenaj complet diferit de cel
românesc ºi care, unui om de la noi, dupã 2-3 luni
de stat în Occident, i se pare sau uimitor sau inacceptabil. Da n-aº sta aici pentru nimic în lume ! Bineînþeles, poþi sã stai sau nu, dar încearcã mai întîi sã
vezi, înainte de a te pronunþa atît de sigur. Mai e
ceva : o mare parte dintre emigranþii români, chiar
cînd se adapteazã, privesc cu un ochi excesiv de
critic pe cei în mijlocul cãrora trãiesc. Nemþii sînt
niºte încuiaþi tîmpiþi, nu vezi cum conduc maºina ?,
italienii niºte mincinoºi, francezii cam îngãlaþi
etc. Pentru majoritatea românilor stabiliþi în strãinãtate, strãinii par imperfecþi în cel mai înalt grad.
Cum e de crezut aºa ceva ? Iar dacã într-adevãr crezi
asta, de ce mai stai în þara pe care ai ales-o ºi unde-þi
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cîºtigi existenþa ? La unii gãsim chiar ºi în materie de
peisaj o nostalgie exacerbatã. Am fost în Italia, în
Germania, în Franþa, cunosc bine multe locuri. Italia
e o þarã de-o frumuseþe emoþionantã : da, dar e mai
frumos la noi, auzi cîteodatã. Avem ºi noi, nu zic,
locuri încîntãtoare, dar în Italia, de pildã, o lume
întreagã vine de secole, ea are ceva în plus, un
farmec indicibil, apoi monumente incomparabile. În
general, românul, îmi pare rãu s-o spun, ºi ca naþie,
ºi ca individ, nu reuºeºte sã punã de acord ºi sã
armonizeze complexele sale de inferioritate cu cele
de superioritate, de care este dominat.
T.C. : Cît va modifica globalizarea noþiunea de emigraþie ?
G.I. : Globalizarea e un fenomen inerent, dar greu
de suportat, care va duce, fãrã îndoialã, la deteriorarea unor specificitãþi. Ceea ce va rezista ºi, dupã
pãrerea mea, se va combina foarte bine cu noul
fenomen, este regionalizarea. De aceea, cred cã
Germania este mai pregãtitã pentru globalizare decît
Franþa, stat centralizat. Cît priveºte emigraþia, în
condiþiile globalizãrii, lucrurile se vor schimba, inevitabil, dar lent, probabil în bine. În globalizare cred
cã numãrul exilaþilor va fi din ce în ce mai mic. ªi,
în general, cred cã ºi diaspora, în sensul cel mai larg
al termenului, cu timpul va marca mai degrabã o
istoricitate decît o realitate. În ce mã priveºte, eu mã
consider un exilat ºi aºa am sã mor. Poate cã e ºi o
problemã temperamentalã sau o problemã despre
felul cum rezolvi ecuaþia dintre fiinþa ta socialã ºi
cea psihicã, dintre fiinþa ta culturalã ºi fiinþa biologicã ; apoi familia etc. Voi rãmîne un intelectual
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român care scrie ºi vorbeºte româneºte ºi va face
asta pînã la sfîrºit, indiferent ce va lãsa în urma lui,
indiferent dacã asta va fi important sau nu. Probabil
cã nu va fi important ; dar nu vãd de ce aº încerca sã
schimb în datele sale acest raport esenþial dintre
mine ºi cultura românã. E o alegere, o soartã asumatã. Nu din patriotism, ci ca o evidenþã, un rezultat
al vieþii mele întregi. Foarte probabil cã nu am reuºit
altceva, ca unii dintre confraþii mei  îi felicit pe cei
care au reuºit în alte culturi, mai mari, mai valoroase
ºi mai exigente decît cea românã.
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Despre o ranã nevindecabilã...*
Gelu Ionescu a debutat în presã în 1962 ºi în critica
literarã în 1967. A fost, timp de 19 ani, asistent, apoi
lector de literaturã comparatã la Facultatea de Filologie
din Bucureºti. A plecat din România în noiembrie
1982, a lucrat timp de 12 ani ca redactor la Radio
Europa liberã, iar acum predã limba ºi literaturã românã
la Universitatea din Heidelberg. Înainte sã plece din
þarã, a publicat douã cãrþi, Romanul lecturii (1976) ºi
Orizontul traducerii (1981), care porneau de la douã
idei pe cît de generoase, pe atît de originale : cea de
a doua avea la bazã ideea cã traducerile sînt la fel de
importante într-o literaturã ca ºi originalele, iar prima
se construia în jurul temei indiferent ce citim, citim
ca pe un roman. A treia carte, cea despre Eugen
Ionescu, nu a putut fi publicatã înainte de 1989, a
apãrut deci abia în 1991, sub titlul Anatomia unei
negaþii. L-am întîlnit pe Gelu Ionescu, pentru a realiza
acest interviu, în casa lui N.C. Munteanu, cãruia îi
mulþumesc pentru ospitalitate, entuziasm ºi sprijin.
De altfel, N.C. Munteanu nu putea lipsi din acest
portret al lui Gelu Ionescu. Cei doi veterani ai Europei
Libere, cei doi prieteni au un aer comun, o bunãtate
la fel de confortabilã pentru cel care le e oaspete, un
fel de a da replica la fel de strãlucitor, chiar dacã îi
*

Dialog realizat de Svetlana Cîrstean apãrut în Observatorul
cultural, nr. 85, octombrie 2001.
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caracterizeazã ritmuri diferite. În acest context, în
care mã simþeam parcã, chiar acasã, la Europa liberã,
l-am putut descoperi pe Gelu Ionescu cu adevãrat : în
sensibilitatea ºi în fragilitatea sa, pe care nu evitã sã
le comenteze, ºi în forþa sa care vine, fãrã îndoialã,
dintr-o asumare realã a libertãþii. (S.C.)

1. Student ºi editor al lui Tudor Vianu
Svetlana Cîrstean : Începuturile dumneavoastrã sînt
marcate în întregime de Tudor Vianu. V-a descoperit
în timpul facultãþii ?
Gelu Ionescu : Sînt marcat, incontestabil, de personalitatea lui Vianu. De el ca om ºi mai apoi de opera
sa. Pentru cã întîi l-am cunoscut ºi dupã aceea l-am
citit. Primul lucru pe care l-am fãcut în anul întîi de
facultate, în 1958, a fost sã mã duc la cursurile sale
speciale, care erau destinate anului IV. Am fost
fascinat de ºtiinþa lui, de felul cum privea studenþii,
de melancolia lui, uºor perceptibilã. Nu mai vãzusem
niciodatã un bãrbat atît de savant ºi de elegant, în
acelaºi timp, atît de academic, de aulic  m-a uluit
pentru toatã viaþa. Ducîndu-mã la cursul sãu un an,
doi, trei, m-a remarcat. În catedra lui, îl cunoºteam
deja, de mai mulþi ani, pe Victor Ciobanu  pe Edgar
Papu ºi Vera Cãlin îi avusesem profesori. Aºa s-a
întîmplat sã-i fiu prezentat ºi Vianu, care era directorul Bibliotecii Academiei, a început prin a-mi da
permis de intrare la bibliotecã. Eram un grup de
ºapte-opt studenþi filologi care aveam toþi permise
de intrare la bibliotecã. Era ceva foarte rar, acest
privilegiu. Printre ei se aflau Toma Pavel, Mihai
Zamfir, Mihaela Mancaº, de la istorie Vlad Georgescu
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ºi Rãzvan Theodorescu. Citeam la Biblioteca Academiei,
care era pentru noi paradisul. Acolo se gãseau cãrþi
care nu erau accesibile nicãieri în altã parte. S-a
întîmplat ca, fiindu-i student lui Vianu în anul IV
(era cursul despre istoria ideii de geniu, care se
gãseºte în postume), sã dau un examen prost ºi sã
iau nota 8, fiind foarte intimidat. Vianu punea întrebãri generale, iar eu rãspundeam pe alãturi. Totuºi,
dupã acest examen, continuam sã merg la curs, îl
întîlneam ºi, din cînd în cînd, mã mai oprea ºi
fãceam cîþiva paºi împreunã. Se uita la mine cu o
anumitã curiozitate, cum se uita în general la mai
toþi tinerii. Avea un fel special de a privi oamenii.
Cãuta în ei ceva. Cãuta poate tandreþea, pe fondul
acelei stãri de melancolie pe care o receptasem cu
uºurinþã. Am reconstituit aceastã stare gîndindu-mã
la el. ªi m-am gîndit adesea la el pentru cã, mai
tîrziu, s-au întîmplat  aºa cum se întîmplã adesea în
viaþã  lucruri paradoxale, care te marcheazã. Am
devenit, de exemplu, unul din editorii lui.
S.C. : Înainte de plecarea din România...
G.I. : Da, mult înainte sã plec. Revenind la studenþie,
am avut curajul, dupã acel examen, sã-i propun sã
fac o lucrare de diplomã cu el. Vianu a acceptat, dar
era nevoie de o aprobare de la minister, pentru cã nu
se dãdeau lucrãri de diplomã la specialitatea literaturã comparatã. O datã aprobarea obþinutã, m-au
recomandat ºi Vera Cãlin, ºi Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
cãreia i-am fost apoi asistent timp de ºase ani. Am
propus subiectul Caragiale ºi Flaubert, paralelisme
literare. Mi-l sugerase aceeaºi doamnã Vera Cãlin.
Am scris lucrarea cum m-a dus capul, ºi i-am prezentat
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Domnului Profesor o primã formã, scrisã de mînã ! ! !
Eram atît de sãrac încît nu aveam bani ca sã plãtesc
o dactilografã. Vianu a citit totuºi lucrarea ºi mi-a
fãcut niºte observaþii foarte usturãtoare, dupã care
am fost pe punctul de a renunþa ºi de a pierde
examenul de stat. M-a salvat o amicã de la Biblioteca
Academiei, Onica Busuioceanu, fiica lui Alexandru
Busuioceanu, faimosului critic de artã ºi poet exilat
în Spania. Ea mi-a fãcut ordine în lucrare ºi mi-a
dactilografiat-o.
S.C. : Aþi publicat vreodatã acest text ?
G.I. : Nu. Paralelismul literar între Caragiale ºi Flaubert
se poate face, cred cã e valabil. Dar viziunea mea
despre literatura comparatã ºi despre metodele ei
este astãzi foarte schimbatã faþã de atunci. Sînt acum
foarte distanþat faþã de valoarea paralelismelor ºi
importanþa influenþelor. N-aº spune chiar cã într-adevãr
comparaison nest pas raison, dar nici cã mai cred
nebuneºte în metodele ºi ticurile acestei discipline,
mai cu seamã dacã nu e dublatã de altele ajutãtoare,
ca naratologia sau teoria literarã, de exemplu. Cînd
Vianu a citit forma finalã a lucrãrii, a spus Merge ºi
m-a întrebat Ce notã sã-þi pun ?. Eram în cabinetul
sãu de la Biblioteca Academiei. El era mereu îmbrãcat în haine închise. Cu vestã, cu o cãmaºã impecabilã, cu cravatã sobrã, cu ciorapi destul de lungi,
în aºa fel încît sã nu se vadã piciorul. Întotdeauna
am dispreþuit la bãrbaþi neglijenþa de a purta ciorapii
scurþi la costum închis... Îmi spunea : Sã-þi dau
nota... 6, poate sau mai bine 7, sau poate chiar 8 ?
Mai bine 9... cam mult, nu ?. ªi m-a propus pentru
nota 9. A venit ºi ziua susþinerii. Am vorbit în faþa
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unei comisii al cãrei preºedinte era Boris Cazacu,
care ani de zile a vrut sã facã din mine un lingvist.
Din comisie mai fãcea parte ºi George Ivaºcu,
redactor-ºef la Contemporanul, pe atunci. Eu începusem deja sã colaborez la Contemporanul cu cronicã de film. Mi-am susþinut teza, Vianu se uita puþin
surprins la mine. Nu mã auzise pînã atunci vorbind
cu însufleþire, de obicei eram foarte intimidat de
persoana lui ºi în consecinþã aproape monosilabic.
A fost prima tezã de literaturã comparatã care s-a
fãcut în facultate dupã rãzboi. Dupã ce am ieºit din
salã, a venit ºi Vianu care mi-a spus : Te felicit. Ai
susþinut admirabil. Ai luat nota 10. Am aflat mai
tîrziu cã Vianu intenþiona de fapt sã-mi dea 9, dar
Cazacu ºi Ivaºcu i-au spus : Bine, domnule profesor,
de cîte ori avem noi norocul sã dãm peste asemenea
studenþi ? Se poate sã-i dãm 9 ? Apoi, din cîte ºtim
aveþi de gînd sã-l luaþi ºi la catedrã....

2. Spectrul Comandorului
S.C. : V-aþi descris profesorul cu multã tandreþe ºi cu
o mare precizie a detaliilor. Ce aþi împrumutat de la
el, personal, ºi în ceea ce priveºte scrisul dumneavoastrã ?
G.I. : În primul rînd, atunci cînd mi-a dat peste mînã
ºi mi-a spus cã scriu prost, mi-a fãcut cel mai mare
serviciu ºi deserviciu, în acelaºi timp. Mai întîi de
toate, m-a obligat sã nu ies din probitate atunci cînd
scriu, sã verific, sã folosesc un stil de exprimare care
e la antipodul stilului cãlinescian. Dezavantajul a
fost cã mi-a creat o mare inhibiþie. Urmarea a fost cã
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am scris puþin ºi mãrturisesc foarte sincer cã ºi acum
efigia lui Tudor Vianu stã undeva la dreapta mea,
atunci cînd scriu, ºi mã face atent. E într-un fel ca
spectrul Comandorului din Don Giovanni ; el existã
pururi în preajma mea pentru a-mi aminti sã nu
comit crima de a spune prostii... Am suferit mult la
moartea lui Vianu, iar dupã aceea am scris cîteva
texte despre el, apãrute în primul meu volum. Mulþi
ani mai tîrziu, am intervenit într-o discuþie despre
vinovãþia lui, despre colaboraþionismele sale, o dezbatere iniþiatã de revista 22, acum doi ani. Am polemizat
atunci cu Bujor Nedelcovici. Însã lucrul extraordinar
care mi s-a întîmplat a fost acela despre care vorbeam ºi mai înainte : am ajuns, peste ani, prin 1970,
editorul celui care mi-a dat peste mînã ºi mi-a zis sã
nu mai scriu prostii. Familia Vianu a apelat, mai
întîi, în acei ani, la ultimii trei asistenþi ai profesorului, adicã Matei Cãlinescu, Sorin Alexandrescu
ºi cu mine, pentru a ne ocupa de editarea operelor
complete. Cu Matei sînt foarte bun prieten ºi el a
jucat un rol foarte important în viaþa mea. Un rol
contrar celui jucat de Vianu, pentru cã Matei m-a
împins sã scriu. Datoritã lui, de altfel, am scris primul
meu text de criticã literarã.
S.C. : Asta se întîmpla cînd ?
G.I. : În 67, cred. Debutasem ca jurnalist în 62,
terminasem facultatea în 63 ºi continuam sã scriu
cronicã de film. Iar Matei Cãlinescu vroia neapãrat
sã încep sã scriu criticã literarã ºi mi-a dat în mînã
un proaspãt volum al lui Vinea, Ora fîntînilor. Apãrea pentru prima oarã Vinea în volum. ªi am scris un
text care a plãcut celor care l-au citit. Iar puþin mai
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tîrziu, am scris despre Philippide, despre volumul
Monolog în Babilon. Dupã ce am scris aceste douã
texte, mi-am dat seama cã nu trebuie sã mai scriu
despre poezie.
S.C. : ªi n-aþi mai scris într-adevãr niciodatã ?
G.I. : Am mai scris în Amfiteatrul lui Guþã Bãieºu
vreo cîteva texte despre poeþii tineri pe atunci,
aproape debutanþi  Marin Sorescu, Ana Blandiana,
chiar despre marea promisiune ºi detestabila deziluzie care a fost Adrian Pãunescu. Dar ºtiam cã un
critic de poezie are nevoie de o pregãtire specialã ºi
de un interes special pe care nu-l aveam. În literatura
românã, de altfel, existã puþini critici de poezie.
Unul dintre ei este Ion Negoiþescu. ªi Mircea Martin
scrie bine despre poezie. ªi Grigurcu. Trebuie o
culturã criticã specialã ºi trebuie în plus ºi o culturã
filozoficã. Or, eu am o foarte slabã pregãtire filozoficã.

3. Cît de bovaricã e literatura românã ?
S.C. : ªtiu cã predaþi la Heidelberg ºi literaturã românã.
Ce literaturã românã predaþi de fapt ºi care sînt
criteriile dupã care alegeþi scriitorii ?
G.I. : Aleg ce vreau eu. Cursul de literaturã românã
de la Heidelberg este singurul din Germania (ºi
poate chiar de oriunde) care se predã în limba
românã.
S.C : Adicã studenþii ºtiu limba românã ?
G.I. : Da, ei sînt de obicei români veniþi în Germania
sau saºi. Sînt ºi cîþiva care au învãþat foarte bine
româneºte. Cum spuneam, îmi aleg eu subiectele ºi,
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în general, cursurile mele sînt de tip monografic.
Am vrut sã mã ocup de scriitori care sînt traduºi ºi în
germanã ºi care sînt de o oarecare notorietate. Am
fãcut un semestru romanul lui Mircea Eliade, Noaptea
de sînziene, care e un roman slab. Dupã aceea am
predat nuvelistica lui Eliade, cred, tot un semestru.
Îl consider pe Eliade un bun scriitor interbelic. Succesul lui se datoreazã unui talent extraordinar de a
strecura cititorului ideea (falsã, de fapt) cã înþelege
ceea ce citeºte. E aici un întreg mister, o artã. L-am
cunoscut puþin pe Eliade, dar l-am cunoscut totuºi.
Avea ceva fascinant ºi în fiinþa lui. Era un om foarte
direct ºi amical, iar fizionomia lui ascundea ceva
misterios ºi ataºant. Am fãcut la facultate timp de un
semestru literaturã fantasticã. În prelungirea lui Eliade.
M-am oprit la Voiculescu, care e mai uºor de descifrat. Am fãcut, de asemeni, timp de un an ºi jumãtate,
un curs despre Caragiale, tatãl ºi fiul.
S.C. : ªi cum a fost receptat Caragiale ? Aceasta e o
problemã chiar ºi în România.
G.I. : Studenþii mei îl citiserã deja. Am fãcut analize
foarte amãnunþite. Mai cu seamã pe teatru. Trebuie
sã spun însã cã toate cursurile mele sînt foarte puþin
ortodoxe. Cursurile mele nu sînt niºte panegirice.
Toate obiecþiile ºi dubiile sînt discutate.
S.C. : Poate cã acesta este ºi un avantaj al faptului cã
nu predaþi în România. Aici prejudecãþile legate de
nenumãraþi scriitori sînt atît de mari, încît e greu sã
vorbeºti despre punctele slabe.
G.I. : ªtiu asta, dar eu mi-am cîºtigat libertatea ºi am
plãtit scump pentru asta. Am plecat din România în
1982, am învãþat treptat ce înseamnã libertatea, ce
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înseamnã democraþia ºi am cîºtigat acest privilegiu
de a spune ceea ce cred ºi nimic altceva. Sigur cã
I.L. Caragiale e genial, dar asta nu înseamnã cã nu
poþi gãsi pete în soarele unui scriitor genial.
S.C. : Iar dupã Caragiale tatãl, a urmat fiul.
G.I. : Da, am încercat sã demonstrez cã romanul
Craii de Curte-Veche e un fel de expresie compensatorie a unui teribil complex de inferioritate.
Singurul personaj important este povestitorul. Celelalte personaje, în ciuda mitului, sînt toate niºte
fantoºe. Dar scriitorul, mai precis acel eu narativ,
vrea sã spunã iatã cu cine am fost eu prieten,
construind o poveste cu nobili ºi orduri, ca sã compenseze un eºec social printr-un produs estetic pe
cît de extravagant, pe atît de strãlucitor.
S.C. : ªtiþi care a fost rezultatul anchetei iniþiate de
Observatorul cultural ?
G.I. : Da, ºtiu, iar faptul cã ancheta respectivã a
plasat pe primul loc romanul lui Mateiu Caragiale
dovedeºte cît de bovaricã e literatura românã de
astãzi...
S.C. : ªi cît de bovarici sînt cititorii ei...
G.I. : Implicit criticii. L-am aºezat ºi eu pe Mateiu pe
nu ºtiu al cîtelea loc. Oricum a trebuit sã rãspund
într-un timp foarte scurt la aceastã anchetã ºi mi-a
scãpat, de pildã, din vedere un roman foarte bun ºi
anume Dimineaþã pierdutã de Gabriela Adameºteanu.
ªi îmi pare foarte rãu cã mi-a scãpat. Eu am desemnat pentru primul loc Orbitorul lui Mircea Cãrtãrescu,
iar pentru locul doi, Ferestre zidite de Alexandru
Vona. Trebuie sã mãrturisesc cã sînt un împãtimit
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cititor de romane. Romanul e lectura mea preferatã.
ªi critica, ce-i drept. Dar acum, îmbãtrînind, citesc
din ce în ce mai greu teorie literarã. Aproape cã nu
mai citesc deloc. Citesc, în schimb, multã ºi foarte
interesantã memorialisticã ce apare în þarã.

4. O carte scrisã în comunism
ºi apãrutã în libertate
S.C. : Eugen Ionescu a fost o descoperire ºi o pasiune
care data dinainte de plecarea din þarã ?
G.I. : Da, cu acea carte despre Ionescu e o poveste
lungã ºi frustrantã. Am scris cartea în 72. În 70 însã
am scos o ediþie de teatru Ionescu, în douã volume.
Aceastã ediþie avea ºi un studiu introductiv, care era
coerent ºi interesant, dar care astãzi mi se pare cã
suferã de un defect major pe care n-o sã-l dezvãlui.
Am hotãrît atunci sã scriu mai mult despre Ionescu
ºi am început în primul rînd sã-l caut, în ziarele ºi
revistele din anii 30. Am muncit luni de zile ca sã
construiesc o bibliografie corespunzãtoare. Cartea
propriu-zisã care a rezultat, Anatomia unei negaþii,
este, acum, evident datatã. A apãrut în 91, a fost ºi
onoratã cu Premiul Uniunii Scriitorilor, un premiu
de consolare. Cred cã este cartea care a fost cel mai
lung timp interzisã, respectiv 17 ani. Dar nu din
cauza mea, ci din cauza lui Eugen Ionescu care
începuse sã facã diverse declaraþii politice.
S.C. : Era proscris.
G.I. : Da, ºi cui mãrturiseam cã scriu o carte despre
Eugen Ionescu, îmi spunea : Eºti nebun. Nu-þi pierde
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timpul. Crohmãlniceanu, de exemplu. Dacã aceastã
carte apãrea atunci, în 73, era bine. Juca în limitele
libertãþilor pe care þi le permitea momentul. Era
curajoasã pentru acel moment. Nu condamna extravaganþele lui Ionescu în ceea ce priveºte literatura
românã, ci dimpotrivã, le justifica. Dar, în acelaºi
timp, nu-l încadra aproape deloc în epocã ; avea
multe lacune.
S.C. : Trebuie sã înþeleg cã e foarte dependentã de
context aceastã carte ?
G.I. : Da, pentru cã aveam în spate ºi spectrul autocenzurii, voiam sã fac o carte publicabilã. Cartea n-a
trecut însã. Ea s-a izbit de împotrivirea lui Ion Dodu
Bãlan ºi a altora. ªi am rãmas cu acest copil nenãscut
în braþe. În 1991, a apãrut aproape concomitent cu
acea culegere de aricole ale lui Ionescu fãcutã de
Mariana Vartic ºi Aurel Sasu ºi implicit selecþia mea
de texte de la sfîrºitul cãrþii a devenit caducã. Era o
carte scrisã în comunism care apãrea în libertate.
Am greºit pentru cã nu am fãcut de la început
aceastã carte cu adevãrat nepublicabilã. Asta este de
fapt problema scriitorului român : de ce nu avem
samizdat ? Nicolae Manolescu spune cã nu avem
samizdat pentru cã aproape totul s-a publicat. Fals,
chiar ridicol. Amicul meu greºeºte fundamental. Nu
avem samizdat pentru cã scriitorii români nu au
scris cãrþi care sã fie de la început nepublicabile.
Sau publicabile în strãinãtate. Iar eu am fãcut acelaºi
lucru. Cînd a apãrut, cartea era în fond depãºitã. Ea
rãmîne astãzi un document. Am acolo, ce-i drept,
cîteva intuiþii pe care le cred juste în ceea ce-l
priveºte pe Ionescu, cred cã eºecul lui în literatura
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românã reiese în mod clar, dar mai trebuia mult
nuanþat. E o carte descriptivã ºi o parte din descripþii
sînt corecte. Are pentru prima datã o cvasi-completã
bibliografie referitoare la subiectul respectiv. Este o
carte de interes... istoric. Cine va dori sã scrie despre
Eugen Ionescu va trebui sã citeascã aceastã carte,
numai ºi pentru a spune : Are dreptate Cutãrescu
aici, acolo, dar nu ºi dincolo.
S.C. : Ionescu a luat act vreodatã de ceea ce aþi
scris despre el ?
G.I. : L-am întîlnit pentru prima datã, în iulie 1972,
invitat de el, în timp ce îmi scriam cartea. Am ajuns
la Paris, am fost întîmpinat de Marie-France Ionesco,
fiica lui, cãreia îi datorez enorm în viaþã. M-am dus
apoi la el la þarã. Îºi cumpãrase acolo o moarã, pe
care o amenajase. Era un loc paradisiac. I-am dus
atunci un numãr din Secolul 20, în care apãruse
Viaþa grotescã ºi tragicã a lui Victor Hugo, o scriere
a lui din tinereþe pe care eu o descoperisem. S-a
uitat la ea ºi mi-a spus : Da unde-ai mai gãsit-o ºi
pe asta ?. Apoi, rãmînînd singuri, înainte de masa
de searã, mi-a spus aºa : Te cam ocupi de prostiile
mele de tinereþe. Amintirile mele cu Ionescu constituie un capitol din memoriile la care lucrez.

5. Proza criticii ºi poezia
S.C. : Care este perspectiva pe care o aveþi acum
asupra literaturii române ?
G.I. : Am reflectat mult la specificul literaturii române,
dar nu în sensul acelei interminabile, sterile ºi

257

imbecilizante discuþii despre specific : sã fim specifici
ca sã fim universali sau sã fim universali ca sã fim
specifici sau sã fim specifici ºi universali în acelaºi
timp. Mã joc ºi eu acum ca Polonius în Hamlet,
vorbind despre piesa în care urma sã joace :
comico-tragicã, comico-pastoralã ºi comico-lirico-pastoralã, pastoralã-tragicã... Cred cã valorile literaturii
române sînt perceptibile în douã genuri. România
are 5 poeþi mari. Nu-i nevoie sã-i numesc.
S.C. : De ce sã nu-i numiþi ? Poate cã, pentru unii,
alþii sînt cei 5 poeþi mari.
G.I. : Eminescu, Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu. Are
încã zeci de poeþi foarte buni. De la Cãrtãrescu la
Doinaº, de la Blandiana la Pillat, de la Mircea Ivãnescu
la Ileana Mãlãncioiu. O literaturã dominatã de poezie. Din pãcate, genul cel mai ingrat, care nu prea se
poate impune în lume, mai cu seamã atunci cînd nu
e impus nimic în prealabil. Dacã ar fi existat deja un
gen sau un autor impus, ar fi tras dupã el ºi pe
celelalte. E mult mai uºor sã iei premiul Nobel cînd
eºti poet, dacã aparþii literaturii spaniole. Oricum,
premiul Nobel e o altã obsesie total sterilã a românilor. Al doilea gen este, exact aºa cum spun, proza
criticii. Nu opere de ficþiune pe care le scriu criticii,
ci proza criticii ºi eseisticii. Expresia nu-mi aparþine
mie, ci lui Negoiþescu, dar, întrucît am discutat împreunã acest termen, pot sã iau jumãtate din paternitate.
Proza criticii, adicã proza pe care o citeºti de la
Maiorescu pînã la Manolescu. Cît despre roman, aici
e o discuþie la care nu aº putea participa singur, ci
împreunã cu mulþi alþii.
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6. Asemeni lui Filoctet
S.C. : Aþi încercat, atunci cînd aþi plecat în 1982, sã
faceþi în strãinãtate munca pe care o fãceaþi în þarã ?
G.I. : Nu pot spune cã am încercat pentru cã am
primit foarte repede oferta de la Radio Europa liberã,
care a fost în acelaºi timp un pariu ºi o tentaþie, un
cadou pe jumãtate înflorit, pe jumãtate otrãvit. Am
acceptat acest cadou. Trebuia sã mã mut la München,
aveam de întreþinut o familie. Exista probabil posibilitatea, dacã aº fi insistat, sã intru ca profesor într-o
universitate, dar mã interesa în primul rînd sã-mi
justific gestul plecãrii, al pãrãsirii regimului comunist. N-am urît în viaþa mea decît o singurã persoanã :
pe Ceauºescu. Ura faþã de el era atît de puternicã,
încît nu puteam sã-i mai vãd portretul, care îmi
producea o senzaþie de vomã. Am avut în ceea ce îi
priveºte pe comuniºti o foarte precoce experienþã.
Am avut o origine socialã burghezo-moºiereascã.
Pãrinþii mei au pierdut totul într-o noapte ºi la 11 ani,
în 1949, am fost confruntat cu niºte lucruri teribile.
Tata a fugit de acasã ca sã nu ajungã în situaþia de a
i se impune domiciliu obligatoriu. Am devenit în
timp ºi un anti-comunist raþional ºi, acceptînd postul
de la Europa liberã, am vrut sã spun cu glas tare
ceea ce gîndeam, ceea ce gîndeau mulþi dintre prietenii mei din þarã ºi mulþi dintre români, în general.
Ducîndu-mã la radio, am rupt legãtura cu tot ceea
ce însemna literaturã comparatã ºi cu alte lucruri de
felul acesta.
S.C. : Experienþa la radio v-a schimbat în vreun fel
discursul, v-a obligat sã scrieþi altfel ?
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G.I. : Da, a trebuit sã scriu pentru radio ºi mi-am
schimbat complet stilul. Ultimele texte pe care le-am
scris eu înainte de a pleca erau niºte cronici ample
la integrala Shakespeare care se dãdea la televiziune.
Acestea reprezentau un anumit fel al meu de a scrie,
pe care îl consider cel mai reuºit. Ei bine, dacã mã
apuc ºi compar aceste texte ºi cele scrise pentru
radio, par scrise de un alt om. Mi-am schimbat
complet stilul. Cînd am plecat de la radio, în 1995, ºi
am început sã scriu din nou, altceva, cred cã ceea ce
am reuºit sã pãstrez ºi sã fructific a fost claritatea la
care te obligã radiofonia. Prin urmare, textele pe
care le-am scris dupã aceea, atîtea cîte sînt ele, sînt
clare ºi directe. Oricum, plecarea din România, în
1982, a presupus o rupturã definitivã, completã. Am
trecut dintr-o þarã în alta, dintr-un context în altul,
dintr-o limbã în alta, dintr-o profesie în alta, dintr-un
stil în altul. Urmãrile acestei rupturi le resimt ºi
acum. Probabil nu toþi cei care se exileazã simt
acelaºi lucru. Personalitatea mea, destul de fragilã, a
fost cea care a reacþionat în aºa fel încît, aceastã
schimbare sã aibã un efect atît de perturbant, sã mã
rãneascã adînc. Sofocle are o tragedie numitã Filoctet.
Filoctet este pãrãsit pe o insulã, avînd o ranã nevindecabilã. Dar Troia nu poate fi luatã fãrã Filoctet. ªi
atunci vine Ulise sã-l aducã cu forþa. E o tragedie
extraordinarã, în care suferinþa devine tema principalã, înlocuind eroul. Rana mea este asemenea rãnii
lui Filoctet. Nu se va vindeca niciodatã. Nu voi muri,
sper, din ea, merg cu ea, trãiesc cu ea, scriu cu ea.
S.C. : Ce-aþi pierdut plecînd, în afarã de faptul cã aþi
renunþat practic la un fel de a fi ?
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G.I. : Am pierdut prietenii. O parte erau deja în
strãinãtate. Matei Cãlinescu, Ion Vianu. L-am lãsat în
þarã pe cel mai bun prieten al meu, Roger Cîmpeanu.
ªi pe Laurenþiu Ulici, pe Mircea Martin, pe Radu
Cosaºu ºi pe alþii. Mi-am pierdut studenþii. Am pierdut tot ce v-am spus mai înainte. Plus casa, micul
meu apartament unde mã simþeam foarte bine, cãrþile,
unele obiecte de familie. Restul le luaserã comuniºtii...
S.C. : Cu diaspora ce legãturi aþi avut ?
G.I. : Sã ºtiþi cã emigraþia e ca þara. Gãseºti aceleaºi
feluri de oameni : de la cei foarte bine pînã la nãtãrãi
ºi ticãloºi. Ai parte ºi de momente de generozitate,
de ajutor, dar ºi de intrigi de tot felul. Mi-am fãcut ºi
un nou prieten  N.C. Munteanu.
S.C. : Vã mai consideraþi ºi acum un exilat ?
G.I. : Da, sigur, ºi voi muri exilat. Nu mã pot simþi
altfel. Vin în România cu sentimente amestecate,
urmãresc atent ceea ce se petrece aici, în culturã ºi
în politicã. Voi veni ori de cîte ori voi putea, dar tot
cu acest sentiment de exilat.
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4.
Despre memorialistica
unor prieteni

Jurnalul lui Mircea Zaciu 
o oglindã...
Am citit Jurnalul lui Mircea Zaciu cu un interes
special  ºi iatã care : pãrãsind România la sfîrºitul
lui 1982  ºi astfel depãrtîndu-mã de lumea literarã
ºi universitarã în care ºi el ºi eu trãiam  am putut,
graþie acestei lecturi, reînnoda firul, cum se spune,
reveni adicã într-o atmosferã ce bine o cunoºteam,
pe care o trãisem cu o intensitate asemãnãtoare
celei a autorului ; cu alte cuvinte, am aflat ceea ce
a... urmat  sau, cam cum s-ar fi putut desfãºura
(foarte probabil) ºi propria mea existenþã de ostatec,
confruntatã cu probleme comune nouã ; nouã celor
care încercam o luptã surdã cu forurile politicii
culturale  luptã epuizantã psihic, dar ºi fizic, luptã
aproape sterilã pentru cã miza era, în fond, micã :
micã faþã de stabilitatea puterii ºi faþã de proporþiile
tragediei naþionale ; luptã rareori rãsplãtitã cu
succese  ºi acelea modice, dacã nu chiar derizorii,
dar care acapara pe mulþi dintre noi ºi dãdea multora,
între care ºi lui Mircea Zaciu, un sens aº spune
major al existenþei. O luptã totuºi  sau o hãrþuialã 
care nu trebuie nici exgeratã în importanþã (cum se
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întîmplã uneori în luãri de poziþie ºi explicaþii
retrospective ale unor preopinenþi, confraþi gata sã se
auto-considere dizidenþi sau chiar oponenþi-martiri),
dar nici redusã la o hilarã fantacsie de cãtre unii
înfricoºaþi impostori. Despãrþirea mea de þarã nu a
însemnat ºi o rupere totalã de aceastã lume literarã,
ci doar o filtrare a ecourilor ei ; a apãrut aºadar,
mai mult fãrã voia mea, un fel de distanþã nu
numai geograficã, ci mai ales psihologicã ºi axiologicã  un fel o reevaluare a atitudinii ºi mai ales a
importanþei evenimentelor ce agitau aceastã lume
cu totul minoritarã faþã de marea populaþie a þãrii,
dar, cu siguranþã, semnificativã, pentru cã ea reprezenta o bunã parte din elitã. Am fost deci printre
foarte puþinii care, deºi plecat, rãmîneam  ºi asta
numai graþie microfonului Europei libere  aproape
de confraþii ºi prietenii mei, încercînd sã continuu
hãrþuiala, sã rãmîn într-un front comun. Paginile
lui Mircea Zaciu nu numai cã mi-au reamintit de cei
cîþiva ani în care ne împrietenisem ºi ne întîlneam,
mai ales la Bucureºti, dar m-au fãcut sã retrãiesc la
cald ceea ce aflasem (deseori, cu întîrziere) sau
dedusesem (prin exerciþiul citirii printre rînduri pe
care cu toþii îl învãþasem) cã se petrecuse pe scena
ºi mai ales în culisele lumii literare româneºti a
anilor 80. ªi nu o datã m-au fãcut sã reflectez la
atîtea avataruri, umilinþe ºi mizerii de care au avut
parte colegii ºi prietenii mei în continuare ; gustasem
ºi eu din acest pahar amar ºi searbãd... Iatã de ce am
citit altfel acest Jurnal, acest memorial unic, cel
puþin pînã acum, în care mulþi dintre nu mulþii lui
cititori probabil îºi regãsesc ºi-ºi reamintesc nu numai
acte, evenimente, prezenþe  sau absenþe , dar mai
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ales stãri ºi gînduri din acei ani. Un fel de conºtiinþã
comunã acoperã ºi coloreazã o parte din suprafaþa
acestor pagini scrise fãrã liniºte ºi mulþumire, lãsînd
autorului datoria de a pune accentele destinului
sãu personal ºi un anume curaj de a sfida lenea
uitãrii, de a menþine vie demnitatea consemnãrii,
într-o epocã în care scrierea unui jurnal constituia
un posibil delict. Nu ºtiu dacã marele public a
vibrat la aceastã carte  cred mai de grabã cã nu ,
dar nu acest fapt e important. Important este cã
existã un memorial al unui scriitor ºi universitar din
anii cei mai teribili  deºi nu cei mai sîngeroºi  ai
dictaturii comuniste. Se va ºti cum gîndeau ºi ce
fãceau scriitorii români  o parte a lor : ºi în bine ºi
în rãu  vreau sã spun prin rãu capacitatea lor de
a îndura, dar mai ales aceea de a cãdea în jocul
puterii ce inventa diversiuni diverse, cu o diabolicã
mãiestrie pe care nu o înþeleg  ºi aceasta, de cele
mai multe ori retrospectiv  decît cei ce au trãit-o.
(Ar trebui sã renunþãm a reproºa majoritãþii intelectualilor occidentali opacitatea lor faþã de acest tip
de împotrivire surdã a intelectualilor din Est confruntaþi cu o teroare discretã, dar permanentã ºi
perfidã ; eu am renunþat de mult, tocmai pentru cã
am înþeles, nu dupã mult timp de la aºezarea mea
în Occident, de ce ei au vãzut atunci ºi vãd ºi acum
NUMAI importanþa înfruntãrii directe, eroice cu
puterea comunistã, cea pe care s-au grãbit însã sã o
sprijine cu multã eficacitate, trebuie recunoscut.
Occidentalii nu au trãit de fapt un asemnenea tip de
rezistenþã prin culturã  nici mãcar cei din anii 33-45,
durata hitlerismului ; în acei ani, opozanþii lor ori au
emigrat, ori au murit în lagãre, ori au intrat în
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Rezistenþã, mai mult sau mai puþin armatã. Nu existã,
aºadar, în Occident acest tip de experienþã. Nu cred
deci cã este nici demn, nici corect, nici constructiv
pentru felul cum ne asumãm propriul trecut  cel
individual în primul rînd  sã ne lamentãm la nesfîrºit
cã am fost neînþeleºi, pãrãsiþi de Occident, trãdaþi de
confraþii din libertate etc. Sã recunoaºtem cã nu
oricine are vocaþia de martir sau curajul luptei directe
ºi sã renunþãm o datã ºi pentru totdeauna de a mai
cãuta vinile numai în ograda celuilalt  în cazul de
faþã a Occidentului  chiar dacã avem ºi un strop de
dreptate.)
Existã ºi în Jurnalul lui Mircea Zaciu astfel de
imputãri la adresa confraþilor din Occident, de obicei
universitari, existã un fel de lamentare a neînþeleºilor (pe care o cunosc, am auzit-o de nenumãrate
ori  am gîndit-o ºi eu  ºi care, dacã aº fi þinut
jurnal, cu siguranþã cã ar fi existat ºi între rîndurile
mele, cel puþin în acelea scrise în þarã). Aceasta nu
este însã o temã majorã a scrierii, iar faptul cã existã
þine ºi el de acea conºtiinþã comunã  comunã ºi la
bine, ºi la mai puþin bine. Face parte, ca simptom, a
acestei conºtiinþe de ostatec pe care am avut-o
mulþi ; un simptom resentimentar în esenþã : fiind
acasã, în detenþie, tînjeºti dupã ºi idealizezi lumea
din libertate, îþi spui cîte nu ai ratat din lipsa de
normalitate ºi din cauza absenþei instituþiilor civilizatoare ºi civilizate ale Occidentului, ai ratat din
cauza comunismului care s-a abãtut peste societatea
ta ºi peste destinul tãu ; aflat în libertate, dincolo de
hotarele detenþiei pe care o accepþi de voie sau de
nevoie, vezi imediat ºi hipertrofiat defectele celuilalt,
ale omului liber, defecte mai mici sau mai mari,
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observi cu indignare opacitatea lui faþã de lumea din
care vii ºi faþã de greutãþile ei ce þi se par  fals ! 
incomparabil mai mari decît bagatelele neamþului
sau francezului ; te miri de cîte nu ºtie el ºi tu ºtii,
uitînd ce nu ºtii tu ºi el ºtie ; într-un fel, îi socoteºti
nedemni de ºansa pe care o au ºi te aºezi într-o
poziþie de superioritate, la fel de falsã ca aceea de
inferioritate ce o resimþeai în þarã. E un fel de incapacitate de a te situa într-un regim de egalitate principialã, bazatã tocmai pe conºtiinþa cã nu ne naºtem
nici identici, nici egali  dar nici unul nu poate
compensa absenþa altuia din lume : sîntem de neînlocuit  deci egali. Aº spune cã una din maladiile
cronice ale intelectualului român  poate a celui
estic, în genere, provenit din culturi fãrã circulaþie 
este aceea a incapacitãþii de a se simþi egalul celui
occidental : esticul se simte ori inferior, ori superior
vesticului  niciodatã egal (egal, mãcar pentru cã nu
e identic). Este dispreþuitã o literaturã ca aceea
olandezã, de pildã, fãrã a o cunoaºte, considerîndu-i
locul ocupat în circulaþia mondialã cu totul disproporþionat faþã de cel ocupat de literatura românã în
Occident, acesta pãrîndu-ne cu totul necorespunzãtor faþã de valoarea ei  pe care uitãm cã o ºtim
numai noi : cu alte cuvinte dispreþuim, invidiind (sau
invidiem, dispreþuind).
Încã o datã m-am îndepãrtat de Jurnalul lui Mircea
Zaciu  dar dacã am fãcut-o este pentru cã lectura
lui a fost extrem de incitantã pentru mine  ºi cã am
avut nu o datã senzaþia, dacã nu certitudinea, cã
dialoghez cu el ca ºi cum ar fi propriul meu jurnal.
În legãturã cu dialogul pe care aceastã operã îl are
cu lumea din afara României, izolatã prin dictat de
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restul lumii, aº remarca ºi ostilitatea surdã pe care
autorul ei de atunci o are pentru cei plecaþi  pentru
emigraþie. Prestaþia acesteia în general îl nemulþumeºte, Mircea Zaciu reproºeazã celor care au plecat 
inclusiv mie  cã au... uitat sau cã simplificã reducþionist ºi cu suficienþã chiar valoarea literaturii române
în genere sau, mai grav, destinul poporului ºi al þãrii
din care vin, evident, actele de cvasi-rezistenþã.
Important nu e cã Mircea Zaciu greºeºte, ci cã  el
sau alþii  nu înþeleg cã privirea din afarã nu mai
poate fi nicicum identicã acelei dinãuntru, dar cã
dialogul dintre aceste priviri nu poate fi decît profitabil pentru toþi. Dar fenomenul acesta e mult mai
larg ºi complicat  voi reveni poate odatã asupra lui,
cãci îl cred de real interes. Voi mai spune acum doar
cã privirea din afarã nu era ºi nu este, cîtuºi de
puþin, mai superficialã, mai neasumatã sau mai lipsitã de dramatism ºi de luciditate, pentru mulþi din
cei pe care îi cunosc. Deosebit de interesant este
faptul cã, cu cît perspectiva unei posibile ºi dureroase emigrãri se apropie ºi de Mircea Zaciu, cu atît
privirea sa cãtre dincolo ºi ceea ce îl aºteaptã
acolo e mai tulbure, mai îngrijoratã. Iar dacã la
sfîrºitul acestui Jurnal el va alege soluþia unui ºi
acolo, ºi aici (amãgindu-se, cãci în fond a fost aceea
a lui nici acolo, nici aici) pentru mulþi incomprehensibilã  mie mi se pare cea mai... fericitã
sau... mai puþin nefericitã, pentru cã nu e vorba
despre povestea cu sticla pe jumãtate plinã sau pe
jumãtate goalã, ci de faptul cã astfel de rupturi sînt
teribile ; cã sînt oameni, mulþi, care nu au ceea ce aº
numi o vocaþie a exilului ºi cã ºansa de a te scuti
de greutãþile ºi traumele unei astfel de experienþe
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nu e preþuitã decît de cei care au trãit-o. Mircea
Zaciu avea toate motivele sã-ºi urmeze imediat familia,
dar ºi toate motivele de a nu o urma : evenimentele
din decembrie 89 au tranºat pentru el  o loviturã a
destinului care l-a scutit de multe neplãceri, fireºte,
nu de toate : i-a oferit o formulã de viaþã care, cu
toate inconvenientele ei, a fost salvatoare. Sigur cã
Jurnalul nu avea cum s-o prevadã, dar suferinþa din
el ne aratã cã autorul a plãtit destul de scump aceastã
ºansã. Am putea spune cã aceastã carte este, în
adîncuri, ºi o expresie a chinului unei despãrþiri
definitive care, din fericire, nu a mai avut loc. Încã
un element al unei conºtiinþe comune de care
vorbeam, cãci nu au fost puþini cei care a stat nopþi
întregi sã se gîndeascã dacã sã emigreze sau nu,
numai o micã parte a lor fãcînd ºi pasul.
Jurnalul are, cum s-a mai observat, ºi alte teme
dominante, teme ce reflectã preocupãrile autorului
în acest deceniu decupat din întregul unei vieþi, dar
ºi din acela al unei scrieri memorialistice, întinsã pe
multe decenii, scriere pe care autorul are aproape
DATORIA sã o publice în integralitatea ei. În 1979
Mircea Zaciu împlineºte 50 de ani  este deci în
plinã maturitate creatoare ; ideii (probabil ceva mai
veche) de a alcãtui un mare dicþionar al scriitorilor
români pare a-i fi venit sorocul  ºi el, împreunã cu
Marian Papahagi ºi Aurel Sasu, porneºte la lucru,
animînd o echipã de colaboratori ce adunã tot ce
are mai interesant critica ºi eseistica româneascã din
generaþii mai tinere. În bunã mãsurã, Jurnalul este
istoria alcãtuirii  dar mai ales a interzicerii acestui
dicþionar  o aventurã teribilã ºi un document care
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va povesti viitorului un episod al mizeriilor prin
care a trebuit sã treacã cultura românã, literatura ei,
pentru a supravieþui dictaturii comuniste ºi presiunilor ei. O supravieþuire  adicã nu un efort de
concentrare întru calitate, ci unul de menþinere la
suprafaþã în condiþii în care cea mai mare izbîndã e
aceea de a nu sucomba prin cedare. Nu e deloc
sigur cã posteritatea va þine seamã de aceste condiþii 
probabil cã valoarea singurã va conta, indiferent
dacã nouã, celor ce am trãit aceste timpuri, ni se
pare nedreaptã aceastã viitoare intransigenþã faþã de
suferinþele epocii noastre.
Cum se ºtie, acest dicþionar nu a apãrut decît
dupã evenimentele din decembrie 89  mai bine zis
este în curs de apariþie. Pentru foruri nu avea
importanþã evidenþa majorã cã un astfel de dicþionar
era  ºi este  mai mult decît necesar  ºtim cu toþii
ce lipsã endemicã de instrumente de lucru ducem,
instrumente fundamentale în orice culturã, dar 
pare-se  nu ºi într-a noastrã : ediþii critice, dicþionare, enciclopedii, bibliografii etc. Pe cei ce au dirijat
timp de peste patru decenii cultura românã numai
aceste absenþe nu-i durea  era mult mai important
pentru aceºtia nu utilitatea unei opere ca aceasta, ci
CINE anume o face. Or, Zaciu ºi echipa sa nu prezentau suficiente garanþii  nu intelectuale, ci... ideologice, am putea zice, într-un sens foarte degradat
al termenului. Se putea uºor bãnui, privind lista
colaboratorilor ºi numele coordonatorilor, cã se va
încerca rostirea prea multor adevãruri, cã vor fi
judecãþi de valoare neconvenabile, cã pseudo-scriitorii
de partid ºi de stat vor avea parte de puþine laude
ºi multe mîrîieli ; cã ierarhia oficialã va fi biniºor
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zdruncinatã ºi cã orgoliile atîtor nulitãþi impuse politic
vor fi deranjate. ªi atunci, în consecinþã, maºina
cenzurii a intrat în funcþie : de la redactorii de carte
ºi directorii editurii pînã la cei mai înalþi responsabili, unul mai ticãlos ca altul. Au urmat 6-7 ani de
mizerii continue menite sã descurajeze : amînãri,
pretexte ºi critici care mai de care mai stupide  cu
alte cuvinte un infern regizat de infinita vocaþie
pentru oportunism, lichelism, intrigãrie, incompetenþã ºi bun plac a politrucilor  cu toatele încoronate de obsesia pãzirii scaunului. Mircea Zaciu
povesteºte cu lux de amãnunte, dã numele tuturor
sabotorilor dicþionarului  în frunte cu Dulea, una
din figurile cele mai odioase ale politicii culturale
ceauºiste  o listã destul de lungã în care gãsim ºi
nume mai... rãsãrite. (A-propos, aþi auzit pe cineva
cerînd judecarea acestor jigodii pentru crima de a fi
sabotat fundamentele culturii române ? Nu vi se pare
cã uitãm cu toþii mult prea uºor  ºi cã aceastã uitare
ne va fi imputatã, ºi ea ?) Nume mai rãsãrite  cum ar
fi acela a lui N. Gheran, editor serios al lui Rebreanu ;
li se adaugã cei pe care Mircea Zaciu îi roagã, în
virtutea unei mai vechi amiciþii sau a solidaritãþii
ardelene, sã intervinã pentru deblocare. Un merit 
involuntar, vai !  al jurnalului sãu constã ºi în aceea
cã este ºi o descriere plinã de amãnunte ºi exemple
a acelei mentalitãþi (generalizatã, dar pentru aceasta
nu mai puþin degradantã) prin care intervenþia
devenise un fel de soluþie miraculoasã, atît de înrãdãcinatã în viaþa de zi cu zi, încît nici nu mai e
resimþitã ca o aberaþie, ca o formã a demisiei ºi...
supunerii. Drept este cã exista o frumoasã moºtenire
pre-comunistã în aceastã practicã, dar încrederea în
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Intervenþie devenise un fel de obiºnuinþã precum
aceea de a respira  o obiºnuinþã, aº spune deci,
vitalã ; a ºi rãmas aºa, din cîte îmi dau seama, o
mentalitate care nu face decît sã ne ipotecheze
viitorul. Ei bine, intervenþiile pentru dicþionar se
transformã, cel mai adesea, în contra-servicii  ºi
episodul cu pseudo-poetul Ion Brad nu e singurul
exemplu. Mircea Zaciu este sfãtuit de confraþi sã
apeleze la mãrinimia unuia dintre cei mai cinici
funcþionari de partid  ºi anume Gogu Rãdulescu.
Aceastã nulitate  al cãrui singur merit a fost acela
de a fi fost bãtut de legionari pentru cã era comunist 
a cultivat o seamã întreagã de scriitori ºi intelectuali
adevãraþi  cum ar fi Augustin Buzura, Ana Blandiana,
soþii Dimisianu, Z. Ornea etc.  chemîndu-i la masa
sa ca la un fel de curte ºi ajutîndu-i sã rezolve, ici
ºi colo, cîte o cauzã care nu-i punea în primejdie
privilegiile ºi ierarhia de stat ºi de partid ; asta în
numele unei stîngi ideale, de mult acoperitã de
dejecþiile totalitarismului comunisto-ceauºist în care
se afundase. Timpurile disperate i-au fãcut pe acei
scriitori de valoare sã accepte slaba lui protecþie 
uitînd (sau voind sã uite) de faptul cã se umileau.
E greu sã-þi aminteºti concesiile la care viaþa te
supune  ºi existã în viaþa fiecãruia dintre noi astfel
de episoade la care ai fi vrut sã nu fii de faþã. Mircea
Zaciu descrie, cu destulã ironie ºi chiar dezgust,
cele cîteva vizite la bãtrînul care nu va face nici el
mai nimic pentru dicþionar  fireºte, pentru cã nasul
sãu de senil corupt mirosea aici o împotrivire de...
aparat  din motive pe care am încercat a le
enumera mai sus. Mai trece repede prin bolgia
universalei intervenþii ºi prietenul de tinereþe al
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autorului, nu altul decît licheaua Titus Popovici, un
alt profitor mincinos ºi tot atît de cinic  o altã
nulitate literarã cocoþatã în ierarhii  ce e drept mai
inteligentã ºi mai duplicitarã ca alþii... Istoria dicþionarului este istoria unor umilinþe ºi a unor concesii,
a unei lupte surde pentru calitatea acestei cãrþi nedorite ºi de aceea nepublicate  aºa cum s-a ºi dovedit
a fi. Paharul unei astfel de încercãri e greu de bãut 
ºi numai acei care au avut cãrþi interzise, cu anii, din
bunul plac al dictaturii cunosc gustul lui amar, de
neuitat o viaþã întreagã. Cãci nu e vorba numai de o
înfrîngere, ci ºi de regretul retrospectiv pentru cele
mai mici cedãri, pentru vanitatea atîtui zbucium în
tina unei ticãloºii contra cãreia nu existã decît arme
radicale. Dar poate oricine sã înveþe sau sã îndrãzneascã a le mînui ? Existã o vocaþie a eroismului ºi
sînt cei mai mulþi acei care NU o au...
Cum istoria are un sfîrºit... fericit  acela cã astãzi
dicþionarul apare  mai rãmîne lui Mircea Zaciu, dar
ºi tuturor celor cu care a colaborat (mã numãr printre
ei ºi mã bucur cã e aºa) sã mediteze... critic la ceea
ce a rãmas din cedãrile vechi  ºi INEVITABILE  ºi
în textul cu care dicþionarul a pornit spre posteritate,
spre viitor, text care este, cu siguranþã, o operã de
valoare. ªi aº spune reprezentativã pentru o epocã
ce a pecetluit-o  un fel de jalon al nivelului aproape
maxim de competenþã, dar ºi de curaj al acestei
competenþe ce era posibil în ultimii ani ai dictaturii
comuniste. (Mã refer la Cuvîntul înainte din volumul întîi al operei.)
Dacã dicþionarului ºi tribulaþiilor lui îi sînt consacrate probabil cele mai multe pagini  ºi e de
înþeles de ce  existã teme care mi se par mai

275

profunde, mai personale. Mircea Zaciu pãstreazã
însã faþã de ele o interesantã discreþie  un fel de
neîncredere în confidentul sãu care poate da de
gîndit cititorului, cu atît mai mult cu cît acesta îl ºi
cunoaºte pe diarist (mãrturisesc cã nu-mi place acest
cuvînt ºi cã aº fi vrut sã-l evit). Mie mi se pare cã cea
mai adîncã temã a cugetãrii ºi realitãþii psihice din
aceastã perioadã a autorului Jurnalului este aceea a
bãrbatului în plinã maturitate, cap al unei familii, ce
trebuie sã se despartã de tatã, inevitabil rãpus de
vîrstã, dar ºi de fiu. Temerile cu privire la sãnãtatea
acestuia din urmã, ameninþatã la un moment dat,
coincid aproape cu treptata extincþie a tatãlui  ºi
autorul se gãseºte prins între douã presiuni sufleteºti sensibil egale. Din fericire, fiul îºi recapãtã
sãnãtatea, dar se iveºte (aº spune mai bine cã se
impune) ideea scoaterii acestuia din þarã, dintr-o
þarã al cãrei viitor îi pare lui Mircea Zaciu, ca ºi atîtor
altora, pe multã vreme ipotecat  dacã nu definitiv
compromis. O suferinþã, abia lãsatã a fi zãritã, roade
încet sufletul de tatã  cu atît mai puternic cu cît
Mircea Zaciu, aºa cum am vãzut, nu a vrut sã emigreze. Riscul era ca aceastã despãrþire de fiu sã fie
lungã de ani ºi ani  o perioadã cînd, unui fiu trecut
de adolescenþã ºi aflat în plinã tinereþe studioasã,
tatãl îi este cea mai necesarã prezenþã. Aceastã despãrþire  una de trecut ºi cealaltã de viitor  a unui
bãrbat cu un puternic ºi tradiþional spirit de familie
mi se pare suferinþa cea mai adîncã a acestor ani de
jurnal. E, desigur, ceva arhetipal în ea, dincolo de
mizeria epocii istorice. O mizerie care e aºa de uºor
uitatã astãzi  o uitare care nu înceteazã sã-mi producã stupefacþie. Cãci n-am auzit prea multe glasuri
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care sã invoce, întru acuzarea regimului antiuman
comunist, sutele de mii de despãrþiri silite, cu tot
cortegiul lor de suferinþe, despãrþirile de cei întemniþaþi sau alungaþi, despãrþirile (unele, nu puþine, definitive) dintre soþi ºi iubiþi, dintre pãrinþi ºi copii,
dintre prieteni. Revenind la Mircea Zaciu ºi despãrþirile sale, aº spune cã, cu cît suferinþa este mai
mare, cu atît el o amuþeºte : din pudoare ? din fricã
de a nu o formula  pentru cã ceea ce e formulat
capãtã o realitate pe care gîndul ar vrea sã o evite 
deºi e inevitabilã ? din scrupul literar  acela de a
nu deveni prea... liric într-o carte ce se vrea (ºi este)
în primul rînd epicã ?
Mai locvace, mult mai locvace este însã el atunci
cînd se referã la trecutul þãrii  ºi, respectiv, la
viitorul ei. Un trecut care agonizeazã o datã cu tatãl
ºi cu amintirile lumii vechi ºi un viitor pe care îl
vede atît de sumbru încît se hotãrãºte sã-ºi desþãreze
neamul. (Aceastã hotãrîre nu a fost uºor de luat nici
pentru Mircea Zaciu, nici pentru vreun alt om cu o
conºtiinþã evoluatã ; unii au suferit încã înainte de a
o lua, alþii continuã sã sufere chiar dupã decenii de
la plecarea lor definitivã  cãci nu existã decît plecãri
definitive  din þarã ; a-þi duce neamul, familia într-o
altã þarã nu înseamnã numai asumarea unui mare
risc, unui nou început pentru tine ºi, mai ales, pentru
cei tineri cãrora vrei sã le dai ºansa de a-ºi clãdi
viaþa într-o civilizaþie stabilã ºi într-o culturã veche
ºi mare ; mai înseamnã sã rupi unul din miile de fire
ce alcãtuiesc istoria unui popor ºi a unei þãri, firul
tãu ºi al neamului tãu, al strãmoºilor tãi, indiferent
de anonimatul sau celebritatea lor. E o rãspundere,
un sacrificiu pe care nu ºtii dacã ai dreptul sã îl faci.
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Eºti de undeva, nu vei mai fi ! iar locul tãu rãmîne
gol pentru vecie. Nu cred sã se fi gîndit vreodatã la
toate acestea reprezentanþii jegului social comunist
conducãtor  fãrã rãdãcini, fãrã trecut, fãrã conºtiinþã 
cei care au impus României ori regimul de închisoare, ori indiferenþa faþã de orice pierdere umanã
de acest tip : ducã-se dracului toþi duºmanii noºtri,
toþi strãinii, toate liftele, nu avem nevoie de ei pentru
a construi socialismul ! Cine a plãtit pentru aceste
crime ?  întrebare retoricã, desigur, pentru cã atunci
cînd se mai vorbeºte  din ce în ce mai rar  de
procesul comunismului, aceste milioane de suferinþi ºi de pierderi irecuperabile nici mãcar nu intrã
la rãboj...).
Aºadar, Mircea Zaciu scrie o paginã amarã din
cronica distrugerii vechii societãþi ardelene, societatea burghezã cea mai veche ºi cea mai solidã a
României  societate distrusã de comunism. Casele,
oraºele, familiile, chiar ºi numele dispar înghiþite nu
numai de venirea regãþenilor  privitã cu o antipatie
neascunsã , dar mai ales de furia distrugerilor ºi de
invazia acelui nou ce seamãnã cu un flagel, mai
ales într-o þarã în care vestigiile trecutului sînt cu
mult mai precare decît în Occident....
Aºa se explicã de ce tonul întregului Jurnal este
depresiv, trist ca o continuã lamentare nerostitã,
dar simþitã bine în inflexiunile glasului ce scrie. Cãci
avem sub ochi o scriere de o intensã oralitate, provenitã din presiunea zilei ce abia a trecut ºi se cere
repede consemnatã : un jurnal de fapte, de gînduri
notate repede, direct  ºi nu unul de meditaþii îndelungi. Autorul este, aºa cum îl cunoaºtem, un om
monden, curios, sociabil, atent sã nu scape o ocazie
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bunã, cu acel simþ practic ce îl admir la ardeleni, dar
cãutînd ºi semeni interesanþi pretutindeni, dezamãgit
ºi dispreþuitor cînd aceºtia nu confirmã, de aceea
mai mult expeditiv-sarcastic decît ironic faþã de ei.
Sceptic, în genere, liric în ceea ce priveºte trecutul
ce se pierde, Mircea Zaciu nu încearcã sã-ºi explice
viaþa ci ne aratã cum a trãit-o el în anii cei mai grei,
probabil. Este evident cã cel mai bine se simte în
tovãrãºia tinerilor, foºti studenþi de cele mai multe
ori  ºi e uºor sã-l înþeleg ºi în aceastã privinþã. Cãci
acest contact îþi menþine o anume tinereþe ºi un
tonus vital.
Aºadar, Mircea Zaciu îºi încheie, la mijlocul lui
1998, publicarea jurnalului sãu din anii 79-89. Patru
volume, peste 1500 de pagini  un document de
primã importanþã, cum spuneam ºi cum au observat
cei care au scris despre el, pe care îl adaugã operei
sale critice. Ne-am reîntîlnit, între timp, în Germania 
ºi am relegat o amiciþie faþã de care am un singur
regret  ºi anume acela cã nu ne-am cunoscut încã
din tinereþile noastre. Cînd ne întîlnim, dialogurile
noastre continuã ca ºi cum le-am fi întrerupt ieri...
Paginile de faþã nu sînt altceva decît o transcriere a
unuia care nu a avut încã loc ; ele sînt însemnãri pe
marginea unei lecturi extrem de implicante pentru
mine, din motive ce se întrevãd uºor. Sper sã continuu acest dialog nu numai cînd hazardul ne va
aduna din nou, pentru cîteva ore sau cîteva zile, ci
ºi într-o scriere, memorialisticã ºi ea, de care sînt
preocupat în ultimii ani.
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Trecut-au anii... la apa Vavilonului
(sau despre Virgil Ierunca
ºi Monica Lovinescu)

I
Am citit în cîteva dupã-amieze, cu o vie curiozitate,
volumul lui Virgil Ierunca intitulat Trecut-au anii... 
volum compozit, alcãtuit din jurnalul anilor 1949,
1950, 1951 ºi 1960, cîteva inteviuri, 12 scrisori primite  din probabil miile ce s-au strîns într-o viaþã 
apoi cîteva texte ce nu ºi-au gãsit locul în volumele
anterioare ale autorului ; în fine, altele cu pronunþat
caracter memorialistic. L-am citit deci, cum spuneam,
cu o vie curiozitate, aceea pe care o poate avea un
alt om al exilului care, în plus, cunoaºte pe autor,
atît în calitate de fost ascultãtor, cît ºi de fost coleg.
Privitor la paginile de jurnal, ºtiam, din diverse
relatãri, cît de grei au fost aceºti ani de început
pentru cei din primul val al exilului românesc parizian ; eram deci curios sã aflu cît mai multe despre
ce anume fãcea acest exil  în afara deloc uºoarei
alergãturi pentru supravieþuire , cum se organiza ºi
ce anume îl mobiliza, în afara anticomunismului, ca
un factor comun. Interes legitim pentru o stare de
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fapte în care aveam sã intru ºi eu, 30 de ani mai
tîrziu. Voi reveni asupra acestor teme.
De ce amîn ? Pentru cã mie alta mi se pare a fi
problema arzãtoare ce o ridicã aceastã carte. Scrie
Virgil Ierunca urmãtoarele, chiar pe prima paginã a
volumului :
De ce am aruncat la coº (...) Jurnalele de-a lungul
exilului ºi n-am pãstrat decît paginile de la începutul
anilor 50 ca ºi fãrîme de mai tîrziu ?
Nu de motivãri duc lipsã. Sã încep cu cea mai
sãritoare în ochi. Cînd mai publicasem prin revistele
din exil  ºi apoi din þarã  fragmente, indicasem într-o
notã un fel de subtitlu : «Jurnal blajin». Alesesem acele
pasaje din care trãsãturile negative ale contemporanilor
mei erau, dacã nu absente, cel puþin atenuate. Dar a
întinde acest tip de milostivenie pe o întreagã existenþã
ar însemna a o deforma. Chiar atunci cînd îmi stã în
intenþii, indulgenþa nu-mi stã în fire. Aº fi putut, fireºte,
urma regula nescrisã ºi lãsa cu limbã de moarte ca
Jurnalul sã fie încredinþat tiparului peste convenþionalii
50 de ani. Dar mã întreb de ce trecerea anilor ar spãla
rãutãþile de ponderea lor realã ?
Pe de altã parte, caiete întregi sînt obsedate de
prezenþa unor indivizi cãrora le acordasem încrederea,
pãrîndu-mi-se cã ei cumuleazã atributele revoltei cu
cele ale prieteniei. Douã-trei dezamãgiri de mare tensiune m-au lãsat amar ºi gînditor asupra capacitãþii
mele de a-mi alege semenii. Pot sã-i gonesc din Jurnalele trecutului ? Le-aº desfigura. Dar sã-i menþin aºa în
laudã, frumos, bine ºi adevãr, pot ? De negîndit. Singurul
rãspuns pe mãsura gustului de cenuºã este tãcerea.

Nici cã se poate o motivare mai convingãtoare, o
justificare mai definitivã ; la urma urmelor, nici nu
era nevoie de ele, cãci orice autor are dreptul de a
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lãsa posteritãþii numai ceea ce crede el cã meritã din
tot ce a scris ºi n-a publicat.
ªi cu toate acestea, ºi cu toate acestea... Existã,
cred, suficiente ºi importante temeiuri pentru ca
aceastã condamnare la... cenuºã sã nu trebuiascã
sã aibã loc. Virgil Ierunca ºtie, tot aºa de bine ca noi,
cã un jurnal întins pe jumãtate de secol, dacã nu mai
mult, în care sînt consemnate gîndurile unui om
care avea sã joace un rol atît de important în istoria
opoziþiei româneºti, un jurnal în care sînt înregistrate
fapte, evenimente ce au avut loc într-o comunitate,
la rîndu-i de primã importanþã  mã refer la cel
dintîi val de exilaþi de dupã venirea regimului comunist în România  constituie un document dacã nu
singular, atunci avînd foarte puþini semeni. Ne tot
plîngem, ºi pe bunã dreptate, cã nu avem memorie,
cã sîntem asemeni lotofagilor pe care îi întîlneºte
Ulise în peregrinarea lui, mîncãtorii de lotus care
trãiesc fãrã a þine minte, halucinaþi în uitare. Nu o
datã în comentariile sale, Virgil Ierunca a deplîns
aceastã boalã a uitãrii : ºi iatã, din proprie voinþã,
chiar el e gata sã o agraveze. El pune înaintea
importanþei istorice ºi documentare obiective a
mãrturisirii sale, subiectivitatea textului sãu : acesta
ar avea prea multe rãutãþi la adresa contemporanilor,
spune autorul ; putem, fãrã prea mare greutate (ºi
chiar amuzîndu-ne), sã ni le imaginãm, luîndu-ne
dupã cele ce au rãmas în Trecut-au anii... sau dupã
tonul polemicilor sale radiofonice, ascultate cîndva,
apoi tipãrite în volume în ultimii 10 ani. Ei ºi ce dacã
sînt aceste rãutãþi ? A fost emigraþia româneascã, la
fel cu oricare alta, un conclav de îngeri  sau a fost
o forfotealã de oameni între care conflictele erau
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mai multe decît acordurile ? Cine aºteaptã de la
jurnalul lui Virgil Ierunca sã fie altceva decît o scriere
gravã, pateticã ºi ironicã, acidã pînã la sarcasm,
disperatã deseori, justiþiarã ºi evitînd compromisurile,
uneori inevitabil nedreaptã, cu alte cuvinte lipsitã
de milostivenie ? Cine, din cei ce îl cunosc, l-au
ascultat sau l-au citit, se aºteaptã la indulgenþã ? Chiar
titlul adoptat pentru paginile publicate  acela de
jurnal blajin  nu mi s-a pãrut a fi altceva decît o
ironie. Sigur cã am fi avut nevoie de o scriere memorialisticã neutrã, de tip consemnare de date ºi
evenimente, dar ºtim bine cã aºa ceva nu existã ºi
nu se prea poate scrie. ªi atunci ? Hotãrãºte Virgil
Ierunca  repet, conform celui mai sfînt drept al sãu 
sã sporeascã, pînã aproape de întuneric, negura ce
pluteºte peste o parte a istoriei românilor, cei care
au fugit primii de comunism, numai pentru cã textul
jurnalului sãu e... rãu faþã de comilitonii sau faþã
de fraþii sãi întru exil ? Pot înþelege cã dã acum
tiparului numai o mostrã din întreg, chiar o mostrã
uºor edulcoratã. Pot înþelege cã ar decide amînarea
publicãrii întregului cu 30 de ani  aºa cum a fãcut
ºi Negoiþescu, de pildã. Pot înþelege ºi un eventual
dubiu asupra faptului cã peste 30 de ani se va mai
ºti foarte puþin despre acest exil  ceea ce nu e
deloc sigur  sau cã subiectul, pur ºi simplu, nu va
mai interesa  ceea ce ar constitui un alt simptom al
lotofagiei. În fine, Virgil Ierunca s-ar putea teme, nu
fãrã temei, cã aceastã clauzã a celor 30 de ani ar
putea fi nerespectatã, prea multe legi ºi legate nu
sînt respectate azi  un azi mare cît ieri ºi mîine la
un loc  în patrie.
Toate aceste posibilitãþi nu sînt de exclus ; dupã
pãrerea mea însã, de exclus este numai ºtergerea
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urmelor existente, atîtea cîte sînt : cu alte cuvinte,
de exclus ar fi, e distrugerea acestui jurnal. Aºa cum
este el astãzi  cãci nimeni nu crede cã faptul
distrugerii a ºi fost sãvîrºit. Virgil Ierunca se întreabã
dacã trecerea anilor ar spãla rãutãþile de ponderea
lor realã. Mie mi se pare acest dubiu pur ºi simplu
o cochetãrie : dacã va spãla sau nu, nu are nici o
importanþã, textul va rãmîne aºa cum e ºi cum îl vor
recepta contemporanii. Pentru cã nu cred cã Virgil
Ierunca îºi doreºte neapãrat o posteritate prea...
blajinã  ºi deci nu cred deloc în adevãrul acestui
argument invocat, indiferent de gravitatea rãutãþilor. Volumele sale nu aratã deloc chipul unui
delicat sau fariseu. ªi, ca sã fiu sincer pînã la
capãt, cred cã, în fond, nici lui Virgil Ierunca nu-i
pasã de o posibilã modificare a posteritãþii sale,
adoptînd întru aceasta soluþia bunului samaritean
care-ºi distruge paginile rele spre a nu jigni, sau
nedreptãþi, posteritãþile altora. Pentru cã peste 30 de
ani  iau cifra în toatã relativitatea ei, amuzîndu-mã 
nimeni nu va mai fi în viaþã din cei care au populat
paginile acestui jurnal... Foarte mulþi sînt deja în
lumea spiritelor, de unde  cine ºtie ?  poate cã ei
au ºi citit, fãrã a fi vãzuþi, jurnalul lui Ierunca, amuzîndu-se sau revoltîndu-se... post-mortem. O vom
afla poate, cîndva...
Altul mi se pare a fi motivul unei posibile 
probabile  distrugeri a acestor zeci de caiete, însumînd peste 50 de ani de viaþã. ªi anume orgoliul
aceluia care  aºa cum spune  nu vrea sã lase
posteritãþii dovada cã s-a putut înºela, cã s-a lãsat
înºelat de cîþiva oameni  unii dintre ei prieteni.
Douã-trei dezamãgiri m-au lãsat amar ºi gînditor
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asupra capacitãþii mele de a-mi alege semenii, scrie
el, evident profund afectat de aceste decepþii. Desigur cã jurnalul le acordã un rol important ºi cel ce
scrie nu-i poate alunga pe aceºtia din textul ºi din
trecutul vieþii sale, nici în anii de admiraþie, nici în
cei de amarnicã decepþie. Virgil Ierunca nu suportã
sã fie silit a se contrazice, chiar atunci cînd nu poartã
decît vina unui om de bunã-credinþã. ªi atunci... la
foc cu întregul !
A nu recunoaºte cã te poþi înºela în viaþã e un
orgoliu, poate chiar un mare orgoliu. Cred, explicabil : cariera de ziarist politic ºi critic literar a lui
Virgil Ierunca stã sub semnul unei mari satisfacþii,
chiar al unei victorii : timp de zeci de ani el a lãudat
preponderent valorile adevãrate ale culturii române
ºi a înfierat nonvalorile, demisiile de la demnitate,
propaganda comunistã, falsurile ºi minciuna. A fost
firesc ca, în decembrie 89, el sã fi exclamat : Am
învins ! Iatã cã n-a fost în zadar !, viaþa mea ºi-a
împlinit sensul, dupã atîtea momente, ceasuri, zile
sau ani de disperare, descurajare sau, nu o datã, de
mulþumire pentru datoria fãcutã, chiar dacã aceastã
datorie împlinitã semãna de multe ori cu o zãdãrnicie ? Cãci cine credea cã acel decembrie 89 va
veni aºa de... repede !
Ar fi deci posibil ca orgoliul învingãtorului sã
facã uitatã evidenþa profund omeneascã a faptului
cã ne putem înºela. În consecinþã, Virgil Ierunca
vrea sã-ºi construiascã posteritatea (falsã, de fapt) a
unuia care nu s-a înºelat, aruncînd în foc dovezile
contrare. Trebuie spus cã acest gest e, în parte,
inutil, pentru cã toatã lumea ºtie cã douã din marile
decepþii ale lui Virgil Ierunca se numesc Ion Caraion
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ºi Paul Goma. Mai sînt probabil ºi alte deziluzii, de
pildã unele nume repetat susþinute la microfonul
Europei libere care au pactizat imediat cu puterea
neo-comunistã. E perfect adevãrat cã, fãrã Virgil
Ierunca ºi Monica Lovinescu, nici Caraion, nici Goma
nu s-ar fi bucurat de succesul ºi prestigiul ce l-au
avut. Dar în cazul primului, decepþia a fost pentru
noi toþi enormã, începînd cu momentul cînd au
apãrut oribilele texte din Sãptãmîna ºi sfîrºind cu
alte revelaþii ulterioare ; în cazul celui de al doilea,
Virgil Ierunca  ºi oricine altcineva  nu putea anticipa proporþiile apetenþei pentru o viziune latrinarã
asupra lumii ºi oamenilor, viziune extinsã în chip
delirant de la comuniºtii ºi colaboraþioniºtii din þarã
la prietenii ºi binefãcãtorii de la Paris. Înainte de
aceste douã sincope, textele scrise despre cei doi
existã, trebuie sã existe undeva  ºi deci, mãcar în
parte, dovezile înºelãrii rãmîn, chiar dacã nu toate.
Ele pot fi scoase la luminã, cine ºtie cînd, cine ºtie
de cãtre cine. Vor lipsi însã acele dovezi ale decepþiei, ale unei suferinþi sau perplexitãþi  aceste dovezi
nu sînt decît în jurnal. ªi nu ar fi pãcat ca acest
complex document uman sã fie aruncat în flãcãri ?
Eu cred cã mãrturia celui ce s-a înºelat e infinit mai
interesantã, ca document ºi ca literaturã, decît orgoliul celui ce se vrea infailibil. Cãci de fapt nimeni nu
este  ºi nu poate fi.
În fine, îmi imaginez  pentru cã eu nu am un
jurnal, ci doar douã caiete cu însemnãri sporadice ºi
neinteresante  îmi imaginez cã arderea unui jurnal
þinut mai bine de 50 de ani este ca o gravã amputare,
echivaleazã cu un fel de parþialã invaliditate provocatã, este un moment de intensã suferinþã, poate
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chiar insuportabilã. Este uciderea fratelui mut, este
ºtergerea din oglindã a tuturor imaginilor care s-au
întipãrit în ea decenii de-a rîndul. Distrugerea unei
atari intimitãþi  dacã va avea loc  va produce o
perfidã ºi neconsolabilã remuºcare. În ceea ce mã
priveºte, eu nu cred cã Virgil Ierunca a comis faptul.
Eu cred cã posteritatea are nevoie de aceastã mãrturie. Eu cred cã aceastã operã are un destin de
împlinit. Eu cred cã el este dator sã o lase aºa cum
e, indiferent de ceea ce se va întîmpla cu cu ea.
Trecînd acum la materia volumului Trecut-au
anii..., observãm, mai întîi, cã autorul a lãsat deoparte primii doi ani de la sosirea sa în Franþa, sosire
care a avut loc în ultimile zile ale lui decembrie
1946. Au fost, probabil  autorul abia dacã ne lasã
sã înþelegem  dupã primele sãptãmîni ale euforiei
libertãþii  anii cei mai grei, cei mai turmentaþi, poate
ºi cei mai penibili, aºa cum sînt, îndeobºte, primii
paºi ai unui exilat într-o lume nouã. Virgil Ierunca
pãrãsise România din greaþã, cum scrie undeva în
acest volum, o Românie care abia începea sã simtã
ororile comunismului : sîntem înainte de marile procese, de abdicarea regalã forþatã ºi de naþionalizãri,
înainte de lagãre, de canal, de marile arestãri. Fie
le-a presimþit, fie luase cunoºtinþã din cãrþi  între
puþinii  de ororile stalinismului ºi bãnuia cã ele nu
vor ocoli nici România ; Virgil Ierunca rãmîne în
Franþa, þarã a cãrei culturã îi era, cum ne dãm seama
chiar din acest volum, deosebit de familiarã, poate
mai familiarã decît cultura românã, cel puþin în acel
moment. O mare culturã, o mare þarã.
Se întîmplã însã apoi în Virgil Ierunca un proces
sufletesc ºi intelectual care stupefiazã, o conversiune
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definitivã ºi paradoxalã ºi care este, la urma urmei,
cheia jurnalului sãu, fãcînd din el ceva mai mult
decît o mãrturie sau un document al epocii : un fel
de epos al gãsirii identitãþii. La Paris, în capitala
culturii iubite, în loc sã încerce saltul de a deveni
francez ºi parizian, el îºi descoperã ideantitatea româneascã cu un fel de încrîncenare devoratoare, care
te face sã respecþi chiar ºi aspectele ei ridicole  de
altfel puþine. România este fereastra care i se
deschide spre a putea respira ºi evita sucombarea
într-o ratare doritã parcã cu voluptate. Virgil Ierunca
începe sã-ºi dedice întreaga energie acelei Românii
pãrãsite din greaþã, valorilor ei de azi, de ieri, de
mîine ; e un fel de frenezie devoratoare în aceastã
românofilie, care îi va structura personalitatea ºi-i va
conduce activitatea de atunci ºi pînã astãzi. Oricîte
satisfacþii intelectuale ºi artistice îi oferã Parisul  pe
lîngã deziluziile unui om de stînga, dezamãgit ºi
chiar revoltat faþã de mulþimea ºi varietatea tendinþelor comunizante ºi pro-sovietice  nimic nu
egaleazã patima pentru România. Se dedicã, destul
de curînd, acþiunii de combatere a ororilor aºezate
peste þarã : Vreau mereu, prosteºte, sã fac ceva, sã
facem ceva pentru aceastã Românie pe care o descopãr dupã ce am pierdut-o. România îl urmãreºte
pretutindeni, îi obsedeazã zilele ºi nopþile : nimic nu
e ca la Bucureºti, nici mãcar mirosul de tipografie,
Rîmnicu-Vîlcea e cel mai frumos oraº din lume, nici
mãcar vînturile pariziene nu au semnificaþia celor
din þarã ; el respinge sau e extrem de retractil faþã de
avansurile pe care þara gazdã ºi cîþiva intelectuali i
le fac, respinge chiar ºi avansurile unor femei, trãind
o viaþã asceticã, de o mare sãrãcie, nu o datã punctatã
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de zilele foamei (vezi p. 151, de pildã), din lipsã de
mijloace. El se preface a se adapta  deºi gustã ºi
recunoaºte binefacerile libertãþii ºi se apropie
încet-încet de acest oraº în care începe treptat sã ºi
locuiascã nu numai fizic  instalîndu-se în situaþia
exilatului cu un fel de fervoare care ocupã locul
unei mistici. Perspectiva unei rapide reîntoarceri, în
urma unui rãzboi, de atîtea ori fals anunþat de media,
îl face sã scrie urmãtoarele : Dacã aºa ar fi ºi aº
supravieþui, vãd, ca într-un film, ce mi-ar rãmîne de
fãcut : sã sãrut mîinile mamei, sã colind România, de
la un capãt la altul, sã revãd obrazul sau inima
cîtorva oameni, sã citesc româneºte cît de mult, sã
împlinesc misterioasa voie a întoarcerii  fie ºi numai
pentru cîteva clipe (p. 181). În acest fragment se
vede mai bine cã Trecut-au anii... e, în fond, jurnalul unei naturi ºi unui stil structurate de lirism. Sigur,
reflecþia e de calitate ºi precizie, banalitatea e rarã,
spiritul critic se exerseazã în toate registrele  uneori
cu brio , dar jurnalul rãmîne a fi expresia unei
naturi poetice. ªi nu spun asta pentru cã ºtim cã
Virgil Ierunca scrie versuri, ci pentru cã aºa e cartea,
aºa curge timpul prozei prin ea, învãluit în poetic...
Aºadar, jurnalul unei înrãdãcinãri într-un sol
imaginar, aflat departe la cel puþin 2000 de km, dacã
nu mai departe ; pentru cã România lui Virgil Ierunca
e o utopie alcãtuitã din douã teritorii, vopsite în
douã culori  albul ºi negrul : cea pe care el o crede
eternã ºi inalterabilã, cu valorile ei îmbrãþiºate cu ºi
fãrã spirit critic, ºi cealaltã, strivitã de ocupaþia comunistã, producînd dezastre ºi mai ales demisii ale
unor intelectuali, demisii pe care autorul le prevedea
sau, dimpotrivã, nu le aºtepta, teritoriul urît, jalnic
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sau criminal al politrucilor, ticãloºilor, al lichelelor
sau al laºilor. Exemple din ambele versante putem
gãsi destule. Mã mãrginesc sã reamintesc fragmentul
exaltant în care Ierunca relateazã prima lecturã a
Spaþiului mioritic, la sfîrºitul cãreia exclamã : Am
rãdãcini !. (Stau sã mã întreb ce s-ar fi întîmplat
dacã în locul fantezistei, astãzi chiar desuetei scrieri
blagiene ar fi citit pentru prima oarã Schimbarea la
faþã a României de Cioran...)
Sã mai spunem cã Virgil Ierunca a rãmas prizonierul acestei iubiri utopice, cã i-a dedicat viaþa ºi
opera, oricîte au fost chemãrile venite din alte
culturi ºi orizonturi, pe care le-a ascultat, dar nu
urmat ?
Fulminanta gãsire a unei identitãþi româneºti
tocmai la Paris face din cazul lui Virgil Ierunca unul
cu totul aparte ºi unic ? Poate cã da, poate cã nu. În
gerere exilaþii primului val ajungeau la Paris sau
aiurea cu o identitate româneascã formatã, indiferent
de calitatea ºi vibraþia ei. Alþii, dimpotrivã, au încercat  unii au ºi reuºit  sã se debaraseze de aceastã
identitate româneascã ºi sã facã eforturile unei asimilãri, ºi aceasta numai uneori reuºitã. În fine, cred
cã mai existã ºi o a treia categorie, cea a celor ce
evitau sã-ºi facã examenul de conºtiinþã  din teamã,
indiferenþã sau tembelism. Aº spune însã cã situaþia
de a te considera  nu numai aceea de a fi  un
exilat, atrage dupã sine aproape automat punerea în
chestiune a identitãþii  ºi prin urmare ar trebui sã
ducã la un proces de asumare dramatic, într-un sens
sau altul. O asumare pe care Virgil Ierunca o trãieºte
din plin  exilul fiind un drum al Damascului 
trecînd deci prin fazele acestui calvar. Din cînd în
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cînd, Jurnalul consemneazã cîte un strigãt împietrit
al exilatului, ca acesta, de la p. 21 : Trebuie sã
facem ceva mare, absurd, dezinteresat, sã fim ºi sã
trãim în tensiuni de mari incandescenþe momentul
ruperii noastre de þarã. Nu ºtiu ce-or fi crezut oamenii
aceºtia, eu însã am nevoie de un fel de explozie a
situaþiilor. Mi-e teamã de împietrire, de opriri, de
rutinã ºi de aranjamente. Aº vrea sã strig peste toate
acoperiºurile Parisului cã nimeni nu se poate «aranja»,
cã totul intrã acum în zodia rãfuielilor esenþiale.
Este posibil deci ca drumul lui Virgil Ierunca sã nu fi
fost numai al lui, sã-l fi parcurs ºi alþii  pe care nu-i
ºtim  fireºte, fiecare cu poteca lui, în calvarul lui.
În orice caz, înrãdãcinarea lui Virgil Ierunca ºi
jurnalul ei au o valoare dacã nu simbolicã, atunci
cel puþin una paradigmaticã. Ea poate cãpãta tonul
unui patetism furibund, ca de pildã în fragmentul de
la p. 262 în care, certat de Lucian Bãdescu, prietenul
sãu, cã se pierde, înmormîntîndu-se în probleme
româneºti, Ierunca scrie : Cunosc povestea. O ºtiu.
N-o sã scriu cãrþi de fenomenologie literarã, despre
Blanchot sau despre René Char. Cã îmbãtrînesc
degeaba. ªi pe asta o ºtiu. Cã trebuie sã apar cu
ceva în franþuzeºte, cã în felul acesta îmi justific mai
bine exilul. Poate. Ceea ce se încãpãþîneazã sã nu
vadã pritenul meu este de fapt o evidenþã : cã existã
o datorie de a te pierde prin obsesia româneascã,
pentru a te mîntui faþã de tine prin aceastã perzanie
ce aduce a blestem. ªi cã aceasta e nimica toatã
dacã încerci o contemporaneitate esenþialã cu durata
durutã a României. Cînd mã gîndesc la Mircea
Vulcãnescu, scuip pe orice bibliografie posibilã
a «operei» mele literare. Trebuie sã observãm cã
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fanatismul din acest fragment trãdeazã ºi o stare de
crizã greu de suportat ; din fericire, Virgil Ierunca va
începe totuºi sã scrie ºi franþuzeºte, sã amintim de
pildã capitolul despre literatura românã din Histoire
des littératures, apãrut în Encyclopédie de la Pleiade,
poate textul cel mai puþin reuºit din întreaga sa
operã. Din fericire au mai fost ºi altele...
Ar fi încã multe de spus despre aceste pagini 
mã voi opri numai asupra cîtorva teme ºi tonuri.
În primul rînd cã, o datã cu identitatea, Virgil
Ierunca îºi descoperã ºi o nouã culoare politicã 
dupã cum mãrturiseºte, el devine din troþchist 
cum se considera în þarã, un fel de troþchism de
salon, de bunã seamã  un om de dreapta democraticã, dar necondiþionatã. Nu de extremã dreaptã 
trebuie neapãrat subliniat. La aceastã convertire
un rol important îl va fi jucat, cum spuneam, peisajul
intelectual francez, fascinat de comunism, peisaj pe
care Ierunca nu conteneºte a-l dispreþui ºi ataca în
jurnal. Cu toate astea, mãrturisesc cã saltul mi se
pare atît de mare, încît e aproape neverosimil. Sigur
cã am asistat în viaþã, dar ºi în culturã la destule
altele la fel de spectaculoase. E ceva ce mie mi se
pare contrafãcut în aceastã conversiune de culoare
politicã, conversiune ce schimbã imediat semnul
aprecierii cu cel al deprecierii pentru cei ce simpatizeazã cu stînga. Cu atît mai mult stupefiantã cu cît
Virgil Ierunca nu este un conservator în gusturile
estetice, ci mai de grabã un modernist. Ca om de
centru-stînga, necondiþionat democraticã ºi anticomunistã, resimt uneori, rareori, în scrisul lui Virgil
Ierunca o adiere pe care cu greu aº numi-o reacþionarã ºi dogmaticã  nu am alte cuvinte la îndemînã,
deºi acestea nu mã mulþumesc.
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Iubirea pentru România ºi cultura ei nu însemnã
automat ºi iubirea românilor, ci mai de grabã fuga
de ei, de majoritatea lor antrenatã în lupte politice
sterile ºi care ºtim cã nu au dus la mai nimic, în
rivalitãþi stupide, gelozii ºi mizerii. (Cît aº dori sã-mi
pierd toatã conºtiinþa întoarcerii ºi dragostei mele
vii pentru þarã. Sã mor în afarã de timp, de imbecili
ºi de speranþã.  p. 100) Emigraþiile, ºtim cei ce le-am
trãit, sînt populate de aceleaºi mizerii ºi promiscuitãþi
ca ºi cele din þãrile de unde vin. Din mulþimea celor
de la Paris, Ierunca nu e mulþumit ºi împlinit decît
de relaþiile cu Lucian Bãdescu, Horia Stamatu, Mircea
Eliade ºi Cioran  alþii au parte de fraternitãþi mai
pasagere. Cu Eugen Ionescu relaþiile sînt mereu
tensionate  interesant este cã, asistînd la premierele
cu Cîntãreaþa chealã, Lecþia ºi Rinocerii, numai
ultima, în 1960, îi smulge o oarecare admiraþie. Oile
negre ale lui Ierunca sînt C.V. Gheoghiu ºi, mai
puþin, Paul Costin Deleanu. Reuniunile de la Centrul
Român de studii au parte mai mult de ironii ºi
dezaprobãri. Deºi detestã pe mulþi, deºi marea majoritate a emigranþilor români îi sînt indiferenþi sau i se
par neinteresanþi, Virgil Ierunca îi frecventeazã  ºi
e uºor de înþeles : pentru cã nu poþi trãi numai
singur. O analizã detaliatã a raporturilor sale cu
emigraþia ar merita un capitol separat  ºi desigur
urmãritã în dinamica ei, pentru cã umorile se schimbã,
ºi sentimentele aºiºderi. Ar mai fi de observat amãrãciunea diaristului atunci cînd vreunul din cei pe
care îi preþuieºte manifestã o distanþare, fie ºi momentanã, faþã de obsesia româneascã. Virgil Ierunca e
un intransigent, încordat într-o umoare neagrã, fanatic
în scepticismul sãu. (Sînt imposibil, nu pot sã nu
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ratez tot ceea ce mi-ar oferi o soluþie. E în mine un
cult secret al sãrãciei, o încercare continuã de a nu
mi-o depãºi. Sînt atît de obosit de inutilitatea speranþei, încît mi-am pierdut orice simþ comun al relaþiilor. Mã apropii de aceia de care mã simt apropiat,
refuz atîtea lucruri care ar putea sã-mi simplifice
existenþa de fiecare zi. Trãiesc anapoda ºi nu mã
simt mãcar curat sufleteºte. Aº vrea sã ajung la
împãcarea cu mine, sã ies pe strãzi, sã mã batã
vîntul, sã mã opresc în faþa unei vitrine, unei femei,
unui arbore. Am febra nimicului în mine ºi nu pot
scãpa de ea cu toate ferestrele deschise ale Parisului.
Sînt pierdut ? Nu. Sînt rece însã, rãcit în febre 
pp. 98, 99). Jurnalul sãu din anii 50 e, aºadar,
exasperat de o teribilã voluptate a marginalizãrii,
poza sa de înger al dezastrului (nu mã intereseazã
decît eºecul  p. 103) fiind întreruptã sau contrazisã
de nu prea multe întîmplãri sau trãiri : muzica, expoziþiile bune, lecturile, contactele cu Bernard Dort,
redactarea Caietelor de dor  una din cele mai importante reviste culturale ale exilului acelor ani  redactarea unui text important. Succesele, atîtea cîte sînt,
sînt privite fie cu neîncredere, fie ironizate. Autorul
vîneazã procurarea de cãrþi româneºti pe care le
devoreazã sau chiar copiazã de mînã, merge des la
cinema, îºi trãieºte singurãtatea ca pe o penitenþã. El
viseazã o posibilã împãcare cu sine care nu vine 
dar care îºi va face, timid, apariþia, cîþiva ani mai tîrziu.
Jurnalul celor 4 luni din anul 1960 e parcã al altui
om. Pînã atunci, disperare surdã, voluptate a prãpastiei, unele accente de-a dreptul cioraniene : Mã
indispune lipsa mea de ghinion. Am impresia acum
cã pe tot ce pun mîna se transformã în ºansã. Ce-o
mai fi ºi asta ? (p. 177).
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Da, cum spuneam, în 1960, o radicalã schimbare
de ton. Explicaþiile sînt relativ simple. Virgil Ierunca
nu mai este singur, împreunã cu Monica Lovinescu
devin noi. Cãsãtoria, deloc anunþatã de jurnal, a
avut loc în mai 1952 ; apoi, lucreazã la emisiunile
radiofonice pariziene pentru România. Deci îºi poate
exprima sentimentele sale faþã de þarã ºi faþã de
dictatura comunistã în mod public, uºurîndu-ºi prin
exprimare, revolta ºi indignarea. Identitatea sa
capãtã un ecou, iese din chinul solitudinii exprimat
în multe fragmente sau fraze din anii trecuþi, fragmente pe care cititorul le va descoperi, contaminîndu-se de febricitare. În cele patru luni de jurnal
din 1960, sînt consemnate nu numai titluri de lecturi,
dar ºi multe, uneori mai ample comentarii ; apoi e
frecventatã viaþa muzicalã ºi marea sa pasiune îºi
gãseºte din ce în ce mai mult spaþiu în jurnal. Tonul
e destins, românii frecventaþi cu mult mai puþinã
crispare (în exil nu e loc pentru alegeri prea severe,
primeazã de fapt întîlnirea în frãþietate  p. 220),
aceeaºi pasiune ºi pentru cultura românã. Cît priveºte tonul comentariilor sale critice la adresa politicii oficiale ºi a demisiilor unor intelectuali din þarã,
el devine recognoscibil : a devenit acelaºi cu cel din
textele sale redactate pentru Radio Europa liberã,
ani ºi ani. Am putea spune cã Virgil Ierunca, cel pe
care îl cunoaºtem bine din scris sau din ascultat, era
fixat aproape în integralitatea personalitãþii sale în
anul 1960  poate mai înainte, dar nu avem alte...
dovezi diaristice. În orice caz, un proces de evoluþie
a avut loc între 1950 ºi 1960. Încep ºi atacurile din
þarã în contra sa, rãzboiul cu comunismul devine
principala preocupare ºi motivare a unei întregi
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opere. Treizeci de ani de ziaristicã îndreptatã în
contra naturii demonice a comunismului, manifestat
mai ales în laturile sale pseudo-culturale ; încã din
acest jurnal, polemismul lui Virgil Ierunca se contureazã pe fundalul unui scepticism veºnic prezent. În
ciuda lui, nimic nu poate abate aceastã devotare în
înrãdãcinare. Existã accente de sublim în intransigenþa verbului lui Virgil Ierunca.
Alte teme recurente, pe care mã mulþumesc doar
sã le semnalez : meditaþii asupra propriului jurnal ;
regretul pentru criticismul sãu prea intrasingent
din anii juvenili ; dezamãgirea faþã de lucrãturile ºi
rivalitãþile sterile dintre partidele istorice din exil, de
fapt rãmãºiþe ce s-au dovedit lipsite de orice viitor ;
unele amintiri din anii de dinainte de exil  cum ar
fi unele lirice, altele sarcastice (de pildã cele despre
Cãlinescu) ; reflecþii despre figurile de frunte ale
culturii franceze etc.
Fragmentele alese de Virgil Ierunca din jurnalul
sãu sînt expresia unei tensiuni scrîºnite, a unei gesticulaþii hipercontrolate, unei exprimãri ce dispreþuieºte prolixitatea. Suferinþa abia dacã se lasã ghicitã
sub un laconism care, paradoxal, este uneori emfatic.
Nu întîlnim nici un zîmbet, nici o lamentare  din
cînd în cînd cîte un gest teatral (Soseºte Hruºciov la
Paris. Toatã seara ascult Monteverdi. Simt nevoia sã
mã spãl de istorie  p. 293). Sãrãcia epicã ºi anecdoticã  aºa cum spuneam  trãdeazã poetul. Personalitatea diaristului îþi impune un ton al intransigenþei
care e foarte rar în literatura românã, ºi mai rar în
memorialistica ei. Înrãdãcinarea lui Virgil Ierunca
seamãnã cu un apostolat, cu atît mai excepþional cu
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cît e trãit în decenii ºi pe meridiane marcate de
obsesia adaptabilitãþii ºi compromisului.

II
Pe cît de învãluit în laconism, de cãutat în
expresie, de chemat cãtre concizia poeticã sau
aforisticã este jurnalul lui Virgil Ierunca, pe atît de
cursiv ºi explicit, de jurnalistic (ºi nu o datã oral
pînã la grandilocvenþã) este textul memoriilor Monicãi
Lovinescu (La apa Vavilonului  douã volume). Scrise
în ultimii ani, aceste memorii beneficiazã de o
perspectivã a istoriei care uºureazã sarcina autoarei
care a aflat... un viitor ce remodeleazã în parte
trecutul. Aºa se întîmplã, de altfel, cu orice memorii,
scrise dupã ce faptele au fost consumate, consecinþele lor au fost cunoscute ºi învãþãmintele mai
uºor de tras. Nici un fel de obiecþie aici, ci doar o
constatare care sã-mi permitã a spune cã  în ceea
ce mã priveºte  eu prefer tensiunea unui jurnal, cu
toate erorile ºi fulguraþiile lui. Închid paranteza.
Aceste memorii cuprind viaþa autoarei între anii
1947, cînd reuºeºte sã pãrãseascã România, ºi 1980.
Dar, prin nenumãrate flash-uri, ni se oferã scene
din copilãria chiar cea mai îndepãrtatã, din adolescenþa ºi brilianta tinereþe bucureºteanã, precum
ºi asupra unor evenimente din anii de dinainte ºi de
dupã evenimentele din 1989  acestea fiind deci
anticipãri. O materie vastã, stãpînitã cu un remarcabil talent evocator, cu un mare echilibru între
registre ºi tonuri, cu o plãcere a scrisului care e
identicã cu aceea a comentariilor de la radio, reluate
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în formã revizuitã  cum ar fi fost posibil altfel din
partea fiicei lui Lovinescu ?  în cele 5 volume
subintitulate Pe unde scurte. O materie vastã prin
care trec evenimente importante ºi nenumãrate
personaje pe care unii dintre cititori, între care mã
numãr, le-au cunoscut sau numai întîlnit. Trebuie sã
spun cã faptul de a fi cunoscut, mai bine sau mai
puþin bine, pe o parte din ei, de a avea deci ºi o
pãrere uneori diferitã despre ei, nu mi-a provocat
tentaþia de a polemiza, acum, cu autoarea. Nu vine
asta din slabul meu interes pentru polemicã, cãreia
foarte rar îi dau curs, ci din plauzibilitatea portretului
realizat de Monica Lovinescu. Ea e mãsuratã, îºi
controleazã umorile ºi chiar resentimentele cu o
demnitate rar întîlnitã  mai ales la români. M-a mai
surprins faptul cã nu întîlnim aproape deloc portrete
fizice, ci doar morale ºi intelectuale  de cele mai
multe ori portretul se deduce din acþiunile sau gesturile celui despre care scrie autoarea, din citarea unor
replici sau fragmente dintr-un text. Faptul cã autoarea
nu e, în mod vãdit, interesatã de cum aratã un om,
o personalitate  interes pentru mine irezistibil  mã
face sã conchid cã talentul Monicãi Lovinescu nu
este al unul de romancier sau nuvelist  cariere care
au tentat-o în tinereþe, cum discret ni se spune , ci
acela al eseisticii, al prozei ce joacã între idee, fapt
ºi profil, la marginea criticii cu gazetãria. Acest talent
este deci încadrabil într-o tradiþie literarã româneascã
de cea mai bunã calitate.
ªi, înainte de orice, mai trebuie spus cã în afara
personajului principal al acestor memorii  care este
întotdeauna cel care le scrie, acel eu mai direct ºi
mai interesant decît oricine altcineva, fie el cît de
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discret (ºi eu-ul din aceste memorii este destul de
discret, mai ales în ceea ce priveºte îndoielile), existã
la Monica Lovinescu încã un alt personaj principal,
înconjurat de o elegantã, dar irezisibilã admiraþie ºi
afecþiune, de o atenþie constantã deºi deloc ostentativã, partenerul unui dialog neîntrerupt  ºi acela
este Virgil Ierunca. Rareori mi-a fost dat sã citesc
despre o relaþie atît de adîncã, de armonioasã  atît
în acord cît ºi în dezacord, abia sugerat, uneori  de
convergenþã în destin, misiune ºi existenþã.
Pentru simetrie, sã amintim cã ºi Monica Lovinescu
începe prin a ne anunþa distrugerea jurnalului sãu
dintre anii 1941 ºi 1947, adicã între 18 ºi 24 ani. Îl
apreciazã ca fiind prea lacrimogen, prolix ºi prea...
monden. Vor mai fi fost ºi altele, intimitãþile unei
fete cu succes, naivitãþi etc. Cu toate acestea, tot nu
accept motivele distrugerii  va fi fost oricînd extrem
de interesant de aflat ceva despre tinereþea unei
personalitãþi ca Monica Lovinescu, fiica unei celebritãþi, ea însãºi o mare promisiune  toate acestea
petrecîndu-se în anii rãzboiului ºi imediat dupã.
Astfel cã volumele memoriilor sale se subintituleazã
un jurnal al jurnalului  o selecþie, aºadar, aºa cum
se ºi poate citi în text, unde apar citate din jurnalul...
condamnat, dar ºi din acela de dupã 1947, despre
care se fac repetate aluzii la o posibilã distrugere 
dar din fericire nu ne este datã ca sigurã. Sã sperãm
cã ea nu va avea loc, nu mai repet argumentele
invocate mai sus ºi pentru Virgil Ierunca. Însã un
jurnal al jurnalului nu este altceva decît un fel de
a scrie memorii  nu mai revin asupra distincþiei de
mai sus.
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Stîlpii pe care se sprijinã întregul edificiu al
primului volum din La apa Vavilonului... sînt : episodul extraordinarei aventuri a trecerii a ceea ce se
va numi cortina de fier, în Austria anului 1947,
septembrie  ºi cel al arestãrii în 1958 ºi asasinãrii în
închisoare, în 1960, a mamei, Ecaterina Bãlãcioiu.
De la arestare ºi încã mult dupã moartea mamei,
Monica Lovinescu traverseazã cel mai greu moment
al vieþii sale, episod redat cu multã reþinere ºi decenþã,
dar care se vede bine cã a fost copleºitor prin
suferinþã. Între aceste episoade, descoperirea dezinvoltã a Parisului, tentativa de a gãsi o cale pentru
vocaþia ei teatralã, insuflatã încã de Camil Petrescu
(nu ºtiu sã se fi observat cã în adîncul personalitãþii
Monicãi Lovinescu vibreazã neîntrerupt o coardã
profund teatralã), prietenii  mulþi, cu dragoste,
recunoºtinþã ºi generozitate evocaþi  emigraþia, cu
bunele ºi relele ei, cãlãtorii, expoziþii, cãrþi etc. Nu
vreau sã rezum aceastã carte palpitantã care, ca
jurnal al jurnalului, este o revedere a vieþii, mai
puþin aºa cum a fost ea, cît aºa cum hotãrãºte autoarea (sau timpul) cã a fost. E de spus cã Monica
Lovinescu nu a trãit o crizã de identitate ca Virgil
Ierunca, cã Parisul i-a fost repede familiar, cã intrarea
ei la Radio France pentru România în 1952 a fost o
turnantã radicalã ºi pentru ea ºi pentru Virgil Ierunca.
Întîmplarea le-a descoperit o vocaþie pe care ei au
onorat-o cu strãlucire. Existã în volumul 1, la pagina
208 un paragraf care mi se pare a fi fundamental
pentru înþelegerea memoriilor, dar mai cu seamã a
vieþilor Monicãi Lovinescu ºi Virgil Ierunca : Din
acest constat de cenuºã s-a ivit ireductibilul, poate
chiar excesivul meu refuz de a confunda codrul cu
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o mlaºtinã. Fãrã a sacraliza, precum tata, literatura,
m-am trezit, fãrã voia mea, umil gardian al unui
templu a cãrui profanare trebuia împiedecatã. Nu
credeam, fireºte, cã voi reuºi, dar acesta mi-era
rostul, nu mai aveam de ales. Presupun cã ceea ce a
transformat vîlvãtaia unei iubiri neaºteptate ºi toride
între Virgil ºi mine, acordîndu-i toate ºansele duratei
ºi ale împlinirii, a fost în primul rînd aceastã atitudine
comunã în faþa inevitabilului. (...) Mi-ar fi fost imposibil sã þin un astfel de pariu de una singurã. El nu
poate fi asumat decît în doi, pus la plural, conjugat
la optativ. Acest plural a fost marea ºansã a existenþei
mele, atît de evidentã încît sã-mi fie îngãduit a nu o
mai comenta. Admirabil !
Dupã începutul de la Radio France, va urma
lunga ºi excepþionala carierã de la Radio Europa
liberã, începutã în 1964, cea care le-a adus celebritatea. Cu adevãrat, faptul de a fi fost doi, umãr la
umãr, a întãrit forþa mesajului fiecãruia în parte. Mai
cu seamã în volumul al doilea, deºi nu se scrie
aproape nimic despre emisiunile sãptãmînale, zumzetul lor se aude în fundal. Sau cel puþin aºa mi se
pare mie. Prin 1960 încep ºi contactele cu cei din
þarã, scriitori, în primul rînd, încep diversele bãtãlii
în care cei doi se întîlnesc cu alþi intelectuali din est
aflaþi în opoziþie faþã de sistemul comunist : o luptã
fãrã odihnã dusã, nu o datã, cu un sentiment al
zãdãrniciei  cum s-ar fi putut altfel ? Începe ºi o
viaþã periculoasã, pentru cã, aºa cum ºtim, regimul
comunist nu s-a mãrginit la imundele campanii de
presã pe care ni le amintim foarte bine. (E de admirat
discreþia cu care Monica Lovinescu evocã atentatul
asuprã-i din 1977.)
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Aºadar, cei doi îºi dedicã viaþa românilor, Parisul
ºi miºcarea lui culturalã rãmîn un fundal  nu o datã
cu excesiv spirit critic judecat, chiar dacã existau
motive politice pentru aceastã exigenþã. În schimb,
ceea ce vedem bine este Parisul românizat, acel
tipic ghetou al emigrantului, în care apar mereu
figuri noi  ºi mai ales încep sã vinã cei de acasã, în
misiune sau nu  oricum prezenþi, toþi, cu predilecþie
în aceste memorii. În faþa demisiilor morale din þarã,
de care cei doi iau treptat cunoºtinþã, existã un
neconsolat sentiment de amãrãciune, uneori însoþit
de stupoare. Alte demisii nu mirã nici la Paris cum
nu mirau nici la Bucureºti. Ele au fost, cum ºtim, de
multe ori denunþate. Monica Lovinescu încearcã sã
promoveze, cum se zice, literatura românã  încercare soldatã cu un eºec care o fac sã se întrebe
pentru prima oarã asupra valorii scriitorilor ºi mai
ales a romanelor româneºti, cu poeþii fiind mult mai
greu. (Întrebare pe care eu nu mi-o mai pun, cãci
ºtiu cã valoarea puþinã a majoritãþii romanelor e de
vinã, dar au trecut destui ani pentru a ajunge la
acest constat.) În primul volum este vorba pe larg ºi
despre revoluþia maghiarã din 1956  iarãºi autoarea
renunþã sã ne redea jurnalul propriu-zis al acelor
luni, motivul fiind patetismul exagerat. Mi se pare
cel puþin bizarã aceastã reþinere : adicã avem un
jurnal în care e urmãrit de la Paris, zi cu zi  sau
uneori ceas cu ceas  acest eveniment capital al
Europei de Est revoltate împotriva comunismului, ºi
îl ascundem, îl facem uitat ? Dupã opinia mea
el trebuia integral publicat. Cu aceastã ocazie ºi mai
tîrziu, Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca intrã
încet în grupul internaþional al luptãtorilor contra

302

comunismului, un grup care, în afarã cã a jucat un
rol important, a avut un destin ingrat prin izolarea la
care era supus de cãtre o bunã parte din intelectualitatea francezã. Abia dupã 1970 intelectualitatea
parizianã, sensibilizatã de apariþia lui Soljeniþîn ºi de
alte evenimente, le acordã atenþia cuvenitã. Memoriile redau scene din lupta acestei internaþionale a
libertãþii pentru Est, documente unice consemnate
cu înþeleaptã precizie.
Nu mã voi opri în cele ce urmeazã asupra persoanelor, fie prieteni, fie figuri bizare din emigraþie, fie
cei ce vin din þarã  cititorul a putut gusta singur
aceastã anecdoticã, cu sau fãrã concluzii. Vreau doar
sã subliniez prezenþa permanentã a lui Mircea Eliade
(în treacãt fie zis, romanul sãu Noaptea de Sînziene
e mult supraevaluat) ºi a lui E.M. Cioran, pe care cei
doi nu-i cunoºteau din þarã  sînt deci prieteni noi,
dar care rãmîn pentru o viaþã. De altfel, lumea
veche din þarã, în cea mai mare parte a ei, are un
destin pe care Monica Lovinescu îl caracterizeazã
foarte bine : mulþi au plecat ºi ei în exil, alþii, mai
mulþi, au intrat în închisori ºi lagãre. Cei doi sînt
astãzi printre puþinii supravieþuitori lucizi ai acestei
lumi. În legãturã cu cei nou-veniþi, începutul unui
nou val de exilaþi, mai cu seamã fãcîndu-se simþit
dupã 1965, existã în aceste memorii o paginã memorabilã. Iat-o :
Nu numai în teatru era greu sã faci, exilat fiind,
carierã la Paris. Un alt capitol ar merita sã fie dedicat
(ca pietrele de pe mormîntul Exilatului Necunoscut)
ratãrii ºi rataþilor exilului. Poetul transformat în reprezentantul unei firme oarecare, aþã, foarfeci, revistuþe
ºi alte enciclopedii, prozatorul devenit contabil,
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romancierul paznic la un garaj, cu toþii înghiþiþi în
noile lor staze ºi metastaze. Cîte unul mai ajungea
pînã la o revistã, mai fãcea un spectacol, mai înºira
vreun poem ; orice ecou, cît de mic ºi mediocru,
dintr-un fund de provincie, era strîns cu grijã în
caiete aurite, devenea un început de «dosar de presã»
dovedind cã tu, scriitor sau artist român, eºti cunoscut
«peste hotare», cã te vezi apreciat în Franþa, cã-i vei
ajunge din urmã pe Cioran, Eliade ºi Ionescu (cei
«trei mari» obsedau pe nou-veniþi prin reuºita lor
spectacularã). An dupã an, profesioniºtii se transformau astfel în veleitari, ajungînd uneori sã facã
una cu ei. Asemeni personajelor lui Pirandello, ei,
nenumãraþii, nenumiþii, transformaþii, sacrificaþii, îºi
cãutau mereu autorul în stare sã facã din ei personaje
cu o existenþã mãcar fictivã, din moment ce n-avuseserã parte de cea realã. Perfect diagnostic, oricît
de amar ! Ceea ce nu înseamnã cã pe lîngã numeroasele ratãri nu au existat ºi realele reuºite : ale
unui George Banu, de pildã, devenit unul din cei
mai importanþi teatrologi parizieni ; apoi cei trei
universitari deveniþi americani  Toma Pavel, Matei
Cãlinescu ºi Virgil Nemoianu  ºi nu în ultimul rînd
succesul internaþional al cîtorva regizori, în teatru
sau în film.
Cît despre mirarea noilor rãmaºi  a fost ºi a
mea  cã exilul e atît de puþin organizat, cã nu existã
instituþii ºi relaþii eficace create de primii veniþi, este
extrem de important cã Monica Lovinescu vorbeºte
despre aceastã stare de lucruri, oricît de dezamãgitoare a fost ea. În þarã, securitatea lãsa sã se înþeleagã cã existã mari reþele ale unui complot. Existenþa
Ligii pentru apãrarea drepturilor în România sau a
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altor cîtorva asociaþii depindea doar de entuziasmul
ºi activitatea unei mîini de oameni. (Monica Lovinescu
reparã o mare nedreptate scriind cîteva rînduri despre
prea repede uitata activitate a lui Mihnea Berindei,
care a cheltuit ani de viaþã pentru ca protestul sã
ajungã nu numai la Europa liberã, ci în presa francezã ºi la diverse organisme. Fireºte, el nu a fost
singurul, dar a fost cel mai activ.)
Poate cã o soartã asemãnãtoare sau apropiatã
întru ratare ar fi avut ºi Monica Lovinescu sau Virgil
Ierunca. ªansa lor însã s-a datorat unei opþiuni (ºi
intuiþii ?) pe cît de radicale, pe atît de fericite : optînd
pentru presa radiofonicã, ei au acceptat  nu ºtim cu
ce preþ  sã fie niºte anonimi la Paris, dar celebri în
þara de unde veneau.
Evenimentele cele mai importante consemnate
în volumul al doilea din La apa Vavilonului.... sînt
cele ale Parisului din 68 ºi ale Bucureºtiului din 77 
cutremurul ºi acþiunea lui Paul Goma. Acesta este
cel care contrazice, cel puþin pentru un timp, regula
generalã, rostitã cu amãrãciune : scriitorii români
vãzuþi ca niºte orfani ai curajului : exemplul lui
Goma va fi speculat pînã la saþiu  o spun asta în
calitate de fost ascultãtor. E interesant cã ambele
evenimente nu seamãnã întru totul cu ceea ce vedeam
noi în ele, din þarã  ºi e foarte bine cã e aºa. Mie,
cel puþin, mi se dovedeºte încã o datã cã felul de a
vedea din poziþia libertãþii e mai lucid, deºi poate
mai puþin nuanþat. În jurul acestor evenimente, acestor
stîlpi, roiesc zeci de scriitori ºi intelectuali care vin
la Paris ºi intrã în contact cu cei doi. Unii pentru a
descrie ceea ce se petrecea în þarã ºi a sugera direcþii
de atac  nu o datã foarte eficace ºi corecte  alþii

305

pentru a vorbi numai despre ei ºi a-ºi cere o laudã
în plus pe care nu se îndoiau cã ar merita-o, în fine,
o treia categorie care dezinformeazã fie din ordin,
fie din oportunism, fie din ºiretenie, ticãloºie sau
prostie. Nu vreau sã reþin din aceastã avalanºã de
clandestini decît relatarea vizitelor celor mai jalnice :
cele ale lui Ion Caraion, Constantin Noica ºi Henriette
Yvonne Stahl. Cu toate acestea, cum spune undeva
foarte exact Monica Lovinescu, ei capãtã sentimentul
cã parcã se mutaserã într-o stradã din Bucureºti.
Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca încep sã trãiascã
numai printre ºi pentru clandestini, restul devenind
din ce în ce mai secundar. O spune explicit la
pp. 209-210. O situaþie pe care eu o numesc schizoidã
ºi pe care am trãit-o eu însumi : cu capul în ziarele
din þarã, cu preaplinul de of-uri ale celor ce vin, cu
urgenþa comentãrii pe unde a catastrofelor sau succeselor din þarã  iar de jur împrejur Parisul, Münchenul,
libertatea, Europa, lumea. Cei de la Paris s-au simþit,
pare-se, ca peºtele în apã în aceastã conjuncturã 
eu, mãrturisesc, mai puþin. Dar nu despre mine e
vorba, este vorba despre succesul extraordinar al
acestei acþiuni, despre bucuria întîlnirilor din acest
du-te vino pe care volumul al doilea din La apa
Vavilonului... o consemneazã.
Interesant este cã unii dintre noi, în þarã, deduceam uneori care a fost sursa unei informaþii ascultate  ºi vorbeam între noi deschis despre vizitele
noastre pariziene  ca de pildã cu ªtefan Augustin
Doinaº, Ion Negoiþescu, Nicolae Manolescu, ªtefan
Bãnulescu, poate ºi alþii. Efectele emisiunilor culturale ale Radioului erau enorme  ºi chiar dacã Monica
Lovinescu nu ne spune direct, de ele se temeau
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autoritãþile comuniste, erau chiar, aº îndrãzni sã
spun, uneori terorizate. Mi-am dat seama de asta din
ecourile pe care le primeam ºi la München, dupã
sosirea mea acolo la 1 iulie 1983.
Cronicã a succeselor, mai puþin a insucceselor
prezenþelor culturale româneºti la Paris  pe care
Monica Lovinescu le trece cu vederea, mîhnitã ,
acest al doilea volum al memoriilor începe sã se
rebazeze pe un jurnal, reluat în 1977. Cum spuneam,
existã anticipãri din materia volumului ce va veni.
Probabil supralicitaþi de avalanºa de români, cei doi
pierd ceva din contactul cu viaþa ºi miºcãrile de idei
pariziene, sînt acaparaþi de politic : apar astfel fugitive judecãþi în ton categoric, dar în fond pripite sau
chiar false despre noul roman, despre Lacan sau
Roland Barthes, al cãror rol a fost covîrºitor în epocã
ºi nu pot fi expediaþi în cîteva fraze care puteau lipsi
fãrã a micºora cu ceva valoarea cãrþii, chiar dimpotrivã. Deºi e vorba de amãnunte.
La pagina 103 existã un paragraf care mi se pare
definitoriu pentru scrisul Monicãi Lovinescu din memorii, dar ºi din publicistica sa. O citez : Aºa se cam
petrec lucrurile în literatura românã (din acest punct
de vedere cu adevãrat originalã), «opera» merge
singurã într-o parte, e un text ce se plimbã de capul
sãu. În direcþia cel mai ades opusã se îndreaptã un
om ca toþi oamenii despre care ni se cere, în caz cã
pãcãtuieºte, sã uitãm cã ar fi unul ºi acelaºi cu
creatorul operei. Eu recunosc cã nu pot. Nu voi
intra acum într-o posibilã disputã teoreticã pe aceastã
temã, discuþie posibilã, pasionantã ºi riscantã pentru
cele afimate, mai cu seamã cã mi s-a întîmplat ºi mie
sã adopt aceastã opticã. ªi eu o cred valabilã în
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epoci de totalitarism, cum sînt cele prin care am
trecut, ºi în Est ºi în Vest. Mã deosebesc de Monica
Lovinescu mai ales atunci cînd spune cã ar fi specificã numai literaturii române  ºi cred cã nu e
nevoie de exemple de pe alte meleaguri, sînt cu
sutele. Important este cã putem trage o concluzie
despre scrisul autoarei  o concluzie importantã,
definitorie : Monica Lovinescu este mai întîi un gazetar politic ºi apoi un critic literar. ªi cartea aceasta o
dovedeºte din plin. Originalitatea ºi valoarea ei în
literatura românã contemporanã sînt de prim plan.
Împreunã cu Virgil Ierunca ºi cu alþii, din þarã ºi din
afarã, ei au impus o scarã de valori pe care regimul
comunist nu a putut decît sã o atace, fãrã a o putea
deteriora.
Vor veni acum tinerele generaþii care o vor comenta
la rece, validînd sau invalidînd întregul sau numai
pãrþile. E ceea ce Monica Lovinescu, în articolele
sale mai recente din România literarã, recomandã
ºi susþine ; o revizuire pe care ºi eu o cred mai mult
decît necesarã ºi care  încã timid  a ºi început.

III
Îmi este imposibil sã-mi amintesc cum ºi unde
am întîlni-o pentru prima oarã pe Monica Lovinescu.
Dar am amintirea vie a unei conversaþii ce a avut loc
în august 1978, în Jardins du Palais Royal. Eram
foarte frãmîntat, nu mã puteam decide sã rãmîn
definitiv la Paris, rãmînere pe care unii prieteni mi-o
recomandau, alþii se pãstrau într-o caldã rezervã,
asigurîndu-mã de ajutorul ce mi-l vor da, o datã
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decizia luatã. Monica Lovinescu fãcea parte dintre
aceºtia din urmã ; îmi amintesc bine, era multã simpatie în tonul ei ºi multã comprehensibilitate în
atitudine. Þin minte de atunci figura sa smeadã ºi
expresiva sa privire rotundã ºi inteligentã. Sînt
aproape sigur cã nu atunci o cunoscusem, ci mai
înainte. Am fost întotdeauna frapat de fizionomia ei
foarte româneascã ºi de felul sãu de a se purta
oarecum discret teatral ºi desigur, foarte ataºant, aº
spune chiar fratern.
În schimb, þin minte precis prima întîlnire cu
Virgil Ierunca. Ea a avut loc într-o searã de varã, la
un restaurant de pe bulevardul Montparnasse, cam
vis-à-vis de unde locuieºte familia Eugène Ionesco.
A fost, cred, în august 1973 (sau în august 1978 ?) 
ºi am stat mult de vorbã despre cele ce se petreceau
în þarã. M-a impresionat figura sa palidã, osoasã ºi
pleºuvã, care putea fi tot atît de bine a unui condotier sau a unui cãlugãr dominican. Un fel de strictã
nobleþe pe care i-o contrazicea doar rîsul sãu sarcastic,
cu gura larg deschisã. Am învãþat apoi, în destul de
multele întîlniri ce am avut de-a lungul anilor, cã el
poartã întotdeauna un acelaºi costum : hainã maron
de camelhar, pantaloni gri-închis ºi cravatã neagrã,
întotdeauna cravatã neagrã croºetatã, iarna ºi un
fular negru, lung de lînã groasã. E uniforma sa 
discret distinctã, un fel de eleganþã monotonã. Aº
spune cã e... mai cochet decît soþia sa...
Fireºte cã m-am gîndit mult la aceste întîlniri,
le-am ºi povestit cîtorva prieteni buni din þarã. Sigur
cã nu-mi imaginam chipurile celor pe care îi ascultam sãptãmînal, dar, dupã ce i-am cunoscut, chiar
aºa, fugitiv, înainte de începutul exilului meu, mi-am
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zis cã ei seamãnã cu glasurile lor. Îmi era clar cã
Monica e o mare fumãtoare, glasul o trãda, imprevizibil a fost trabucul pe care Virgil îl aprindea
tacticos.
Cînd am fost pentru prima oarã la ei în casã, am
fost uluit de enorma discotecã ce acoperea toþi
pereþii unei încãperi destul de mari, salon ºi camerã
de lucru totodatã. Pe atunci nu existau decît discurile
mari, de vinilin  erau acolo mii ºi mii, o adevãratã
comoarã care m-a lãsat cu gura cãscatã. Nu am mai
vãzut niciodatã un asemenea depozit de muzicã,
decît, mulþi ani mai tîrziu, la prietenul ºi fostul meu
coleg de la Radio, Victor Eskenazy  de data aceasta,
aceeaºi cantitate, dar de CD-uri. Dintr-o discuþie
ulterioarã, am înþeles cã ºi Virgil Ierunca îºi înlocuise
în mare parte colecþia veche, adoptînd ºi el CD-ul. Îi
cunoºteam melomania, îi ascultasem excelentele ºi
atît de sugestivele sale bridge-uri muzicale din
programele pariziene de la Radio, nu o datã întrebîndu-mã, ca ascultãtor, din ce bucatã muzicalã o fi
fost luat fragmentul. Dar realitatea discurilor, aliniatã
în rafturi mari precum cele pentru cãrþi, întrecea
închipuirea mea.
E de prisos sã spun cã, atunci cînd i-am cunoscut,
nici nu mã gîndeam cã într-o zi le voi deveni coleg.
O colegialitate grea pentru mine. ªtiam bine
prestigiul enorm de care ei se bucurau  pe bunã
dreptate  în þarã ºi mai ales printre confraþi ºi
intelectuali. Eu însumi, ascultãtor fidel, le admiram
programele ºi le împãrtãºeam, de cele mai multe
ori, opiniile  socotindu-le doar, din cînd în cînd,
prea severe. Nu a fost aºadar uºor pentru mine sã
mã alãtur lor în programul Actualitatea culturalã
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româneascã la 1 iulie 1983. A trecut cîtva timp pînã
sã gãsesc un ton al meu, distinct de al lor, dar
fãcînd, totuºi, o unitate a programului. Aveam dezavantajul cã eram pentru marele public aproape un
necunoscut, dar aveam, în schimb, avantajul cã
veneam de acolo de unde ei plecaserã de peste 30
de ani. Ei aveau o prioritate pe care ar fi fost o
prostie sã o subminez, cum poate cã ei sã se fi temut
cîtva timp, necunoscîndu-mã prea bine. Relaþiile lor
cu Vlad Georgescu, ºi el venit de numai cîþiva ani,
au fost bune, dar nu atît de bune ca acelea cu Noel
Bernard care, cam complexat intelectual, le-a dat
mînã liberã ºi ascultare deplinã. (Indiferent din ce
motive, aceste privilegii le meritau pe deplin ºi ei
le-au onorat cu o strãlucire, cu o dramaticã seriozitate, cu un devotament ce depãºea cu mult talentul
profesional.) ªi prietenul meu Vlad, ºi eu cunoºteam
viaþa intelectualã româneascã din trãite  ei, mai
mult din citite ºi din contactele numeroase cu cei ce
veneau la Paris ºi-i cãutau ; printre aceºtia, oameni
cinstiþi, scriitori sau artiºti de primã reputaþie, dar ºi 
nu puþini, cum s-a dovedit  trimiºi de Securitate
pentru a bruia pistele sau pur ºi simplu pentru a-i
influenþa, începînd cu arma mãgulirii cãreia puþini îi
rezistã. Pe mulþi, ei  ca ºi noi, cei de la München 
îi ghiceau ; dar nu pe toþi... ºi a trebuit sã vinã tot
ceea ce s-a petrecut dupã decembrie 89 pentru ca
evoluþiile... trecute sã se limpezeascã pe deplin. Îmi
amintesc  spre a da un exemplu  cã ºi eu, ºi Nego
îi avertizam sã aibã mai puþinã încredere în cele
spuse de un confrate. Era inutil, Virgil mi-a spus
odatã cã ºi eu, ºi Nego îl invidiem pentru cã e un
mare critic... Nici nu era un mare critic, nici nu-l
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invidiam, nici eu, cu puþinele mele cãrþi, cu atît mai
puþin Nego, care avea tot dreptul sã aspire la un
astfel de calificativ...
Trebuie sã spun cã discreþia cu care Monica ºi
Virgil acopereau numele clandestinilor  cum ei
îi numeau pe cei ce-i vizitau  era absolutã, perfectã.
Sãptãmînal, de cîteva ori, ei se întreþineau telefonic
fie cu Vlad, cînd problemele erau mai importante,
fie cu mine. Schimbam informaþii preþ de vreo 3 ore
pe sãptãmînã, cel puþin  ºi discutam apoi programul. Eu îmi manifestam destul de rar dorinþa de
a vorbi despre un subiect sau o carte  ei o respectau
întotdeauna. Nu þin minte sã fi avut, în 10 ani de
colaborare, conflicte  cel mult rare discuþii în contradictoriu. Aº spune cã miile lor de excelente comentarii
sufereau  uneori  de pãcatul auto-supraestimãrii :
erau convinºi cã numai cuvîntul lor  ºi numai al lor 
spune rãspicat adevãrul întreg ºi are efectul maxim.
Cred cã mai mult simþeau aºa, decît o gîndeau...
O reacþie normalã, la urma urmei, dupã atîþia ani de
succes confirmat. Cronicile ºi comentariile lor erau
foarte lungi  nu o datã ele depãºeau 20 de minute 
ºi atîta timp cît Radioul era atît de ascultat, ele îºi
justificau lungimea, ºtiam asta din experienþa mea
de ascultãtor. Dar, puþin dupã 89, lucrurile s-au
schimbat, pe mãsurã ce în þarã apãreau posturi de
radio ºi televiziune independente, ziare aºiºderi,
publicul ne pãrãsea, nu mai avea rãbdare sã asculte
tot. A fost o adevãratã problemã sã ne restructurãm
programele, Monica ºi Virgil ºi-au micºorat ºi ei,
vrînd-nevrînd, contribuþiile. Nu fãrã o vãditã nemulþumire. Nu ºtiu ce s-ar fi întîmplat mai departe, dar
în 1992 birourile din Paris ale RFE/RL au fost desfiinþate
ºi, din dispoziþii ale conducerii americane, nu
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am mai avut voie sã folosim pe foºtii angajaþi ºi
colaboratori parizieni, nici mãcar sporadic. Cîþiva
am fost revoltaþi de aceastã mãsurã  îmi dãdeam
seama ce pierdere ireparabilã era dispariþia vocilor
Monicãi ºi lui Virgil, aºa cã am scris, împreunã cu
Emil Hurezeanu, un memoriu adresat conducerii
americane, memoriu ce pleda pentru menþinerea
colaborãrii lor, arãtînd meritele enorme, audienþa ºi
prestigiul de care ei se bucurã, memoriu pe care
l-au semnat toþi angajaþii de la München. ªtiu bine
asta, cãci eu însumi am adunat semnãturile. Am
încercat sã sensibilizez ºi orgoliul directorului de
atunci, N. Stroiescu-Stîniºoarã, arãtîndu-i cã îºi leagã
numele de dispariþia celor mai ascultate voci ale
radioului. Nu ºtiu cum a susþinut el acest memoriu 
ºi nu ºtiu dacã ar fi fost cineva capabil sã convingã
conducerea americanã ce luase aceste mãsuri radicale. Eu cred, fãrã a fi sigur de asta, cã un director
abil ºi negelos pe reputaþia parizienilor ar fi gãsit
vreun subterfugiu. Îmi amintesc cã, ajuns director,
Emil Hurezeanu a încercat sã obþinã întoarcerea lor,
dar nu a mai reuºit, izbindu-se de o rezistenþã fãrã
apel. A fost o ieºire umilitoare  cei doi nici mãcar
nu au putut sã se despartã printr-un text de ascultãtori. Cred cã am scris eu un scurt text de circumstanþã,
extrem de prudent faþã de vigilenþa conducerii. ªi
azi socotesc teribilã ºi incalificabilã aceastã interzicere a unui adio...
În fond, cu sau fãrã Monica Lovinescu ºi Virgil
Ierunca, rolul Radioului Europa liberã se încheiase.
Rolul vechiului Radio. El devenea acum altceva, un
altul, complet diferit de cel dinainte, mutarea la
Praga fiind expresia directã a acestei metamorfoze.
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Cum se spune, tot rãul spre bine. Dacã ar mai fi
fost obligaþi la contribuþiile lor sãptãmînale, fie chiar
mult reduse, Monica ºi Virgil nu ar mai fi avut,
probabil, timpul, puterea de concentrare ºi liniºtea
de a-ºi compune cãrþile ce au apãrut dupã 1990,
cãrþi ce adunã ºi prelucreazã texte vechi, sau oferã
pe cele noi. Prin ele, fragmente ample din ceea ce a
trecut odinioarã pe unde, poate fi, în sfîrºit, citit.
Vocile au devenit texte : o operã.
Ne-am vãzut, de la despãrþirea radiofonicã, de
mai multe ori  ultima oarã în ajunul împlinirii a 80
de ani ai lui Virgil. Aº spune cã relaþiile noastre au
pierdut complet acea micã crispare pe care uneori o
aveam colegi fiind  crispare ce provenea din unele
mãrunte divergenþe de pãreri. E ciudat cã spiritul lor
critic, excepþional, pãlea în bunã parte atunci cînd
cineva le cucerea admiraþia  de altfel, trebuie spus,
nu uºor de cucerit. Eu nu m-am numãrat printre
preferaþii lor  scriu asta fãrã urmã de reproº. M-au
lãsat întotdeauna sã simt cã eram ultimul venit  ºi
chiar dacã mã deranja uneori asta, îmi spuneam cã...
chiar aºa ºi era, eram ultimul venit. Ultimul, dar nu
cel de pe urmã, cum m-am strãduit sã arãt.
Voi povesti, mai mult pentru amuzament, douã
mici conflicte.
Primul, cred cã a avut loc prin 1985. Ei au aflat
de la un românaº vigilent cã eu pusesem ca semnal
sonor al emisunii Perspective europene un fragment
din Valsul ironic al lui ªostacovici. Cînd au aflat 
pentru cã nu puteau recepþiona radioul la Paris ºi
deci auzi programele  m-au apostrofat : cum sã
promovez eu un realist socialist ºi colaboraþionist
stalinist ? Dacã ar fi trebuit sã pun un motto emisiunii,
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aº fi pus unul din Arghezi ?. Am rãspuns : da, aº fi
pus un motto din Arghezi, care e unul din cei cinci
mari poeþi ai românilor ; am mai rãspuns cã ªostacovici
e unul din marii compozitori ai acestui veac, cã îl
admir ºi cã valsul sãu mi se potrivea de minune.
Ulterior s-au aflat toate dramele ºi persecuþiile de
care a avut parte ªostacovici. Nu ºi Arghezi...
Al doilea nu-l pot plasa în timp. Scriu o datã un
comentariu foarte acid la adresa lui Marin Sorescu,
care, într-un numãr din România liberã, scria textual :
De cînd existã tovarãºul Nicolae Ceauºescu, globul
pãmîntesc este un glob de lucru. Sorescu plãtea
uneori cu o monedã foarte ruºinoasã faptul cã stãtea
bine ºi cu partidul, ºi cu... Europa liberã, fiind mereu
elogiat de Monica ºi Virgil. Nu pe nedrept, de altfel.
Gãseºte Virgil acest text acid în scriptul emisiunii, ce
ajungea la Paris cîteva zile mai tîrziu, ºi e furios cã
m-am atins de unul din idoli. Ai fãcut o greºealã,
ºtii ce greutãþi are Sorescu ! N-am fãcut nici o greºealã, Sorescu are greutãþile pe care vi le povesteºte
dvs., în cea mai mare parte trase ca turta sa olteneascã pe spuza sa. Sorescu tace mîlc la toate ºedinþele importante, nu se poate conta pe el la nici o
acþiune de protest din Uniunea Scriitorilor ! Virgil
nici nu m-a crezut cã aºa e textul, i-am trimis o
copie xerox. Dupã o tãcere de cîteva sãptãmîni,
Virgil îmi spune, în treacãt : Nu þi-ai dat seama cã
Sorescu îºi bãtea joc de Ceauºescu cu globul de
lucru ?. A fot rîndul meu sã mã irit : Atunci toþi
Popeºtii, Pãuneºtii ºi ceilalþi care îl fac geniu, Pericle
etc. îºi bat joc, nu ?. ªi am schimbat vorba...
Nu povestesc aceste fleacuri decît pentru a indica
nivelul maxim al conflictelor noastre. De altfel,
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nici nu-mi mai amintesc de vreun altul. Ba da,
interminabilele controverse cu privire la colaboraþionismul lui Tudor Vianu...
Sã închei.
Pe cînd eram în þarã, în calitatea mea de ascultãtor ºi în discuþiile cu prietenii, mai ales cu Roger
Cîmpeanu, Mircea Martin, Laurenþiu Ulici ºi Radu
Cosaºu, nu o datã apreciam cã judecãþile Monicãi
sau ale lui Virgil erau prea intransigente, prea severe.
Am venit ºi în Radio cu aceastã idee, discutam
despre asta ºi cu Vlad Georgescu. Cu timpul însã,
mi-am dat seama cã aceastã intransigenþã þi-o impune
libertatea de care te bucuri, cã în spiritul acestei
libertãþi pe care începeam sã o trãiesc ºi sã o învãþ 
un proces ce a durat cîþiva ani  nu poþi adopta,
dacã vrei sã fii sincer cu tine, cu cei care te ascultã
ºi cu cei despre care vorbeºti  oameni, cãrþi sau
situaþii  decît acest spirit al adevãrului ce duce
uneori la intransigenþã. ªi chiar dacã tonul meu era
mai domol  fiindcã aºa mi-e firea  spiritul era
acesta. E ceea ce cred cã am învãþat în primul rînd
de la Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca, din discursul
lor. Nu am mai putut, de atunci, decît sã scriu ºi sã
spun ceea ce cred, adevãrul meu, indiferent de
riscuri, fie cã e vorba de oameni, de cãrþi, de situaþii,
de þarã, de români sau de alþii.
Monica ºi Virgil au fost o prezenþã extrem de vie
în viaþa mea, timp de mai bine de 20 de ani. Mai întîi
ca ascultãtor, apoi în calitate de coleg ; o prezenþã
dominant sonorã, cãci ºi la München ascultam, imediat cum soseau, benzile cu textul lor ; apoi, cum
am arãtat, sutele de ore de conversaþie telefonicã...
Îi ascultam ºi din datorie de redactor al emisiunii,
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dar ºi dintr-o obiºnuinþã dobînditã în þarã. Ca un fel
de drog, ca un fel de necesitate a confruntãrii opiniilor sau de bucurie a coicidenþei lor. Mi-au lipsit
mult, la despãrþirea din 1992  aº vrea ºi azi, cîteodatã, sã-i mai ascult. O nostalgie...
Eu cred cã, în anii noºtri de colaborare, am fost
sinceri unii cu alþii  ceea ce e foarte mult, e ceva
aproape de prietenie. Un pas esenþial cãtre ea. Nu
ºtiu însã dacã, rãmînînd eu la Paris, am fi devenit cu
adevãrat prieteni  dar nu pot explica de ce. Sînt ei,
poate, prea distanþi pentru gustul meu ? Directeþea
felului lor de a vorbi, amabilitatea, nu o datã caldã,
cu care te întîlnesc ar contrazice aceastã ipotezã.
Am certitudinea cã ei au avut un destin excepþional ºi cã l-au onorat cu toatã demnitatea, oricîte
deziluzii sau erori i-au încercat. Ceea ce m-a stupefiat  ºi uneori m-a fãcut invidios  a fost, este
încrederea lor în sine, în justeþea ideii ºi atitudinii
lor. Ce se va fi întîmplat în spatele acestei siguranþe,
acestei certitudini de oþel, nu prea aflãm din cãrþile
pe care le-am comentat. Cîte ceva transpare în
Trecut-au anii... ; pentru mine, este aceasta singura
absenþã majorã din fascinantul lor discurs memorialistic.
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5.
O polemicã

Despre Tudor Vianu
în ultimii sãi 20 de ani
Sãrbãtorirea centenarului naºterii lui Tudor Vianu,
sãrbãtorire ce a fost evenimentul cultural cel mai
important al sfîrºitului lui 1997, a avut o consecinþã
imprevizibilã  ºi anume aceea cã a declanºat o
discuþie asupra colaborãrii sau complicitãþii celui
omagiat cu regimul comunist. Drept este cã discuþia
aceasta a apãrut dupã ce foarte multe texte  unele
(fatalmente) de conjuncturã, altele de mãrturie ºi
reflecþie (ce au aºteptat regimul libertãþii de expresie
pentru a fi scrise, rostite sau publicate), în fine cîteva
contribuþii importante la definirea personalitãþii ºi
adîncimii operei  au arãtat, pe bunã dreptate, marea
importanþã a rolului jucat de Tudor Vianu ºi opera
sa în istoria culturii noastre. Voi surprinde poate
afirmînd cã, dupã pãrerea mea, acest final imprevizibil  ºi pentru mulþi semnificînd o impietate (sau
o umbrire a sãrbãtoririi)  nu mi se pare a fi o
ofensã adusã posteritãþii lui Tudor Vianu sau operei
sale. Remarc doar cã, paradoxal, discuþia despre
colaborarea sau numai complicitatea cu regimul
comunist a unor personalitãþi de mare însemnãtate
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în cultura ºi literatura noastrã (discuþie abia schiþatã
de unii, respinsã programatic sau evitatã de alþii,
trezind iritãri ºi rãfuieli, anateme ºi false justificãri)
începe a avea un caracter public mai semnificativ ºi
mai detaliat cu una din personalitãþile cele mai puþin
vinovate pentru o astfel de colaborare : cu Tudor
Vianu care, pentru mulþi dintre noi, a fost ºi o
victimã a dictaturii comuniste, chiar dacã nu a
trecut prin închisori ºi a avut parte de numai cîþiva
ani de cvasi-interzicere a semnãturii. Pentru cã, dacã
vrem ca aceastã discuþie sã-ºi atingã scopul ei atît de
important, trebuie sã acceptãm cã existã grade diferite de victimizare, dupã cum existã grade, la fel de
diferite, de vinovãþie pentru colaborarea cu dictatura ; pentru cã  trebuie iarãºi sã acceptãm  dacã
regimul acesta a lovit nu numai largi pãturi ale
societãþii româneºti, nu numai mari personalitãþi ale
elitei româneºti ci ºi pe mulþi dintre noi, în cele mai
diferite chipuri, putem la rîndu-ne sã recunoaºtem
cã ºi noi am tãcut, cã ne-a fost teamã, cã am fãcut
compromisuri mai mici sau mai mari pentru a supravieþui sau a pentru a ne exercita profesia (sau vocaþia),
cã am acceptat duplicitatea, uneori fãrã a o mai
bãga de seamã. ªi, mã întreb fãrã urmã de retorism,
cîþi dintre noi sîntem dispuºi a recunoaºte acum
aceste mici sau mari laºitãþi, asumîndu-ni-le ?
A fost o întîmplare deschiderea acestui dureros
dosar  pentru cã dureroase sînt toate aceste dosare
ale cedãrii pentru noi care am fost martorii lor, mult
mai mult decît pentru cei ce vor veni ºi le vor
redeschide sau completa cu rãceala inerentã istoriei 
sau a fost consecinþa tocmai a calitãþii morale ºi
intelectuale neobiºnuite pe care a avut-o Tudor
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Vianu, omul ºi mesajul operei, calitate care a fãcut ºi
mai dezamãgitoare cedarea sa, atîta cîtã a fost ?
Greu de rãspuns ; în orice caz nu mã numãr deloc
printre cei care cred cã nu era momentul discutãrii
ei. (Nu mã refer acum la momentul punctual al
centenarului, ci la cel istoric : AZI, în România anului
1998.) Bujor Nedelcovici, cel care a deschis discuþia
(în revista 22, nr. 6/1998), asistînd la seara omagialã
dedicatã lui Vianu ce a avut loc la Centrul Cultural
Român de la Paris, îl învinovãþeºte pe Tudor Vianu
de a fi fost un complice pozitiv (expresia îi aparþine) ºi invitã pe vorbitorii prezenþi a se referi ºi la
aceastã complicitate. Laurenþiu Ulici ºi Mircea Martin,
fiind de faþã, îi rãspund  citez din nou textul lui
B.N. : La noi, momentul adevãrului va veni peste
2-3 ani ºi Sarcina de a judeca pe Tudor Vianu
revine generaþiilor viitoare. Dacã la atît s-au redus
rãspunsurile celor doi colegi ºi prieteni, atunci ºi eu
le socotesc evazive ºi nemulþumitoare ; dacã aº fi
fost de faþã la festivitatea de la Paris, eu aº fi vorbit
lui Bujor Nedelcovici ºi celor de faþã despre aceastã
colaborare a lui Tudor Vianu cu regimul comunist :
în ce a constat ea, în ce condiþii personale s-a fãcut,
ce consecinþe a avut pentru savant, cît ºi cum a
plãtit pentru asta. Fireºte, pe scurt, dar aº fi fãcut-o,
pentru cã eu consider cã dacã problema a apãrut,
chiar ºi în condiþiile festive ale unui centenar, ea
trebuie sã fie lãmuritã, atît cît ne este nouã, celor
care cunoaºtem opera ºi cîte ceva despre viaþa lui
Tudor Vianu, posibil sã o facem, avînd, pe lîngã
date exacte ºi certitudini, cîteva semne de întrebare
sau unele simple presupoziþii. Cum Bujor Nedelcovici
nu prea pare, din acest text ºi din cel urmãtor (22,
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nr. 14/1998), a cunoaºte mare lucru nici din opera
lui Tudor Vianu ºi nici despre viaþa sa, l-aº fi putut
avertiza astfel cã lucrurile sînt mult mai complicate
ºi mai delicate decît crede. Indiferent de faptul cã el
aduce argumente incomplete sau chiar false în discuþie,
pe lîngã unele demne de toatã atenþia, cã s-ar fi
cuvenit sã ºtie mai multe ºi mai exacte date atunci
cînd s-a angajat în polemicã, mai cu seamã cînd a
adoptat poziþia unui... acuzator, eu cred cã adevãrul despre Tudor Vianu  ºi despre oricare altã
personalitate, colaborator sau nu al regimului comunist  poate fi, chiar trebuie, spus acum, de noi ºi nu
de cei care vor veni. Ca ºi Monica Lovinescu (în
România literarã, nr. 9/1998) cred cã vorba nu e
(încã) momentul ! e proastã, dãunãtoare ºi retrogradã.
În urma textului scris de Bujor Nedelcovici,
revista 22 a publicat polemica dintre el ºi Ion Vianu,
polemicã în care au intervenit apoi Monica Lovinescu,
de o parte, Zigu Ornea ºi Matei Cãlinescu, de alta.
Motive personale, fãrã nici o legãturã cu subiectul,
m-au împiedecat sã iau parte la o disputã ce m-a
interesat mult ºi dintru început. O fac acum, nu fãrã
a aminti cã date importante în problemã se aflã în
douã cãrþi care au apãrut cam o datã cu sãrbãtorirea
centenarului : mã refer la Viaþa lui Tudor Vianu de
Henri Zalis, apãrutã la editura Atlas, ºi tot Viaþa lui
Tudor Vianu de Vasile Lungu, apãrutã la editura
Minerva. De unele din aceste date mã folosesc ºi în
cele ce urmeazã, adãugînd doar cã o bunã parte din
ele îmi erau cunoscute încã din 1969-1970 cînd,
împreunã cu Matei Cãlinescu ºi Sorin Alexandrescu,
am început publicarea seriei de Opere, încheiatã
(dupã plecarea noastrã din þarã) de George Ganã în
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1987, o datã cu apariþia volumului al 13-lea. Atunci,
în 1969-70, am petrecut multe zile în arhiva familiei
Vianu, în urma cãrora am alcãtuit ºi primul volum al
seriei, apãrut în 1971 la editura Minerva. Mai adaug,
în special pentru cei care ar fi ispitiþi sã revinã asupra
subiectului cã, în problema de faþã, consultarea atentã
ºi a corespondenþei sale trimise ºi primite (apãrutã
în 4 volume, tot la editura Minerva, datorate Mariei
Alexandrescu Vianu ºi lui Vlad Alexandrescu, fiica ºi
nepotul esteticianului) ar fi obligatorie.
Aºadar :
Imediat dupã rãzboi, Tudor Vianu a fost, din
februarie 1945 pînã în martie 1946, Director al Teatrului
Naþional din Capitalã  funcþie care, prin tradiþie, a
fost ocupatã de mulþi scriitori importanþi în perioada
interbelicã. Din martie 1946 pînã în noiembrie 1947
îl gãsim Ambasador al þãrii la Belgrad. Fusese numit
sub ministeriatul lui Tãtãrãscu, demisioneazã  sau
este demisionat  sub cel al Anei Pauker. Cum se
ºtie, imediat dupã Armistiþiu, în Ministerul de Externe
au fost aduºi tineri sau personalitãþi independente
cu reputaþie de democraþi, un efort de reprezentare
care nu era monocolor, adicã roºu (printre ei se
numãra ºi Alexandru Paleologu, dacã nu greºesc) ;
ºi tot cum se ºtie, Ana Pauker a eliminat în timp
record pe toþi aceºtia, precum ºi pe diplomaþii de
carierã. Tudor Vianu nu a fost deci o excepþie nici la
numire, nici la demitere. Nu cred, deci, cã se poate
întrevedea în aceste douã funcþii oficiale pe care
Vianu le ocupã la începuturile comunizãrii ºi sovietizãrii þãrii vreo opþiune deschisã de partea celor
care aveau sã o facã cu atîta indescriptibilã cruzime.
Pentru cei ce trãiau acele vremi existau speranþe,
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repede transformate în dramatice dezamãgiri ; consider
cã e nedrept sã-i privim cu dispreþ sau cu reproº
noi, cei care atunci eram doar copii, sau nici mãcar
nu... eram, dar care ºtim, din perspectiva nenorocitei
istorii, cã soarta þãrii era deja decisã ºi cã doar puþini
lucizi vedeau atunci umbra neagrã a viitorului.
Mã întreb însã ce îl va fi determinat pe Profesor
sã plece în diplomaþie, dincolo de probabilele insistenþe ale prietenului sãu Mihai Ralea ? Un sentiment
de revanºã pentru o seamã de umilinþe suferite în
timpul dictaturilor de extremã dreaptã (studenþi ºi
cadre didactice legionare ceruserã eliminarea sa de
la catedrã, fusese numit profesor titular de esteticã
abia în vara lui 1944, dupã aproape 20 de ani de
aºteptare ºi de împotriviri politice, ºi asta graþie lui
Ion Petrovici, ministru în guvernul Antonescu, cãruia
îi va pãstra o clarã recunoºtinþã, chiar în ani cînd
frecventarea ºi ajutorarea materialã a fostului condamnat politic reprezenta un risc) ? Naivitatea sau
speranþa cã o tînãrã, nouã democraþie se nãºtea în
România ? Presiuni ale familiei ? Nu prea avem documente scrise revelatoare  sînt doar bãnuieli ce le
avansez ºi eu, împreunã cu alþii.
Ceea ce a urmat dezminte, în orice caz, o tentativã de aliniere deschisã cu noul regim  vom vedea
de ce. Se mai ºtie, graþie amintirilor lui Ion Vianu
(vezi excelenta carte care se numeºte Amintiri în
dialog semnatã de Ion Vianu ºi Matei Cãlinescu,
apãrutã în 1998 într-o a doua ediþie la editura Polirom),
se mai ºtie cã familia Vianu a fãcut o tentativã eºuatã
de a se expatria în Elveþia  eºuatã din pricina lui
Tudor Vianu, pe atunci încã ambasador la Belgrad.
Bujor Nedelcovici face, în legãturã cu acest episod
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(ce a fost fãcut public dupã 1989) urmãtoarea afirmaþie :
Vianu a ales calea de întoarcere în þarã pentru a-ºi
continua cariera politicã. O concluzie care mi se
pare, în primul rînd, fundamental falsã : vom vedea
de îndatã cum ºi-a continuat Vianu o carierã politicã
care nici nu... începuse, de fapt. În al doilea rînd,
sînt uimit (ºi mîhnit) de modul lipsit de comprehensibilitate în care B.N. tranºeazã împrejurarea luãrii
teribilei decizii  întorcerea sau desþãrarea  uimit
pentru cã vine din partea unui om sensibil ºi încercat
cum este, el însuºi alegînd exilul dupã mari ºi multe
ezitãri  la unele din ele am asistat, dupã cum cred
cã bine îºi aminteºte. În ce mã priveºte, nu bãnuiam
cã Profesorului i-a fost dat sã treacã ºi printr-o astfel
de încercare, pe care, oricare decizie ai lua, nu o
poþi uita, mãcar ºi numai pentru rãvãºirea ce þi-a
produs-o.
Cariera politicã a lui Tudor Vianu, în anii urmãtori, poate fi uºor dedusã din seria de evenimente
care au urmat :
Dupã ce fusese aspru criticat chiar în primul
numãr al Scînteii pentru neînþelegere vinovatã a
marxismului din Filosofia culturii ºi dupã ce organul partidului nu-i publicase nici mãcar un rãspuns
concis, colaboraþionistul Tudor Vianu  membru
corespondent al Academiei din 1934  NU este
reconfirmat la reorganizarea instituþiei din iunie 1948,
cu alte cuvinte este dat afarã ca multe alte valori
considerate nedemne de noua putere ; în acelaºi
an, prin reforma învãþãmîntului ºi în ciuda protestelor sale, catedra sa ºi învãþãmîntul de esteticã,
în genere, este desfiinþat, iar el este vãrsat la catedra
de literaturã peste hotare unde devine subalternul
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lui... Mihai Novicov. Între 1949 ºi 1954, în repetate
rînduri, a fost pe punctul de a fi dat afarã de la
catedrã  ºi numai intervenþiile lui Mihai Ralea par
a-l fi salvat. (Recomand spre consultare paginile
124-130 ale cãrþii Viaþa lui Tudor Vianu de Vasile
Lungu, ºi mai sus menþionatã ; poþi citi în ea cîteva
pagini extrem de concludente despre felul cum oficialitatea ºi cerberii vremii îl priveau  îþi dai seama
imediat cã abia dacã era un tolerat, nicidecum un...
complice.) Dupã opinia mea, dosarul acestei tentative de scoatere a lui Vianu din Universitate nu
este încã epuizat. Adaug cã fosta mea profesoarã ºi
apoi colegã de catedrã, Doamna Vera Cãlin, mi-a
povestit cã, fiind tînãrã asitentã a Profesorului ºi
membrã de partid, într-o zi a fost chematã de decanul Orzea care i-a comunicat cã de mîine preiei
cursul lui Vianu. În loc sã-l preia, ilegalista Vera
Cãlin s-a dus imediat acasã la Tudor Vianu, avertizîndu-l asupra acestei decizii ce pãrea luatã. Nu
cred cã se ºtie astãzi numele tuturor celor care au
cerut sau au... împiedecat eliminarea sa din
Universitate  ºi s-ar putea sã nu mai aflãm niciodatã
istoria acestor ani grei ºi pentru Tudor Vianu, deºi
nu era în închisoare. (Mai adaug doar cã printre cei
mai distinºi ºi competenþi discipoli ai ºcolii de
literaturã comparatã a lui Vianu se numãrã ºi Vera
Cãlin, astãzi, ca mulþi dintre aceºtia, aflatã ºi ea în
emigraþie.)
Lãsat, totuºi, sã predea, Vianu este aproape interzis în restul vieþii publice  între 1948 ºi 1953 îi apar
doar 7 articole pe puþinele teme culturale sau literare
care erau admise de cenzurã. Se cunosc din corespondenþã problemele materiale ale familiei ; dar care
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familii, în afarã de cele ale privilegiaþilor de partid ºi
de stat, nu aveau atunci astfel de dificultãþi sau mult
mai mari ? Nu este admis nici în calitate de colaborator al Institutelor Academiei ; Vianu traduce din
Goethe, Shakespeare etc. (Voi reveni mai jos asupra
efectelor presiunii acestor ani ºi mai ales asupra
consecinþelor lor în viaþa ºi creaþia lui Tudor Vianu.)
Din 1954, dupã moartea lui Stalin, carantina
începe sã se ridice. Vianu începe sã colaboreze la
Gazeta literarã, mai apoi ºi la Contemporanul, în
zodia deschiderii promovate de George Ivaºcu,
este invitat sã conferenþieze în diverse ºedinþe
semi-festive ale unor instituþii care reprezentau legãturile bine controlate ale regimului cu strãinãtatea.
Încep ºi cãlãtoriile în strãinãtate, mai întîi în þãrile
frãþeºti. Îi apar ºi cîteva cãrþi cu contribuþii fie de
stilisticã, fie de ºtiinþã popularizatã, mai apoi studii
de literaturã comparatã, ultima disciplinã pe care
savantul o abordeazã. Pînã la moarte, filosofia culturii
ºi estetica, domeniile sale de excelenþã, rãmîn prohibite iar cãrþile sale vechi, care îi aduseserã notorietatea, rãmîn nepublicate (exceptînd unele studii de
literaturã românã sau universalã, strecurate în culegeri). În iunie 1955 este reprimit în Academie, de
data aceasta ca membru titular, o datã cu Arghezi,
Perpessicius, Camil Ressu, Alexandru Graur, Mihail
Jora. Din nou Mihai Ralea este cel care semneazã
recomandarea. Este sãrbãtorit cu surdinã la împlinirea a 60 de ani, mai ales prin texte scrise de foºti
studenþi ºi vechi prieteni care mai aveau atunci drept
de semnãturã. La sfîrºitul lui 1958 este numit Director
al Bibliotecii Academiei unde va angaja sau sprijini
tineri cu dosar cel puþin discutabil  aºa cum au
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arãtat în texte mai recente Alexandru George ºi Sorin
Alexandrescu  ºi unde i se fac destule mizerii din
partea unora ca Ilie Murgulescu sau Alexandru Graur.
Cãlãtoriile sale în strãinãtate, care se înmulþesc, se
datoresc numirii sale în comisia naþionalã UNESCO,
instituþie internaþionalã care îl desemneazã ca membru
al comitetului ei executiv în octombrie 1962. În tot
acest rãstimp, activitatea sa publicisticã se mãreºte ;
dominã un ton prudent ºi în ceea ce priveºte elanul
ideilor, care nu mai este acela de altãdatã, dar ºi faþã
de limbajul oficial ºi lozincile lui ; între textele ce le
semneazã sînt, pe lîngã studii, ºi unele de conjuncturã  volumul Jurnal din 1961 este oarecum
simptomatic, deºi sumarul lui evitã pe cele mai
jenante. Dar cu privire la acestea, am unele motive
sã cred cã redacþiile publicaþiilor, literare sau neliterare, îºi permiteau imixtiuni grosiere. Voi da un
singur exemplu : în toamna lui 1961, Vianu face o
lungã cãlãtorie în Uniunea Sovieticã, cu care ocazie
þine un jurnal ce va fi publicat doar postum. Scînteia
îi cere un text privitor la aceastã cãlãtorie, al cãrui
manuscris (de fapt dactilogramã) se gãsea în arhiva
familiei, unde eu l-am citit cînd redactam primul
volum de Opere ; vrînd sã fac confruntarea necesarã,
am constat cã în textul intitulat Moscova. Însemnãri
dintr-o cãlãtorie în URSS apãrut în organul partidului la 24 decembrie 1961, erau fraze întregi adãugate precum ºi alte intevenþii în textul redactat
pentru ziar. N-am fãcut aceastã precizare în nota
care însoþeºte publicarea textului în volumul I al
Operelor, din motive uºor de înþeles, deºi eram în
1971. Dacã memoria nu mã înºalã, am mai descoperit
astfel de imixtiuni ºi în alte texte. Era, cum se ºtie, o
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practicã curentã în acei ani  ºi de aceea, la o viitoare
editare a operelor COMPLETE ale lui Vianu  cînd
oare se va întîmpla aceasta ?  vor trebui confruntate
toate manuscrisele din anii 1950-1964 cu textele
apãrute fie în reviste ºi ziare, fie chiar în volume ;
manuscrisele, dar ºi dactilogramele din ultimii ani,
cînd Tudor Vianu scria direct la maºinã (suferise de
crampa scriitorului, dupã cum mi-a spus Ion Vianu).
Sigur, ne putem întreba de ce a acceptat Tudor
Vianu sã scrie pentru Scînteia chiar ºi un singur text,
de ce nu a refuzat sã scrie alte texte comandate,
dupã obiceiul vremii, nu multe dar totuºi existente,
texte lipsite de importanþã dar care nu fac onoare
operii sale. A fost acesta tributul pãtit, scump plãtit,
pentru cã ne putem imagina mãcar suferinþa sau numai
jena redactãrii. În 1963 este decorat  mai fusese ºi
înainte de 1944  apoi primeºte Premiul de Stat.
Ar fi însã, dupã opinia mea, un exces de intransigenþã sã-l învinuim cã a primit sã fie academician,
director al Bibliotecii Academiei, sau secretar al
comisiei naþionale UNESCO. Oare nu merita Tudor
Vianu aceste titluri, oare era o nulitate promovatã,
ca atîtea altele, numai pe criterii politice ? Nu cred
cã este cineva care sã susþinã aceasta. Dimpotrivã,
noi gîndeam atunci cã, în sfîrºit, iatã, poate intrãm
într-o zodie nouã, unde funcþioneazã nu numai selecþia
inversã, ci ºi aceea adevãratã, indiferent dacã aceste
semne erau excepþii. Sigur, cu ochii de azi am
putea spune cã el putea refuza, de la un moment
dat, aceste favoruri  altfel, pe deplin meritate.
Care... moment dat ? Unde putem stabili (nu astãzi,
la ora rãcelii distanþei, ci atunci, sub presiunea zilei)
limita de... cedare admisibilã pentru oameni ºi nu
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pentru eroi ? Un refuz deci invocabil în numele
operei ºi atitudinii sale de pînã în 1944, care nu
aveau nimic de a face nici cu comunismul, nici cu
marxismul bine prelucrat în laboratoarele propagandei de partid. Un refuz în numele unei solidaritãþi
cu alþi intelectuali ºi scriitori de frunte care fuseserã
interziºi, unii din ei mai erau la închisoare. De acord.
Dar CINE a procedat astfel, cîte astfel de exemple
de refuz cunoaºtem printre intelectualii ºi artiºtii
importanþi ai epocii ? Dar nu exemple luate dintre
acei care fuseserã explicit de dreapta în perioada
interbelicã ºi care erau de plano respinºi ºi pedepsiþi
de regim, pînã cãtre sfîrºitul anilor 60 ; un refuz ca
al cui ? (Sã nu invocãm numele lui Lucian Blaga
care, dupã recente dezvãluiri, era gata sã cedeze
ºi numai împotrivirea lui Miron Constantinescu ºi
Beniuc, apoi moartea timpurie l-au salvat, existînd
doar cîteva texte care erau... începutul cedãrii.) ªi
sã nu uitãm nici cã unii  ºi nu puþini  dintre aceºti
foºti proscriºi au venit repede, cu arme ºi bagaje cu
tot, oarecum direct dupã puºcãrie în braþele admiraþiei
pentru Nicolae Ceauºescu ºi naþionalismul sãu ;
sau au ajuns sã scrie texte cu mult mai compromiþãtoare decît cele ale lui Vianu. Altfel spus  ºi
fãrã vreo intenþie de incriminare : care au fost mai
grave, cedãrile lui Vianu din anii de teroare
1955-1964 sau cele ale lui Noica din anii ceauºismului, cînd a acceptat sã devinã agent de influenþã,
aºa cum se ºtie de mult în emigraþie ºi cum reiese ºi
din Anatomia mistificãrii de Stelian Tãnase, o carte
excepþionalã ? Eu nu vreau sã rãspund ºi nu doresc,
în ruptul capului, sã mã cocoþ nici în poziþia judecãtorului, nici mãcar a arbitrului. Dar alþii o fac ! Eu
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refuz sã rãspund la întrebarea : care a fost cel mai
laº dintre cei ce ne-au luminat, în diverse feluri ºi în
diferite momente, tinereþea ? Mi se pare cã aici, în
cazul nostru, laºitatea ascunde cel puþin o tragedie
interioarã ; dar sînt convins, pe de altã parte, de
obligativitatea noastrã de a spune, acum, Adevãrul,
cu toate nuanþele ºi, pe cît posibil, fãrã patimã.
Pentru mine, cedarea politicã cea mai întristãtoare a Profesorului a fost adeziunea sa la PMR,
printr-o scrisoare deschisã publicatã în Scînteia ;
aceasta s-a petrecut într-un context mai larg, la
sfîrºitul lui 1962, cînd mai mulþi intelectuali de frunte 
Cãlinescu, Ralea, Traian Ionaºcu ºi încã alþii  au
luat aceastã decizie, cu siguranþã dacã nu impusã,
sugeratã de conducerea PMR (oricum, fãrã scuzã)
într-un moment în care ascensiunea lui Maurer dãdea
unele speranþe de dezgheþ, închisorile începeau sã
se goleascã etc. Îmi amintesc bine de acest moment 
ºi chiar dacã nu cred cã cineva ar fi îndrãznit sã
refuze invocînd, de pildã, un... trecut politic compromiþãtor (de altfel, partidul se pregãtea sã ierte
multe  cel puþin în aparenþã), nu pot, astãzi, sã mai
estimez corect riscurile unui refuz ; e puþin probabil
ca ecourile unui astfel de gest temerar sã poatã fi
comparabile cu ceva similar ce s-ar fi petrecut 15
ani mai tîrziu. În 1962 începea, totuºi, un moment
de relaxare ºi de speranþã care a influenþat cu siguranþã atît pe Vianu, cît ºi anturajul sãu, determinîndu-l sã accepte. Îmi amintesc acest moment,
pentru cã m-a pus pe gînduri ºi, neîndrãznind sã
judec pe Profesor, pentru care aveam o admiraþie
necondiþionatã, m-a tulburat totuºi. Nu sînt sigur
nici dacã acest exemplu a avut un efect asupra
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mea  în sensul cã mi-am zis : iatã o concesie pe
care sper cã eu nu o voi face ! În orice caz, nu mi-am
spus : dacã a intrat Vianu sau Cãlinescu în PMR, de
ce nu aº face-o ºi eu ? E poate o coincidenþã, dar
ultimii asistenþi chemaþi la catedrã de Tudor Vianu
(Victor Ciobanu, Matei Cãlinescu, Sorin Alexandrescu,
Cornel Mihai Ionescu ºi subsemnatul) nu au ajuns
nici în PMR, nici în PCR.
Corespondenþa ºi unele pagini confesive, versurile,
dar ºi relatãrile unor apropiaþi sînt convergente în a
arãta cã ultimii sãi ani de viaþã au fost bîntuiþi de
tristeþe, amãrãciune, de dorinþa evaziunii  ºi asta
desigur nu numai datoritã bolii de inimã care i-a fost
fatalã. Nu cred cã Tudor Vianu, atît de discret 
poate chiar ascuns  cum a fost ca om, sã nu fi
suferit pentru cedãrile sale ; cãci pentru ceea ce
s-a întîmplat þãrii sale, existã certitudinea poemului
postum Arcadia care, în chipul sãu specific  patetic,
dar neexaltat  aratã o suferinþã ºi o revoltã adîncã.
Nu cred cã nu va fi suferit ºi pentru duplicitatea sa
ºi a altora, duplicitate la care a fost silit aproape un
întreg popor. Vianu nu reprezintã, cîtuºi de puþin,
faþa voios cabotinã sau cinic profitoare a vîrfurilor
intelectualitãþii române care au colaborat cu regimul
comunist  ºi de aceea poate cã mãrturia noastrã, a
celor care i-am fost contemporani ºi mai apropiaþi la
sfîrºitul vieþii sã aibã importanþã pentru posteritate.
De aceea cred cã Monica Lovinescu (în România
literarã, nr. 9/1998) spunînd cã tinerii au învãþat de
la Tudor Vianu nu numai estetica dar, în acelaºi
timp, au mai învãþat ºi cum poþi practica duplicitatea
ºi ignora etica, de fapt comite un nedrept exces.
Netrãind extraordinara presiune a terorii ºi fricii, e
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greu sã imaginezi un coºmar : noi, cu toþii, nu am
avut ce face decît sã devenim duplicitari  cu alte
cuvinte una sã vorbim cu familia ºi prietenii ºi alta
sã spunem la ºcoalã  adicã în public. A fost teribil
cînd am devenit conºtienþi de aceastã mutilare a
sufletelor noastre, cei care am devenit conºtienþi.
Nu, exemple de practicare cinicã a duplicitãþii erau
alþii  cei care recomandau în public realismul
socialist ºi acasã admirau pe Sartre, Faulkner ºi
Camus despre care scriau însã cã sînt lacheii imperialismului, vituperînd împotriva lor ; sau cei care
aveau pe birou, la sfîrºitul anilor 60 fotografia tovarãºului Ceauºescu alãturi de cea a lui Eugen Ionescu,
eventual, ambele cu dedicaþii. Aº spune chiar dimpotrivã, cã citind textele comandate sau smulse
prin presiuni semnate de un Tudor Vianu, ºtiam cu
toþii cã nu-l reprezintã ºi cã singura cale de a ne
izbãvi de duplicitatea la care eram condamnaþi era
aceea de a urma ºi folosi în public autoritatea celorlalte scrieri, acelea de la care învãþam cu adevãrat.
Citind astãzi fraze din paginile de conjuncturã pe
care el le-a scris, este ºi mai evident faptul cã,
scriindu-le, el încerca sã se amãgeascã, adicã sã
punã de acord umanismul sãu structural (ºi utopic)
cu o propagandã care, chiar dacã folosea uneori
aceleaºi cuvinte, acestea nu aveau acelaºi înþeles. Le
citim astãzi stînjeniþi  pe ale altora, revoltaþi (e o
diferenþã, nu ?)  ºi ne putem întreba dacã stînjeneala, poate ruºinea, nu fãcea parte ºi din reacþiile
lui de atunci. E o prezumþie, desigur ; dar dacã ea e
corectã  mai corectã pentru unii decît pentru alþii
din ei  nu va fi fost teribil ? Nu cred cã Tudor Vianu
a fost un amãgit de regim ci cã s-a amãgit singur atît
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cît a fost în stare  destul pentru a face faþã minimã
cerinþelor impuse, de a se bucura, în schimb, de
unele considerabile privilegii, dar ºi destul pentru a
se cutremura în adîncuri. Cred cã locul sãu este
printre cei mistificaþi ºi auto-mistificaþi din slãbiciune
ºi de fricã... El a putut deveni un eminent ornament
al regimului (ºtiind sau bãnuind cît de criminal era
acest regim) îngãduindu-i-se texte de adeziune mai
discrete, libertãþi supravegheate, atitudini academice
iertate de obligativitatea politicii...
Am avut relativ puþine ocazii de a-l vedea pe
profesor în intimitate sau în cercul restrîns al catedrei : am fost numit asistent în septembrie 1963 iar
el a murit în mai 1964. Înainte, îmi fãcusem diploma
cu el  o lecþie pe care nu o uit ºi pe care o voi
povesti cu altã ocazie. Nu cred sã-l fi vãzut niciodatã
rîzînd, ci doar zîmbind ; nu-i pot uita privirile sale
melancolic turburãtoare, gestul frecvent de a încerca
sã evadeze îndreptîndu-se aproape automat spre
ferestele încãperii unde era ºi rãmînînd mult timp în
faþa lor. Dar nu evita niciodatã sã te privescã, sã ne
priveascã în ochi  ci dimpotrivã, cãuta privirile.
Nobleþea aulicã a chipului sãu ascundea o îndurerare
care mã intimida ºi mai mult. La ultima vizitã ce i-am
fãcut-o acasã, pentru interese birocratice legate de
catedrã, mi-a citit ultimul sãu poem, Shakespeare.
Vãzind chipul meu emoþionat ºi admirativ, faþa i s-a
destins ºi mi-a spus : Vezi cã se poate face criticã
literarã ºi în poezie ?. Apoi mi-a întins mîna. Era la
începutul lui aprilie 1964.
Despre aceste lucruri, despre semnificaþia prezenþei
lui Vianu în viaþa publicã ºi academicã a anilor
1954-1964 am citit cîteva intervenþii cãrora nu are
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rost sã le repet argumentele numai pentru cã sînt cu
totul de acord cu ele. Le voi numi doar, cu menþiunea cã au apãrut toate în revista 22 : cea a lui
Matei Cãlinescu (din nr. 24/1998), cea a lui Zigu
Ornea (din nr. 17/1998) ºi mai ales aceea a lui Sorin
Alexandrescu (din nr. 6/1998).
Nu o datã ºi nu numai cu ocazia acestui centenar,
mulþi scriitori sau intelectuali din generaþia mea (sau
ceva mai vîrstnici) ºi-au pus o întrebare descumpãnitoare : ce ne-am fi fãcut dacã, în noaptea dogmatismului anilor 50, mai ales, nu ar fi existat prezenþe
ca acelea ale lui Tudor Vianu, Cãlinescu, Ralea (sau
alþi vechi, din alte domenii, mai puþin ideologice) ?
De la catedrã sau în scrierile lor, aºa cenzurate (sau
autocenzurate) cum apãreau, era vorba despre valori
adevãrate ºi nu despre cele confecþionate în cabinetele comitetelor centrale din þarã ºi din mãreaþa
Uniune Sovieticã ; dincolo de mici (sau mai mari)
concesii, de tãceri impuse sau acceptate, în cãrþile
sau conferinþele lor nu domnea minciuna  chiar
dacã în unele ea exista ; ei ne vorbeau despre adevãratele fundamente ale culturii, ei reprezentau legãtura  destul de firavã  dintre noi ºi trecutul culturii
noastre ºi al celei universale, de care noi eram atît
de dornici, de avizi ºi, vai !, atît de privaþi ; ei înºiºi
erau valori sigure, îi vedeam, îi ascultam sau îi
citeam în biblioteci, atunci cînd operele lor nu
erau la secret (deci inaccesibile), îi cãutam în
rafturile cu cãrþi ale familiei sau prietenilor (atunci
cînd aceºtia avuseserã curajul sã nu le arunce,
delictul posesiei unei cãrþi interzise sau...
dubioase se putea plãti cu ani de închisoare) ; ei
erau AUTORITÃÞILE  ºi nu cele ivite peste noapte

337

ºi impuse cu forþa  toþi Rolerii, Paulgeorgeºtii,
Vitnerii, Novicovii, Nicolaemorarii, Beniucii ºi cei
asemeni. Apariþia unor cãrþi ale lor era un eveniment : ce emoþie  pe care mi-o amintesc ca fulgerat 
era sã o poþi cumpãra din librãrie  te simþeai posesorul unei comori de invidiat ! Ce ne-am fi fãcut unii
dintre noi, cei privilegiaþi de soartã, dacã nu i-am fi
putut întîlni ºi dincolo de împrejurãri publice, sta de
vorbã cu ei, privi ºi asculta îndeaproape  o intimitate care era de invidiat, care era mîndria noastrã,
care ne stimula ºi încuraja în a nu renunþa la cercetarea a ceea ce, cînd nu era interzis, era departe de
a fi oficial recomandat ? Fãrã îndoialã cã aceste
prezenþe ale celor vechi, au fost DETERMINANTE
pentru generaþii întregi, doritoare a ieºi din cadrele
înguste, asfixiante ºi nocive ale ideologiei dominante. Ce ne-am fi fãcut, oare, fãrã ei ?
Îndrãznesc sã spun cã ar fi fost nu numai cu mult
mai greu dar ºi mai riscant, pentru cã, într-un fel sau
altul, autoritatea lor ne apãra.
Însã, pe de altã parte, nu-mi place sã gîndesc ºi
sã judec din perspectiva istoricã a ceva ce NU a fost.
Este probabil cã, mai greu, mai poticnit, mai confuz,
ne-am fi... descurcat. Ceea ce însã vreau sã subliniez este cã noi, cei din generaþiile ce s-au format
intelectual în anii 50-60, am vãzut atunci în ei nu
concesia, nu cedarea, cu atît mai puþin colaborarea, ci normalitatea  cu greu ºi cu intermitenþe
toleratã de regim  cu alte cuvinte, garanþia vie a
valorii ; i-am þinut ca fiind singurele autoritãþi invocabile din peisajul intelectual public ce ne înconjura.
Îi vedeam ca pe niºte toleraþi ºi nu ca pe niºte
instrumente de propagandã imundã. ªtiam cu toþii
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cã, în fond, regimul comunist nu avea cum sã-i
admire sau sã-i asimileze, cu tot trecutul ideilor
lor. ªtiam  sau vedeam  cã prezenþa lor în viaþa
publicã era folositã de regimul care, de la un moment
dat încolo, se hotãrîse sã recupereze o seamã din
personalitãþile fostei orînduiri, nu pentru valoarea
lor, ci pentru a-ºi întãri o legitimitate niciodatã
dobînditã ; mai ºtiam ºi cã ei sînt valorile lumii
vechi ºi nu ale celei noi în care ne credeam
condamnaþi sã trãim tot restul vieþii noastre  ºi
tocmai de aceea ne legam de ei, aºa cum erau. Nu
cred cã e drept acum sã le reproºãm cã au cedat 
atît cît fiecare din ei a cedat  ºi sã spunem cã, dacã
ºi ei ar fi rezistat, noi le-am fi urmat exemplul
necolaborãrii cu regimul comunist. Ar fi, probabil,
un fals. Nu putem intra cu toþii în logica eroismului 
cãci ea ne ducea la anularea oricãrei supravieþuiri
în viaþa profesionalã ºi publicã, aºa cum a fost aceasta
în diverse etape sau perioade ale regimului. Cinste
celor care au putut fi eroi, care s-au þinut departe de
regim, supravieþuind în tãcere sau în literatura sertarelor. (Fie-mi îngãduit sã întreb cîþi astfel de eroi
cunoaºteþi ?) ªi nici nu ne puteam exila cu toþii, chiar
dacã unii dintre noi ar fi voit-o. La urma urmelor,
debila rezistenþã prin culturã însemna ºi lupta unor
ostateci ce eram pentru ca în închisoarea noastrã sã
circule cît mai multe, dacã nu toate, valorile adevãrate ale trecutului ºi ale contemporaneitãþii libere.
Aceastã luptã  aºa cum a fost ea, lipsitã de eroism
ºi însoþitã de concesii  avea nevoie nu numai de
cãrþi, ci ºi de oameni vii, aflaþi în circulaþie. Aºa cã,
nu ne putem imagina o altã realitate decît cea care
a fost. Faptul cã Vianu sau Cãlinescu au existat ca

339

nume ºi prezenþe în aceste timpuri grele a fãcut
posibilã treptata recuperare a lui Lovinescu sau
Maiorescu  spre a folosi un exemplu. Nu ºtiu dacã
ei sau alþii au fãcut un sacrificiu conºtient de toate
aceste consecinþe, vitale pentru noi  dar cred cã e
imposibil sã nu fi avut ºi acest sentiment cã cedarea lor  sau mãcar a unora din ei  nu a însemnat,
cum cred unii, numai înfruptarea dintr-un ciolan
al privilegiilor, o opþiune cinicã ºi egoistã pentru
care ar fi pe deplin blamabili. Nici Vianu ºi nici
Cãlinescu nu sînt un Victor Eftimiu sau un Demostene
Botez, nulitãþi în fond. Pentru noi flagrant era cã
aceºtia doi (ºi alte rebuturi ca ei) erau membri ai
Academiei ºi nu cã un Vianu sau un Cãlinescu ocupau un loc care era al lor, fãrã doar ºi poate. Recunoaºterea valorii lor ne dãdea speranþa cã regimul
va ajunge poate, cu timpul, sã admitã circulaþia
tuturor valorilor în care noi credeam. Speranþã, probabil, amãgitoare  ne spunem astãzi. Dar se poate
trãi fãrã speranþã ?
Mai trebuie spus cã exista în epocã  existã ºi
astãzi  ºi o altã logicã  anume a acelora care
refuzaserã sau fuseserã refuzaþi de puterea comunistã, logica generaþiilor mai vîrstnice, cei care
cunoscuserã valoarea acestor intelectuali ºi artiºti
încã din vechiul regim. Pentru aceºtia, Cãlinescu sau
Vianu (sau fireºte, alþii) se dãduserã cu comuniºtii
ºi nimic nu-i putea ierta. Mã refer acum la o categorie
de intelectuali mai largã ºi mai cuprinzãtoare ºi nu,
neapãrat, numai la vîrfurile ei. Epurarea a fost  la
un moment dat  aproape generalã, mii de oameni
au intrat în închisori sau ºi-au pierdut nu numai
poziþia socialã, ci ºi dreptul de a-ºi exercita profesia.
Unii dintre ei au refuzat, probabil, colaborarea directã
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cu regimul, chiar ºi dintre vîrfuri  altora, din
motive politice ºi ideologice, nici mãcar nu li s-a
oferit aceastã posibilitate  sau li s-a oferit mai tîrziu,
în anii 60, chiar ºi dupã ani de detenþie  ºi cîþi au
mai refuzat-o ? Un tablou general al acelei teribile
perioade istorice rãmîne încã de fãcut. Pentru aceastã
logicã, colaborarea cu regimul comunist rãmîne o
crimã de neispãºit, orice formã ar fi luat. Nu mã
îndoiesc cã aceastã intransigenþã este necesarã, cu
toate exagerãrile ei. Am întîlnit astfel de intransigenþe ºi în þarã ºi în exil. Vocaþii excepþionale sau
absolut normale au fost ratate  ºi amãrãciunea sau
resentimentul nu pot fi excluse ; concesia unora
este deci privitã numai ca un pact de neiertat cu
diavolul  adicã exact acea parte a unei situaþii pe
care noi, o generaþie dupã ei, aproape cã nu o
vedeam atunci  ºi mulþi nu sînt dispuºi sã o vadã
nici acum. (Nu mã numãr printre ei.) Numai cã
istoria teribilã pe care am trãit-o este SUMA acestor
viziuni despre una ºi aceeaºi realitate. Cred cã sîntem datori sã încercãm a reconstitui întregul, nu
doar pãrþi din el.
În aceste date, cred cã preþul cel mai greu pe
care l-a plãtit Tudor Vianu pentru a rãmîne în viaþa
publicã sub timpul comunismului a fost, dupã pãrerea mea, altul. În 1947, la 50 de ani, el se afla la
apogeul creaþiei sale teoretice. Ultimele studii, cele
redactate ºi publicate în anii rãzboiului, apoi Simbolul
artistic ºi Tezele unei filosofii a operii (ambele apãrute postum) îl aratã în plin efort de originalitate ºi
sintezã. Dar filosoful culturii, istoricul ideilor ºi esteticianul care era, este stopat de vremuri : nici una
din aceste discipline nu mai conta pentru dictatura
marxistã, ba chiar erau proscrise  decenii de strãdanie,
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meditaþie ºi informare rãmîneau fãrã o încheiere
maturã, cea pe care aceste ultime douã titluri, în
special, o schiþeazã. Vianu este obligat, pentru a
supravieþui, sã se recalifice într-o disciplinã care,
deºi învecinatã, nu fusese a lui decît în mod accidental ºi numai ca adjuvant al celorlalte : literatura
universalã ºi cea comparatã. Domenii interesante,
desigur, dar cu o mizã teoreticã secundarã  ºi
acestea practicate în ani în care nume mari ale
culturii mondiale erau, de multe ori, imposibil de
pronunþat public  sau puteau fi pronunþate numai
pentru a fi criticate ca reacþionare. A fost o oprire
din drum, din dezvoltarea fireascã  ºi nu e de
mirare cã partea cea mai puþin importantã a întregii
sale creaþii este aceea de dupã 1950. M-am convins
de aceasta editînd opera ºi cred cã sînt primul care
a încercat sã facã public acest punct de vedere, în
ceea ce ar fi trebuit sã fie postfaþa volumului XI al
seriei de Opere, text care nu a ajuns nici mãcar la
cenzurã, datoritã plecãrii mele din þarã, în toamna
lui 1982. (Graþie eminentei redactoare a ediþiei,
Margareta Feraru, ºi lui Vlad Alexandrescu, acest
text a apãrut la finalul volumului XIV, în 1990.) În
aceastã perioadã, anii 1947-1964 (în care nu a fost
reeditatã nici una din scrierile fundamentale ale lui
Vianu  nici Arta prozatorilor români, nici Estetica,
nici Idealul clasic al omului), Profesorul a scris mult
ºi inegal, s-a exprimat asupra unor subiecte despre
care el ºtia bine cã sînt laterale faþã de vocaþia sa, a
fãcut chiar operã de popularizare. Dar, chiar dacã o
bunã parte a acestor scrieri sînt sub valoarea celor
din trecut, ele au avut o mare importanþã în epocã ;
pornite de multe ori de la tema unui curs, ele vorbeau despre valori universale, despre mari scriitori
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ºi idei importante, ele fãceau o CULTURÃ care nu
avea prea mult de a face cu cea oficialã ; nu o datã
Vianu folosea un paravan acceptabil pentru a conduce prin paranteze spre altceva, mai important ºi
mai formativ. (Un exemplu : Arghezi, poet al omului
este o istorie mascatã a unor idei, mult mai mult
decît o cercetare asupra celei mai slabe culegeri a
poetului.) Însã indiferent de acest rol conjunctural,
care pentru multe generaþii a fost fundamental benefic, opera lui Tudor Vianu a fost stopatã la apogeul
ei. (Un extrem de interesant text despre aceastã
perioadã a creaþiei lui Vianu a scris Ion Ianoºi, în
Adevãrul literar ºi artistic din 31 iulie ºi 7 august
2001.) Un preþ care, nu încape îndoialã, autorul ei a
ºtiut cã-l pãteºte  ºi poate cã nu s-a consolat pentru
asta niciodatã, nici atunci cînd se bucura de favoruri.
ªi dacã nu au rãmas decît puþine pagini de sertar de
la el este pentru cã opere teoretice ºi mult meditate
ca acelea pe care le dãduse înainte de 1947 nu se pot
scrie într-un anume climat ostil ºi nici sub presiunea
unor obligaþii asumate, indiferent de ordinul lor.
Bujor Nedelcovici mai cere imperios un rãspuns
ºi la întrebarea : Tudor Vianu a fost de partea învingãtorilor sau a învinºilor ?. Las la o parte faptul cã
întrebarea mi se pare ºi nefericit gînditã sau formulatã, mai ales în ordinea unui destin istoric în care
învinºii de ieri sînt învingãtori în istoria culturii
noastre. Presupun cã B.N. vrea sã spunã : de partea
cãlãilor sau a victimelor, poate. Rãspunsul meu la o
întrebare care nu mi-e adresatã, dar care mã preocupã,
chiar dacã nu astfel formulatã, este : nici de una, nici
de alta ! Nu a fost nici de partea lui Drãghici, Nicolski
ºi a succesorilor lor, de partea lui Roller, A. Toma ºi
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Vitner ºi nu a împãrtãºit nici soarta tragicã a lui
Mircea Vulcãnescu sau Gheorghe Brãtianu. Dar dacã
împãrþim întregul peisaj social românesc din peste
40 de ani de dictaturã comunistã numai într-o geografie bicolorã  roºu ºi alb, sã zicem  noi, cei care,
nu mulþi ani mai tîrziu, am scris ºi publicat cãrþi în
care NU am spus tot adevãrul, care am fost membri
în Uniunea Scriitorilor, unde îi aveam colegi de la
Vitner ºi Paul Geogescu pînã la Titus Popovici ºi
Adrian Pãunescu, noi de ce parte am fost ? Sigur cã
Vianu are o rãspundere moralã ºi în sensul rãu,
dar ºi în cel bun, cum am încercat sã arãt  dacã voi
fi izbutit... Dar noi nu avem ? În ceea ce mã priveºte,
am mai declarat ºi o voi mai face, mã simt vinovat
pentru toate adevãrurile pe care nu le-am spus cu
glas tare decît atunci cînd am devenit un om liber,
în Occident : atîtea adevãruri cîte mi-au trecut mie
prin minte ºi inimã  deci nu toate, cu siguranþã. Mã
simt vinovat pentru frica pe care am avut-o. Oare
am fost singurul, oare Bujor Nedelcovici sã nu o fi
avut ? La urma urmelor, în termenii folosiþi de B.N.,
învins de dictatura comunistã a fost un întreg popor...
Dar revenind la subiectul nostru : ceea ce ºtim este
cã Tudor Vianu NU a fãcut parte nici din aparatul de
partid ºi de stat (ca Mihai Ralea), nici dintre promotorii
sau admiratorii realismului socialist (ca G. Cãlinescu
în cronicile optimismului sãu jalnic), nici din cenzura ideologicã. ªi Gheorghe Grigurcu, într-un text
interesant ºi pãtrunzãtor, deloc potemkinizat, text
publicat în numãrul României literare (nr. 51-52/
1997) dedicat centenarului, îl claseazã printre victime.
Este adevãrat, Vianu NU s-a opus fãþiº regimului, a
încercat sã se adapteze ºi sã facã, în aceste condiþii,
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cît mai mult bine tinerilor, unor oprimaþi (se ºtie
destul de puþin cã Vianu a acceptat sã fie martorul
apãrãrii în procesele politice înscenate împotriva lui
ªtefan Augustin Doinaº, Alice Voinescu ºi Petre
Pandrea ; un risc pe care mulþi l-au evitat în acei
ani), oriunde credea a vedea o valoare, sã facã tot
ce putea pentru ca ceea ce numim adevãrata CULTURÃ
sã supravieþuiascã, în vremi de mare nãpastã. Mi-e
imposibil sã prevãd dacã pentru cei de mâine toate
acestea vor însemna  sau nu  prea puþin. Eu
rãspund, acum ºi astãzi, numai pentru mãrturia mea
despre toate aceste realitãþi ale unui trecut dureros,
greu ºi de amintit. Cu cît mai greu, cu atît mai
imperios necesar de amintit.
P.S. (în octombrie 2002) Bujor Nedelcovici a rãspuns
acestui text tot în revista 22, nr. 48 din 1-7 decembrie
1998. Chiar dacã nu a vrut (sau nu a putut ?) sã înþeleagã
întreg textul meu ºi nici sã ia deloc în seamã argumentele
mele, mai ales atunci cînd nu-i conveneau, dar ºi (curios !)
chiar cînd îi confirmau opiniile, acest rãspuns e interesant.
Nu pentru cazul Vianu  de care el rãmîne, în fond, strãin,
în continuare , ci pentru altceva. Vorbind despre intoleranþa orgolioasã ºi irascibilitate sfidãtoare a textului
meu de mai sus, el are ºi nu are dreptate. Textul meu e
intolerant cu ignoranþa (a sa, din cînd în cînd, ºi a altora)
dar e lipsit de orgoliu. El resimte textul meu ca arogant
pentru cã, avînd dreptate sã punã problema relaþiilor lui
Vianu  ºi ale oricui altui intelectual  cu regimul comunist, era dator sã se informeze cum se cade asupra cazului,
ºi nu sã se ia dupã urechea sa ºi mai ales ale altora, uºor
de ghicit  ceea ce eu îi reproºez cu oarecare vehemenþã
în care el citeºte aroganþã. Aceastã suficienþã m-a iritat,
dar de sfidat nu l-am sfidat pentru simplul motiv cã în
astfel de discuþii cred cã sfidarea nu-ºi are locul. Cel mult
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ironia, dar eu nu am cultivat-o în cazul de faþã ; apoi, îl
stimez pe Bujor Nedelcovici de mulþi ani. Viaþa ne-a
despãrþit cînd eram pe punctul de a deveni prieteni...
Unde am greºit, a fost sã duc pînã la extremã dilema
(retoricã, în cazul acesta) : Vianu a fost de partea învingãtorilor sau a învinºilor ? În mod evident, Bujor Nedelcovici
are dreptate sã spunã cã nu a fost nici una nici alta, dar cã
a avut de suferit, chiar în ciuda cedãrilor sale. Ceea ce am
spus ºi eu, de fapt, mult mai pe larg. De aceea am lãsat
aici textul aºa cum a fost publicat prima oarã, fãcînd
minime corecturi.
H.-R. Patapievici mi-a spus, dupã lectura textului meu,
cã nu s-a gîndit, citindu-l, decît la o tristã realitate : cît de
uºor ºi cît de în masã a cedat intelectualitatea românã
presiunii comuniste !... I-am rãspuns cã nu ºtiu prea bine
cît de uºor a cedat ºi intelectualitatea din alte þãri cotropite
de armata roºie la sfîrºitul anilor 40 ºi în anii 50 ; fãrã
aceastã comparaþie nu avem destule temeiuri de acuzare,
dar putem, în lipsa lor ºi pe bunã dreptate, sã ne deplîngem adevãrul naþional. De fapt, Bujor Nedelcovici pare 
cred cã nu greºesc  preocupat chiar de aceastã problemã,
Vianu e unul din exemplele sale posibile, chiar dacã nu
era de început cu acest caz. Nici mie, nici în acest text,
nici în aceastã carte, nu mi-e strãinã preocuparea referitoare la colaboraþionismele intelectualilor cu totalitarismele de dreapta sau de stînga, ºi drama naþionalã ce o
presupune  dimpotrivã. Drept dovadã, în cazul Vianu,
eu sînt cel ce adus mult mai multe exemple de cedare
decît cel care a pornit discuþia. Dar ºi de persecuþie sau
frustrare. E uºor de vãzut ºi de comparat cu destinul altor
mari intelectuali români, dacã va þine cineva sã o facã.
Cred cã e mai important ºi mai productiv efortul de a
înþelege o personalitate, decît acela de a o blama. Cred cã
sîntem datori sã blamãm cedãrile în faþa comunismului,
începînd cu ale noastre. Eu încerc... sînt tentat sã cred,
din citite, cã ºi Bujor Nedelcovici încearcã.
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6.
Douã eseuri*

*

Eseurile ce urmeazã au pentru autor o valoare implicit
autobiograficã, în sensul cã experienþa vieþii sale a modelat
ºi a impus un fel de a vedea operele ºi vieþile celor douã
repere majore ale specificitãþii literaturii române. Ele au
rezultat din lecturi repetate, parþiale sau integrale, în diverse
perioade ale vieþii. Astfel cã le consider reprezentative pentru
ceea ce am devenit eu, în confruntare  sau acord  cu ceea
ce a devenit posteritatea lor obsedantã. Deºi nu le consider
pagini de istorie literarã propriu-zisã, nu pot împiedeca
cititorul sã le citeascã ºi ca niºte însemnãri critice.

Cuvînt înaintea unui spectacol
Eminescu la München, iulie 2001*
Doamnelor ºi Domnilor, dragi prieteni,
Cîþiva dintre cei mai strãluciþi actori ai României
au venit sã ne facã pãrtaºi la sãrbãtorirea celor 150
de ani de la naºterea lui Mihai Eminescu, sã ne
aducã aminte de verbul sãu patetic ºi fermecat.
O sãrbãtorire pe care forurile culturale din þarã au
hotãrît-o sã fie prelungitã pe tot întinsul acestui an
de început al unui nou mileniu. O hotãrîre care,
desigur, se impunea  deºi nu se poate spune cã, cu
excepþia criminalã a primilor ani ai stalinismului,
Eminescu a fost vreodatã neglijat, ameninþat de uitare
sau de indiferenþã. Dimpotrivã chiar, el a devenit
de-a lungul veacului acum trecut, treptat-treptat,
obiectul unui adevãrat CULT. La edificarea acestui
cult au contribuit factori pe cît de diverºi pe atît
de consensuali : mai întîi, fundamentalele analize
*

Acest Cuvînt înainte este dedicat profesorului Klaus Heitmann
din Heidelberg, unul dintre cei mai buni cunoscãtori germani ai operei lui Eminescu ºi ai literaturii române în genere,
care a împlinit, la 5 iulie 2000, 70 de ani.
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dedicate operei, studiile competente ºi tinzînd spre
exhaustivitate ale unor critici  nu voi pomeni aici
decît numele lui G. Cãlinescu, Tudor Vianu,
Perpessicius, Dimitrie Popovici ºi Ion Negoiþescu,
cei care, dupã pãrerea mea, au pãtruns cel mai
departe în adîncurile artei ºi gîndirii eminesciene ;
apoi ºcoala, care a pus în circulaþie un Eminescu
fatalmente elementar, adeseori schematizat ºi încãrcat de cliºee  inevitabile, aº spune. Factorul politic,
în al treilea rînd, care s-a folosit de numele ºi efigia
simplificatã, uneori pînã la caricaturã, a poetului în
scopurile cele mai diverse, cu precãdere cele ale
exaltãrii naþionalismului, uneori dus pînã la extremã.
De cîteva decenii, presa literarã  ºi, nu o datã, cea
mai puþin literarã  a instituit obiceiul de a consacra
poetului, de douã ori pe an, în ianuarie ºi în iunie,
de ziua naºterii ºi cea a morþii, numere sau numai
articole comemorative. În fine, o mentalitate comunã
a tuturor românilor, de la mic la mare, de la tînãr la
bãtrîn, a contribuit la edificarea acestui cult, de cele
mai multe ori proclamat pe baza unei sumare, dacã
nu chiar penibile cunoaºteri a operei literare ºi
politice eminesciene. ªi noi, cei de faþã, fie cu inerþie,
fie din convingere, ºi noi am contribuit la întreþinerea acestui cult. Eminescu este cel dintîi nume ce
se pronunþã atunci cînd vorbim despre cultura românã.
Lãsînd la o parte întrebarea dacã în marile literaturi existã astfel de culte monoteiste  o las ºi pentru
cã rãspunsul e negativ , lãsînd la o parte ºi faptul
cã acest comportament socio-cultural e tipic numai
pentru micile literaturi, rãmase aproape necunoscute
de cele mari, sã ne întrebãm ce anume a fãcut ca
acest cult sã aparã ºi sã-ºi motiveze vitalitatea ?
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Explicaþia fundamentalã este, cred, aceea cã prin
Mihai Eminescu apare în cultura ºi în literatura noastrã
GENIUL. Dintr-o datã ºi spre norocul literelor române,
la mai puþin de jumãtate de secol de la înfiriparea
lor, printre stîngãcii, aspiraþii neîmplinite, elanuri
emoþionante, dar deseori ridicole, printre încercãri
meritorii, dar de fapt modeste, izbucneºte cam pe la
1870 un tumult vizionar uriaº, un sentiment fundamental al perfecþiunii, o vocaþie a limbii transfiguratã
în cîntecul cel mai pur. Eminescu reformuleazã limba
poeziei române, îi dã dimensiunea metafizicã, îi
adaugã sunetul cristalin al perfecþiunii, se luptã cu
ea, lasã în urmã ezitãri, dar îi aduce triumful definitiv
al capodoperei. Trebuie spus cã numai o infimã
minoritate dintre contemporanii sãi au vãzut acest
geniu ºi lumina lui ºi cã aceastã minoritate s-a adunat
mai ales în jurul Junimii ºi mai ales în jurul lui Titu
Maiorescu, despre care am putea spune cã era poate
singurul român apt sã urmãreascã ºi sã aprecieze
zborul poeziei ºi cugetãrii acestui geniu. Mai trebuie
spus cã fãrã Maiorescu nu am fi avut singurul volum
ce a apãrut în timpul vieþii poetului, la 1883, exact
în anul în care geniul se prãbuºise în haos. ªi mai
trebuie spus cã în aceste douã-trei decenii de la
sfîrºitul veacului al XIX-lea, pe lîngã Eminescu, limba
românã deveni ceea ce este astãzi, iar literatura
deveni maturã, pentru cã Maiorescu întemeie limbajul intelectual, iar Caragiale, Creangã ºi Slavici
dãdurã prozei noastre dimensiunile ºi direcþiile pe
care întreaga posteritate s-a clãdit. În jurul Junimii
deci, ºi avînd fluturarea neliniºtitã a geniului eminescian deasupra, literatura românã a început sã
tindã spre o înãlþime de la care totul ar fi devenit
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posibil pentru cã începea sã se bazeze pe valoarea
adevãratã. Sã mai adaug un fapt important  ºi
anume acela cã la cei 33 de ani cîþi avea la ceasul
tragic al nãruirii, Eminescu era, probabil alãturi de
Hasdeu, cel mai cult om al þãrii româneºti, o culturã
de mare întindere ºi dusã mult dincolo de literaturã
ºi filosofie.
Un an Eminescu, aºadar, în care au avut, au ºi
vor avea loc tot felul de festivaluri, spectacole, colocvii,
simpozioane, festivitãþi ºi sesiuni. Deºi nu urmãresc
decît cîteva din revistele literare din þarã, am citit
sau rãsfoit pînã acum cel puþin vreo 30 de articole
apãrute, articole mai mult omagiale ºi dominant
festiviste. Aproape nimic interesant, banalitãþi ºi repetiþii ostenitoare, sforãituri ºi enormitãþi, locuri comune
ºi uneori chiar aberaþii. Între altele, un Eminescu
implicat în lupta electoralã, manipulat cu neruºinare.
Criticii ºi scriitorii de valoare se cam abþin de la
astfel de parastase, ºtiind nu cã s-a spus totul despre
Eminescu  cãci niciodatã nu se spune totul despre
nici un mare scriitor al lumii , ci cã ei nu au nimic
de adãugat celor spuse de alþii. ªi cînd o fac, poþi
citi imediat o anume decenþã ce îi deosebeºte de
zelatorii ignari, debitînd fantasme grandomane care
te fac uneori sã roºeºti. Cãci dintre sutele de mii de
pagini scrise despre Eminescu în mai bine de un
veac, cu adevãrat importante sã fie maximum vreo
10 mii  o aproximaþie pe care vã rog sã mi-o scuzaþi.
Trebuie sã vã spun cã eu refuz acest festivism,
adicã latura ridicolã ºi chiar umilitoare a acestui
cult. Îl refuz din principiu pentru orice creator, ºi îl
refuz chiar ºi azi, la o adunare de sãrbãtoare. Aºa cã,
dacã nu vã pot propune o ineditã lecturã a lui
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Eminescu  fiindcã nu sînt capabil  voi sugera, în
schimb, cîteva subiecte de meditaþie pentru cei care 
ºi nu mã îndoiesc cã dvs. faceþi parte din ei  îl
frecventeazã cu adevãrat pe Eminescu : vreau sã
spun cã îi iau versurile periodic în mînã, mãcar ºi
numai pentru a citi sau reciti cîteva poeme într-o
searã. Respingînd cliºeele, vã propun cîteva realitãþi
ascunse de cult.
Mai întîi, eu cred cã marea majoritate a celor care
sar ca arºi ºi clameazã valoarea universalã a lui
Eminescu, nu-i cunosc de fapt, opera. Cred aºadar
cã Eminescu e, de fapt, un poet rãu sau cu totul
insuficient cunoscut, rãmas pentru cei mai mulþi la
ceea ce le-a dat ºcoala, în diverse clase. Adicã poeziile
lirice O, mamã..., Lacul, La steaua ºi Sara pe deal,
Scrisorea III  care e de fapt o virtuoasã diatribã
împotriva liberalilor a ziaristului conservator care
era Eminescu , desigur, laborioasa capodoperã
Luceafãrul  construcþie desãvîrºitã pe o mare temã
romanticã datã, dar în care ºcoala vede mai mult
anecdotica decît patosul cosmic ºi rãceala de cristal
a gîndirii-vers. ªi... cam atît. (În orice caz mai mult
decît am învãþat eu, în 1953, în clasa a IX-a de liceu 
adicã numai prima parte a poemului Împãrat ºi
proletar, citit sub mustãþile portretului tovarãºului
Stalin, ºi ca supliment, totuºi, Sara pe deal  ca imn
dedicat naturii minunate a patriei noastre dragi 
ceea ce poezia nu este, în fond.)
Pseudo-cultura eminescianã se mai îmbunãtãþeºte
prin ani cãtre maturitate, cînd prin cumulul de þuici
ºi ºpriþuri se ajunge la romanþele lãlãite cu jele :
mai am un singur dooorî / în liiiniºtea serii / sã
mã lãsaþi sã mooorî...
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Sau :
pã lîîîngã plooopii fãrã soþ / adesea am trecut...
tîr,tîr tîr...
Existã o incompatibilitate fundamentalã între poezia
lui Eminescu ºi cîntecul de pahar  chiar dacã poetul
se deda la orgii bahice, cînd ºi cînd. Una este liedul
cult ºi alta cãderea în vulgara miorlãialã a perfectei
muzicalitãþi dintr-una din capodoperele poetului 
mã refer la Mai am un singur dor ºi variantele.
Sigur cã ºcoala nu poate da totul ºi nici nu trebuie. Dar dacã vrei sã-l cunoºti ºi sã te apropii de
marea sa poezie, ar trebui sã începi, luînd mai întîi
poeziile apãrute în timpul vieþii, de la sublim misteriosul vers Braþ molatec ca gîndirea unui împãrat
poet din poemul Venere ºi Madonã scris la vîrsta
de 20 de ani, în 1870. De la acest hotar sã despãrþim
acest unic volum în douã importante pãrþi, douã
registre. Cel al liricii de dragoste, melancolie ºi
moarte  cred cã Ion Negoiþescu este cel ce a observat cã sentimentul funerar al extincþiei cosmice ºi
umane este preponderent în întreaga operã  ciclul
alcãtuit din Melancolie, Departe sunt de tine...,
O, rãmîi..., Atît de fragedã..., Despãrþire, ªi dacã...,
Glossã, Odã în metru antic, Trecut-au anii..., Veneþia,
Peste vîrfuri, Din valurile vremii..., Nu mã înþelegi.
Toate aceste poezii sînt expresia unei împlinite perfecþiuni lirice. Al doilea registru este cel al inegalelor
poeme de largã respiraþie, cele ale romantismului
vizionar ºi dramatic care atîta l-a ispitit pe Eminescu,
dupã cum atestã nu numai postumele ci ºi fragmentele sale dramatice. Mã refer la Mortua est,
Egipetul, Cugetãrile sãrmanului Dionis, Înger ºi
demon, Cãlin, Strigoii, Rugãciunea unui dac, ciclul
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Scrisorilor ºi, evident, Luceafãrul. Iar dacã am ajuns
la postume, aici vom avea mari revelaþii  pentru cã
aceastã parte ascunsã a planetei Eminescu  ascunsã
de soartã  este ºi cea mai stupefiantã. În poeme
mari, cum sînt neterminatele Memento mori sau
Povestea magului cãlãtor în stele, se învolbureazã o
fantasmagoricã lume, o cosmicitate plutonicã ce
vibreazã pînã aproape de spargere între obsesia ideii
ºi materialitatea neasemuitului decor. Sînt mari izbucniri orfice, cele mai vulcanice din întreaga operã,
sau jelanii livid somnolente, poeme rãmase nedesãvîrºite ºi deci cu multe imperfecþii ºi ezitãri. E o
magmã însã în care se vãd cristalele strãlucitoare ale
marii poezii ºi mai ales se vede dramatismul turmentat al geniului sãu spectral.
Un geniu sortit nenorocului. Ca ºi alþii, am certitudinea cã el a fost unul din cei mai mari poeþi
romantici ai lumii, dar care a rãmas sã fie cunoscut
doar de vorbitorii limbii sale ºi de cîteva zeci de
specialiºti strãini în literaturã românã, specialiºti rãspîndiþi în diverse colþuri ale lumii  sînt cîþiva, dintre
cei mai buni, ºi în Germania. Cu rare excepþii, traducerile care s-au fãcut dau impresia unui simplu
epigon romantic al occidentalilor. Aceste traduceri,
cîte sînt, nu au stîrnit interes, nu atît pentru calitatea
lor discutabilã adesea, ci pentru cã veacul poeziei
romantice  de care Eminescu este înlãnþuit  trecuse
de mult. Chiar la apariþia sa, chiar în anii maximei
sale inspiraþii, poezia europeanã intrase într-o altã
zodie, iar romantismul cãzuse în desuetudine. Era
încã de pe atunci prea tîrziu pentru el, iar pentru
sensibilitatea ºi cultura compatrioþilor sãi, aºa cum
am arãtat, prea devreme. Am putea spune cã
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pesimismul sãu, care e însãºi natura sa cea mai
insondabil adîncã, ar fi putut veni ºi din aceastã
intuiþie a nenorocului  acela de a rãmîne prizonierul unei limbi vorbite de mult prea puþini. Poate
cã inconºtienul sãu îi spunea ºi asta, nespunîndu-i-o...
O limbã pe care însã a iubit-o pînã la a-i dezgropa,
primul, comoara perfecþiunii.
Dar dacã lumea largã l-a ignorat, poporul sãu l-a
înãlþat pînã rangul unui cult, cum spuneam. Cel
mai mare poet al românilor, poetul nepereche,
luceafãrul poeziei româneºti, poetul naþional,
omul deplin al culturii noastre iatã cîteva stereotipii, cîteva cliºee pe care nãtîngii, inclusiv cei care
uneori predau în ºcoli, se simt obligaþi sã le repete.
Cliºee, locuri comune, flori gata ofilite puse în neºtire
pe mormîntul geniului.
Cum se ºtie, orice cliºeu conþine ºi un adevãr 
dar un adevãr atît de banalizat încît incitã la contrazicere. Sã le luãm pe rînd :
Eminescu este cel mai mare poet al românilor 
desigur, pentru cã este PRIMUL mare poet al nostru.
Dar, din fericire, în aceºti 150 de ani de la naºterea
sa, limba ºi poporul nostru au mai nãscut cîþiva mari
poeþi, întru totul comparabili cu primul. Mã refer la
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu ºi George
Bacovia  sînt unii critici care mai numãrã printre
marii aleºi ºi pe postbelicii Nichita Stãnescu, ªtefan
Augustin Doinaº ºi Mircea Cãrtãrescu. Cert este cã
literatura românã are în poezie, în liricã, partea sa
cea mai validã ºi cea mai valoroasã. S-a scris ºi se
scrie o bunã poezie în limba noastrã. Sã fie asta
gena ce el a transmis-o literaturii naþiei ? Iar dacã
numeri poeziile pe deplin reuºite, perfecte ale lui
Eminescu, vei constata cã ºi Arghezi ºi Blaga, cel
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puþin, îl depãºesc ca numãr. Desigur ºi pentru cã
viaþa a fost mai darnicã cu ei, pentru cã au avut mai
mult rãgaz sã desãvîrºeascã.
ªi apoi, ce înseamnã cel mai mare cînd e vorba
de artã sau de poezie ? Nu înseamnã nimic decît un
superlativ relativ pueril pe care, în lumea de azi,
cunoscãtorii îl evitã ºi cînd e vorba de fotbaliºti.
Expresia cel mai mare e, de fapt, o simplã prostie...
aºa cã Eminescu este primul, dar nu cel mai mare
dintre marii poeþi ai literaturii noastre.
Cam la fel ºi cu expresia, nu ºtiu de cine gãsitã,
poetul nepereche  adicã el nu are pereche, nimeni
nu e ca el. Dacã ne gîndim puþin, vom cãdea cu toþii
de acord sã spunem cã noi toþi sîntem fãrã pereche,
sîntem, în toatã modestia noastrã, fiecare numai noi
înºine ºi nimeni nu ne poate înlocui în locul nostru
dat. Revenind la poezie, vom fi de acord cã orice
capodoperã nu are pereche, cã bunãoarã Luceafãrul
e tot atît de nepereche ca ºi Duhovniceasca lui
Arghezi.
Eminescu este luceafãrul poeziei româneºti 
frumos spus, repetat pînã la saþiu de orice licean ce
vrea un punct în plus la tezã. Jocul aluziv între
astrul celest ºi poemul cu acelaºi titlu satisface un
fel de vanitate a falsei subtilitãþi. ªi eu vãd seara, de
la fereastra mea, ori de cîte ori e senin, luceafãrul.
E un astru reper, desigur. Drept sã spun însã nu mã
gîndesc atunci la Eminescu. Pentru cã dacã ar fi sã-l
comparãm cu un element ceresc, atunci acesta ar fi
o uriaºã, zbuciumatã ºi multicolorã nebuloasã  ca
acelea pe care le-a descris în unele din versurile sale
postume  apãrînd ºi dispãrînd de pe firmament,
lãsîndu-ne o amintire  o operã  de neuitat.
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Formula Eminescu, omul deplin al culturii
româneºti a fost lansatã de Constantin Noica, într-o
carte din 1975. Noica ajunge la aceastã concluzie
poposind cîtva timp în faþa manuscriselor ºi hîrtiilor
lui Eminescu aflate la Biblioteca Academiei din 1902,
cînd le-a donat Maiorescu. Cartea militeazã pentru
publicarea integralã a caietelor eminesciene, cunoaºterea deplinã a mãreþiei geniului nefiind posibilã
fãrã lectura lor  crede Noica. Omul deplin ar fi
pentru filosof un fel de variantã autohtonã a lui
uomo universale  celebrul ideal al Renaºterii,
întruchipat de mai mulþi reprezentanþi ai acestui
mare curent, între care Leonardo da Vinci. Drept
este cã Eminescu avea largi cunoºtinþe de filosofie ºi
istorie, de filologie ºi economie, cã traducea din
germanã, îndeosebi, ºi-l preocupau din cînd în cînd
ºi ºtiinþele exacte. Totuºi comparaþia cu Leonardo
mi se pare cu totul inadecvatã  indiferent cã geniu
au avut ambii. ªi apoi, dacã Eminescu e omul deplin
înseamã cã ceilalþi mari creatori nãscuþi pe pãmînt
românesc ar fi... nedeplini sau neîmpliniþi ? Ce facem
atunci cu un Brâncuºi sau cu Blaga, autor ºi al unui
sistem filosofic  spre a lua doar douã exemple ?
Vãd în expresia lui Noica o exagerare, o hipertrofiere
sofistã ce e, ºi aceasta, tot o formã retoricã a cultului.
În fine, Cãlinescu, în faimoasa sa Istorie a literaturii
române din 1941 ºi-a subintitulat capitolul Eminescu
cu expresia poetul naþional. Deci aici e sursa cliºeului. Sã o discutãm. Mai întîi, conceptul de poet
naþional þine de veacul al XIX-lea, veacul exaltãrii
naþiunilor. În 1941, totuºi, omenirea ºi chiar România
intraserã în altã erã. Iar astãzi putem spune cã aceastã
formulã a intrat chiar în desuetudine. Ce ar însemna
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deci poet naþional ? Ar însemna cã el reprezintã
naþiunea ºi þara în ceea ce are ea mai specific, mai
inconfundabil, mai caracteristic. El singur, opera lui,
ar conþine o bunã parte, dacã nu întreaga noastrã
specificitate.
E uºor de vãzut exagerarea, azi inacceptabilã,
oricît ne-am regãsi în unele poeme sau unele idei
ale geniului. Ideea cã el ne reprezintã în faþa umanitãþii ca sumum al specificului mi se pare de-a
dreptul falsã, inadmisibil reducþionistã. ªi asta nu
numai pentru cã au trecut 150 de ani de la naºtere,
ci ºi pentru cã lumea s-a schimbat în profunzime de
la moartea sa. Cititã ca o Evanghelie, opera sa îºi
schimbã destinul ºi îºi micºoreazã valoarea. Poetul
Eminescu are numai de cîºtigat în inevitabila dar
implicita confruntare cu Blaga, Barbu, Arghezi sau
Bacovia. O confruntare întru culturã ºi artã a versului.
Cît despre fascinantul ºi redutabilul polemist care a
fost gazetarul politic Eminescu, acesta nu era naþional, ci foarte naþionalist : conservator radical, el
este un adversar consecvent al parlamentarismului
ºi liberalismului, vedea viitorul þãrii într-un trecut
idilizat ºi ruralist, era xenofob ºi, de cele mai multe
ori, retrograd. Nu e el singurul în epocã, existã în tot
romantismul european o astfel de direcþie conservatoare  sau reacþionarã  iar sursele ideologice ale
lui Eminescu acolo pot fi gãsite. Din fericire, puþine
accente politice au trecut în poezie ; în orice caz, nu
ne putem mîndri atunci cînd citim versuri ca :
Cine-a îndrãgit strãinii / mînca-i-ar inima cîinii
sau Sã dai foc la puºcãrie ºi la casa de nebuni...
Accente retorice desigur, dar sanghinarde ºi resentimentare, nedemne de un poet atît de specific, cum
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cred încã unii. Iarãºi, Eminescu nu e singur în aceste
excese. Nu demult, în Franþa s-a discutat pe larg
despre strofe nu mai puþin sîngeroase ºi xenofobe
ce se aflã, nici mai mult, nici mai puþin decît în
imnul naþional, Marseilleza. În consecinþã, s-a renunþat
la cîteva strofe.
Grav este cã teoriile politice ale lui Eminescu,
desprinse din contextul lor, au hrãnit ºi hrãnesc încã
naþionalismul extremist românesc ºi de dreapta, ºi
de stînga, cã spiritul reacþionar a gãsit în el o autoritate mereu invocatã ºi mereu fals actualizatã. Nu e
vina poetului, desigur. Dar a amenda, a renunþa sau
a denunþa formula de poet naþional mi se pare o
necesitate. Cãci valoarea lui Eminescu nu e reductibilã la cliºeele pe care am încercat a le demonta
mai sus. E poate timpul sã dãm la o parte coroanele
de formule putrede ce-i sufocã posteritatea.
Un numãr dedicat lui Eminescu de revista Dilema 
cred cã acum un an  a produs un mare scandal,
pentru cã niºte tineri, majoritatea fãrã nume ºi autoritate, ºi-au permis sã zguduie cultul, sã spunã cã
poezia lui nu le place, nu îi intereseazã etc. Un act de
frondã juvenilã nu lipsit de interes ºi semnificaþie 
dar ce reacþii indignate din partea belferilor docþi ºi
a naþionaliºtilor de extremã ! ªi pentru ce ? Pentru un
gest contestatar ? Parcã e un blestem cã nu mai
învãþãm odatã cã orice posteritate nu poate fi decît
criticã ; nu mai învãþãm odatã cã o societate nu e
maturã ºi democraticã decît atunci cînd tolereazã ºi
recupereazã contestaþiile de orice fel ; nu mai ieºim
odatã din acest provincialism de þaþe care þipã ca
înjunghiate cînd vãd un gest mai ºocant... Þaþele
care i-au aplaudat pe minerii veniþi sã-i schingiuiascã
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pe studenþii contestatari care nu mai voiau comuniºti
în guvern. Nu voi face elogiul tinerilor combatanþi din
Dilema, unii din ei interesanþi, alþii doar scandalagii,
dar nici nu voi spune, ca unul dintre zelatorii indignaþi, cã orice poet român trebuie sã înceapã numai
CU ºi DE LA Eminescu. Ce prostie constipatã ºi ce
deserviciu fãcut artei de minþi care nu pot vedea ºi
gîndi dincolo de ostreþele ogrãzii lor...
În fine, pentru noi, români care trãim în strãinãtate, lectura unei poezii de Eminescu poate declanºa
emoþia dorului. E normal ºi nu avem de ce ne ruºina
pentru o lacrimã a desfãtãrii. Dar, sã nu uitãm, noi
trãim într-o lume care nu-ºi transformã geniile, cu
mult mai numeroase, în tot atîtea obiecte de cult, o
lume în care festivitatea nu se confundã sistematic
cu festivismul. Trãim în cultura democraþiilor, în care
geniile coexistã paºnic, aº spune natural, nu se
transformã în intangibile, monstruoase totemuri.
De aceea am formulat aceste inconfortabile, dar,
cred, stenice adevãruri, care, vã asigur, nu sînt numai
ale mele. Sub semnul lor vãd sãrbãtorirea curãþitã
de balastul subcultural al celor 150 de ani de la
naºterea geniului. Nu va trece mult timp ºi o inevitabilã nouã ºi strãlucitoare lecturã sau interpretare
va îmbogãþi posteritatea eminescianã. Va fi normal,
aºa se primenesc posteritãþile tuturor marilor scriitori. Dincolo de melancolia sa însetatã de extincþie,
de sensualitatea sa castã ºi somnolentã, dincolo de
halucinaþia prãbuºirii lumilor mirifice ºi a cerurilor
de bazalt, de pãtimirea întru tragic destin al lumii
congenere lui, de vuietul oceanelor cosmice ºi al
pãdurilor extatice, dincolo de paloarea filosofului
întipãritã pe profilul nobil a poetului, dincolo de
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dorul sãu spre nefiinþã provenit din singurãtatea-i
inextricabilã, va veni cineva care ne va spune ceva
nou ºi important, ceva ce noi încã nu am vãzut în
cartea lui Eminescu.
Îngãduiþi-mi, în încheiere, ºi lãsînd locul marilor
actori pe care îi aºteptaþi, aducîndu-vã un Eminescu
al lor, îngãduiþi-mi sã vã citesc o scurtã poezie,
numai ºase versuri. E una din acelea la care eu revin
mereu, revin la insondabilul ei mister ; are ca titlu
primul ei vers, ºi este datatã 1883, anul teribilului
declin :
Se bate miezul nopþii în clopotul de-aramã,
ªi somnul, vameº vieþii, nu vrea sã-mi ieie vamã ;
Pe cãi bãtute-adesea vrea mintea sã mã poarte,
S-asamãn între-olaltã viaþã ºi cu moarte ;
Ci cumpãna gîndirii-mi ºi azi nu se mai schimbã,
Cãci între amîndouã stã neclintita limbã.
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Rãspuns la ancheta revistei Apostrof
la deschiderea anului Caragiale*
Apostrof : Cum va explicaþi faptul cã, în timp ce
Eminescu are statut de mit naþional, Caragiale a fost
ºi este autorul repudiat, de care mediul cultural
românesc îºi aminteºte mai de grabã cu neplãcere ?
Gelu Ionescu : Un scriitor satiric nu poate atinge
un, cum spuneti dvs., statut de mit naþional. Eu,
cel puþin, nu cunosc vreun caz. Caricatura, satira
iritã  poate chiar exaspera. Produce mult mai multe
resentimente decît puþinele adeziuni. Spiritul critic
nu a fost niciodatã popular, a fost cel mai adesea
confundat cu denigrarea (ah, ce cuvînt înãbuºitor
cît un complex de inferioritate !). Mai e de spus cã
acest statut de mit naþional mai de grabã defavorizeazã posteritatea criticã  adicã cea adevãratã  a
unui mare scriitor. Vezi chiar cazul lui Eminescu în
diverse perioade istorice, între care ºi cea actualã.
În ceea ce-l priveºte pe Caragiale, n-aº spune cã
a fost mereu repudiat de mediul cultural românesc,
nici cã a rãmas un paria. El a avut (încã din timpul
*

Apãrut în nr. 1-2/2002 al revistei.
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vieþii) ºi are foarte mulþi admiratori ºi chiar fani 
iar invocarea numelui sãu în legãturã cu vreun personaj al vieþii publice cotidiene, cu vreo situaþie, sau
numai cu o replicã dintr-un discurs, e foarte frecventã. Expresia ca în Caragiale e foarte des folositã 
iatã o referinþã ºi o trimitere ce face concurenþã
întregii noastre literaturi. Sã ne amintim cã încã
Lovinescu spunea cã e singurul nostru scriitor care
face concurenþã stãrii civile. Aºadar Caragiale a
rãmas oarecum actual, în ciuda prevestirii lovinesciene, prevestire optimistã pentru cã arãta încredere
în evoluþia societãþii ºi burgheziei româneºti, evoluþie ce ar fi fãcut ca personajele lui Caragiale sã
dateze istoric, sã cadã în desuetudine. Doamne, ce
bine ar fi fost !  dar nu a fost... Prevestirea lui
Lovinescu se adevereºte nu pentru cã burghezia
româneascã a ieºit din era mahalalei, ci pentru cã,
dupã ce a fost desfiguratã de comunism, actuala
societate româneascã este dominatã de o clasã 
cum oare sã-i spun ?  mafiotic-securistã ce vorbeºte
altfel dar mai ales exceleazã într-un cinism ºi într-un
fel de delincvenþã pe lîngã care eroii lui Caragiale
sînt niºte blînzi copii agramaþi. Agramaþi sînt ºi noii
stãpîni, într-o considerabilã proporþie... dar ce-i deosebeºte de eroii lui Caragiale este gradul feroce de
imoralitate. Aºa cã actualitatea sa o mai recunoaºtem
doar în situaþii sociale benigne ºi mai ales pitoreºti.
E drept cã, nu o datã, repudierea a existat 
liberalii, în timpul vieþii, apoi naþionaliºtii de extremã,
în fine chiar ºi Ceauºeºtii l-au interzis : aceºtia ºi
pentru cã erau naþionaliºti de extremã dar ºi pentru
cã urau umorul ºi aveau pudibonderia complexaþilor. Aºadar, grila judecãþilor naþionaliste sau

364

moral-politice pusã în prim plan, înaintea celei estetice,
poate duce la repudieri  vezi ºi pe C. Noica. Eu aº
fi tentat sã repudiez mai de grabã publicistica lui
Eminescu sau faimoasa Doinã  dacã e vorba de
repudieri  ºi pentru cã aceste scrieri contrazic preeminenþa criteriului estetic, în aceste cazuri cu totul
secundar. Însã fiind un om de litere ºi încercînd de
vreo 45 de ani sã mã apropii cum trebuie de literaturã, am învãþat cã nu am dreptul de a repudia, cã
nici nu trebuie sã-mi treacã prin cap ideea de repudiere, adicã de alungare din literaturã a unui text
care e o valoare. Îl pot judeca, interpreta, pot fi
de acord sau nu cu el, îl pot admira sau nu  dar
nu repudia.
Însã societatea îºi poate lua acest drept, pentru
cã în ea nu primeazã criteriul estetic. Satiricii  ºi
Caragiale este un autor esenþialmente satiric  pun
în faþa societãþii oglinzi în care diformitãþile ei se
vãd mult mai bine. E ceea ce nu place, ceea ce iritã.
Am auzit odatã un nãtãrãu universitar care spunea :
Poporul român nu e un popor de Mitici, Caþavenci
ºi Miþe !... ca ºi cum Caragiale ar fi spus vreodatã
asta...
Dar :
Caragiale, în ciuda caricaturii sau satirei, a lãsat
în urma sa un popor de personaje fundamental
simpatice, amuzante, de cele mai multe ori ataºante.
Au, cu toatele (sau aproape) ceva atrãgãtor. Toþi
încornoraþii, toþi demagogii, toate adulterinele, toþi
analfabeþii, nãtãrãii, mincinoºii ºi ramoliþii  toþi sînt
simpatici. În plus, nimeni nu e pedepsit în aceastã
lume de care rîdem de mai bine de un secol. Rîdem 
ºi prin asta îi acceptãm. Poate chiar iertãm. Ei vin pe
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scenã, noi le ºtim partiturile pe din afarã, le îngînãm,
au intrat în viaþa noastrã ; Caragiale e un scriitor pe
care nu poþi sã-l uiþi ; nu l-a uitat nici Eugen Ionescu
(ºi cred cã nici nu a vrut sã-l uite). Eu cred cã  fãrã
voia sau intenþia lui Caragiale, fireºte  societatea
româneascã (pe care marele scriitor a scrutat-o cu
tot atîta plãcere cît ºi dezgust, din care s-a inspirat,
pe care a copiat-o) a acceptat mult mai uºor viciile
unor membri ai ei, nu o datã de seamã, pentru cã,
inaptã sã se maturizeze, sã se asume, a confundat
viaþa cu scenele ºi caracterele din piesele ºi schiþele
sale atît de cunoscute, atît de familiare, atît de admirate, atît de acceptate. Recunoscînd în jur Caþavenci,
Ipingeºti, Farfurizi, dame ca Zoe, Veta ºi Didina,
românul, în loc sã blameze, sã judece ºi sã condamne moral, politic sau social, vicii care sînt de
condamnat în ei, faþã de care ar trebui sã iei o
distanþã, A RÎS  sau numai a zîmbit  a iertat  sau
a ridicat din umeri. S-a acomodat cu ei, o nãtîngã
acceptare ca o fatalitate dirijatã de zeii derizoriului.
Eu numesc asta inerþie  ºi nu toleranþã. Geniul sãu
a sugerat (fãrã sã vrea, desigur) unui întreg popor
acomodarea cu prostia, viciul ºi miºelia. Nu e vina
lui, fireºte. Latura odioasã a acestor personaje  nu
toate, pentru cã nu puþine sînt idioþi inofensivi  e
ascunsã de ºarmul lor, de arta comediei ce o practicã
prin toatã fiinþa lor. Dar aceastã laturã odioasã e cea
care, la toþi marii comediografi, de la Molière la
Gogol, e pedepsitã. Mare misogin, Caragiale iartã
pînã ºi pe toate adulterinele sale, despre care
G. Cãlinescu a delirat în faimosul eseu Domina
bona, un model de falsã înþelegere a lui Caragiale.
Pedeapsa din Tartuffe sau din Revizorul nu intrã în
morala Scrisorii... furtunoase...
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Aºadar, autorul repudiat dar personajele sale mai
mult decît acceptate  chiar iubite : prostia monumentalã, de pildã, poate trezi o veselã admiraþie
stupefiatã... E simptomatic faptul cã autorul îºi mîngîia
personajele sale calificîndu-i ca fiind drãguþii de
ei !. Drept este cã a exclamat o datã ºi : Îi urãsc, mã !.
Fiind vorba de repudiere, sã amintim cã a avut
parte de destui detractori : cei din timpul vieþii, apoi
N. Davidescu etc. La fel de stupizi ca detractorii sînt
ºi unii care au încercat interpretãri aberante  de
exemplu N. Steinhardt care, într-un eseu locvace, a
încercat sã demonstreze... creºtinismul fundamental
al eroilor caragialieni : a confunda complicitatea în
viciu cu iertarea creºtineascã este un punct de vedere
atît de fals, încît echivaleaza cu un act detractor...
Ca sã închei rãspunsul la prima întrebare, aº
spune cã, oricît rãu a fãcut, fãrã ºtiinþa sau intenþia
sa, societãþii româneºti, oricît rîsul sãu, comparabil
cu cel al marilor artiºti din gen ai lumii, oricît a
sabotat viziunea dramaticã pe care un popor trebuie sã ºi-o asume pentru a deveni matur, eu admir
fãrã condiþii arta sa, atunci cînd ea strãluceºte. Nu
tot timpul ºi nici pretutindeni, ci numai cînd ea
strãluceºte la nivelul empireului literar naþional.
Apostrof : În ce mãsurã vã recunoaºteþi în I.L. Caragiale,
omul ?
G.I. : Nu mã recunosc în om, am citit cred aproape
tot ceea ce s-a scris despre el. Îmi plac berãriile, dar
le frecventez rar. Nu-mi place ºpriþul. Nu-mi place
deloc sã stau de vorbã cu imbecilii. Panicile mele
sînt altele, prieteniile mele au ceva sacru ; nu
sînt cinic. Sînt meloman, deºi nu Beethoven e
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compozitorul meu preferat. Eu cred deci  poate mã
înºel  cã nu am nimic caragialesc în persoana mea.
Mãrturisec cã nu prea am simpatie pentru tipul ce el
l-a reprezantat cu brio, tip foarte... românesc, de
altfel. Caragiale pare a fi fost personajul principal al
operei sale. Dar simpatia pentru om sau personaj e
una, ºi geniul operei e alta.
Dar :
Viaþa a vrut ca exilul meu sã aibã loc tot în
Germania. În fond, Caragiale este ante-mergãtorul
unei întregi categorii de scriitori care au plecat în
exil  un exil cu alte, cu totul alte motivaþii. Acum
cîþiva ani am vrut sã scriu un eseu intitulat De ce
s-a exilat Caragiale ?. Nu l-am scris pentru cã nu
ºtiu sã dau un rãspuns concludent întrebãrii. Dar voi
rezuma aici cîteva observaþii pe aceastã temã, profitînd de ocazia ce mi-o oferã excelenta revistã Apostrof.
Cred ca existã mai multe cauze :
Prima ar fi respingerea de la premiile Academiei,
pe deplin meritate, atît a volumului de teatru cît ºi a
unuia de schiþe, de proze. Dimitrie Sturdza, ºeful
liberalilor de atunci, poartã vina acestei enorme
nedreptãþi, una din primele pe care politicul le-a
operat asupra artisticului în þãriºoara noastrã. Dar
ºtim cã I.L. Caragiale avea intenþia expatrierii mult
înainte de 1904  voia sã se aºeze la Braºov, Sibiu
sau Cluj. Însã moºtenirea Momuloaiei i-a permis sã
aleagã Berlinul, oraº ce era atunci în plinã glorie
post-bismarckianã, oraº ce oferea ordinea, curãþenia
ºi civilizaþia unuia care se exasperase de haosul,
murdãria ºi subdezvoltarea balcanicã a Bucureºtilor.
Îl înþeleg, aº fi fãcut poate la fel. Nu a ales nici
Parisul  a declarat cîndva, cã în ciuda entuziasmului,
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oraºul îl obosise (ºi pe mine mã oboseºte, deºi îl
ador, revin mereu la el  cred cã adunate, zilele ºi
lunile, am stat în Paris mai mult de un an...)  nici
alt oraº mai sudic, mai dulce în climat. Cãci climatul
îl obsedeazã  vezi excepþionala corespondenþã cãtre
Zarifopol, principala noastrã sursã  dar nu unica :
Amintiri despre Caragiale, volum vechi ºi incomplet
din 1972, ar fi o alta. Apoi, e lucru bine ºtiut, în
Germania se face cea mai de calitate interpretare
muzicalã  aºa a fost, aºa a cam rãmas. Un meloman
ca el nu putea ignora aceastã realitate, mai cu seamã
cã pe atunci nici mãcar gramofonul nu exista...
Cineva în mai sus amintitele Amintiri spune cã
berea, calitatea berii nemþeºti a fost un serios motiv.
Se poate, aceeaºi corespondenþã menþioneazã de
multe ori numele berii preferate  Pfungstädter 
dar berea nu poate fi, totuºi, un motiv determinant,
cel mult unul secundar. ªerban Cioculescu, în cunoscuta biografie (cam... romanþatã) care a reprezentat
o turnantã decisivã în receptarea criticã a lui Caragiale,
pune exilul exclusiv pe seama dorinþei de a trãi, în
sfîrºit, burghez-confortabil : moºtenirea o permitea.
Nu ºtiu cum o permitea, pentru cã Vlahuþã scrie cã,
la momentul morþii subite, banii se cam terminaserã
(inclusiv cei pe care îi luase din moºtenirea lui
Mateiu, spoliindu-l, motiv de urã veºnicã a acestuia
din urmã) ºi se punea problema unei colecte publice.
Eu aº mai adãuga la toate acestea încã un motiv al
exilului  ºi anume LEHAMETEA. A preferat sã se
despartã de sursele sale vii de inspiraþie, dar a fost o
despãrþire capricioasã. Caragiale vine des în þarã
(ceea ce exilaþii români din anii comunismului nu
puteau sã o facã) ; ba chiar intrã în politicã ºi susþine
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campania electoralã a celui în care îºi punea toatã
speranþa  ºi anume Take Ionescu. Discursurile sale
politice þinute cu aceste ocazii sînt de-a dreptul
venite din cele ale lui Caþavencu. Caragiale, care nu
avusese premiile Academiei ºi nici alte onoruri, spera
sã devinã deputat... S-a înºelat ºi, de data aceasta, a
fost tradus de idolul sãu. Deputãþia l-ar fi reîntors
în þarã ºi i-ar fi asigurat cîþiva ani un venit. ªi apoi ?
Stau sã mã mir cît pot fi de orbi, uneori, chiar
oamenii de geniu : cum nu-ºi dãdea seama el cã
destinul nu-l va aºeza niciodatã în scaunul celui pe
care îl batjocorise dincolo de orice limitã  în scaunul
lui Agamiþã Dandanache ? aceste campanii  ºi discursurile din ele  sînt, într-un fel, o contrazicere a
operei...
În acelaºi timp cînd bãtea drumurile þãrii pentru
Take, el scria lui Zarifopol cã abia aºteaptã sã se
întoarcã ACASÃ  acasã e întotdeauna Berlinul, niciodatã Bucureºtiul sau patria daco-romanã. Aici e poate
misterul adînc, complex ºi numai în parte palpabil
al rãspunsului la întrebarea : de ce s-a autoexilat
Caragiale la Berlin ? Dupã pãrerea mea la fel de
obscur ca ºi rãspunsul, imposibil de fapt, la faimoasa
întrebare : De ce, Nene Anghelache ?. Obscur pentru
cã, dacã trecem de aparenþe, ne adîncim în misterele
inconºtientului... Sã vinã deci psihocritica !
Nu mai am de adãugat decît faptul cã, dupã
opinia mea, scrierea 1907 din primãvarã pînã în
toamnã nu putea fi scrisã DECÎT departe de þarã.
Luciditatea ei, tonul ei, nu sînt ale unei detaºãri ci
ale unei distanþe care îi asigurã valoarea obiectivitãþii
ºi-i valideazã dramatismul. Caragiale vedea rezolvarea, dincolo de omagiul autoritarismului regal, în
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împropietãrirea þãranilor însoþitã de introducerea
sufragiului universal. Vor trebui sã mai treacã 15 ani
ºi un rãzboi mondial pentru ca politicienii români sã
îndeplineascã aceste necesitãþi vitale ale unei societãþi care nu se hotãra sã iasã dintr-un fel de feudalism
degenerescent.
Ar mai fi de spus cã existã cîteva texte despre
români  cum ar fi scrisoarea cãtre Alceu Urechia
din 25 iulie/7 august 1905  în care întreaga diatribã
cioranianã este anunþatã. Texte ºi accente de un
criticism radical care atinge, poate, injuria.
ªi sã mergem mai departe cu întrebarea : i-a urît
oare Caragiale pe români ? A plecat din România ca
sã scape de ei ? Oricît de greu de pus aceste întrebãri,
tot atît de greu de rãspuns. Eu cred cã poþi sã ai
momente în viaþã, mai ales atunci cînd eºti preocupat de soarta politicã a naþiei ºi de cultura ei, în
care parcã þi se impune sã le urãºti. Dar nu ura care
suprimã, din care curge sîngele crimei, ci aceea care
blameazã, dispreþuieºte, exaspereazã  regretã. Unii
sînt consolaþi cu realitatea poporului ºi þãrii aºa cum
sînt ele, nu îi implicã, alþii izbucnesc mai rar  ca
Eminescu  alþii mai des : Caragiale. Spiritele, scriitorii satirici nu-ºi parfumeazã mustaþa cu apã de
roze ºi nici nu ascultã transportaþi numai cîntece de
heruvimi. Dar fãrã ei, nu ºtim sau nu putem afla
corect cine sîntem  ºi dovadã cã, deºi a existat un
Caragiale, un Cioran ºi alþii  noi chiar nu ºtim. Ei,
criticismul lor ºi al altora, nu a fost de ajuns.
Apostrof : În ce mãsurã vã recunoaºteþi în personajele lui Caragiale ?
G.I. : Nu mã recunosc defel în niciunul din personajele
lui Caragiale. Mã identific însã cu naratorul din proza
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Grand Hotel Victoria Românã  o prozã teribilã,
disperatã, halucinantã. Folosesc însã, nu o datã cu
deliciu, replicile sale de neuitat, de neuitat...
Ca o fatalitate.
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