
Mihaela ALBU „AGORA” – „REPER LUMINOS ÎN PANORAMA PUBLICA!IILOR ROMÂNEªTI ÎN EXIL”Titlul lucrãrii de fa!ã, deºi poate pãrea pre!ios, acoperã o realitate, iar credibilitatea rezidã înfaptul cã el reproduce exact cuvintele de apreciere fãcute de unul dintre cei mai aviza!i comentatori,colaborator ºi martor totodatã al revistei pe care ne-am propus sã o prezentãm. Este vorba despreVirgil Ierunca, co-fondatorul unicului numãr al unei publica!ii cu acelaºi nume ini!iate dupã rãzboi de un alt viitor exilat, Ion Caraion.Ierunca alesese aceastã formulare superlativã pentru a scrie despre noua „Agora” într-oprezentare pe care o fãcuse în paginile unui prestigios ziar din exil, „Lumea liberã”, în edi!ia cunumãrul 33, la paginile 19-20.Sunt, aºadar, în istoria presei literare româneºti, douã reviste cu acelaºi nume: una apãrutã laini!iativa lui Ion Caraion în colaborare cu Virgil Ierunca, în anul 1947, dar, din pãcate, numai într-osingurã apari!ie ºi „Agora. Revistã alternativã de culturã”, înfiin!atã sub egida centrului depolitologie Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, în anul 1987 (pânã în 1993), de cãtreDorin Tudoran, scriitorul care s-a numãrat printre opozan!ii importan!i ai regimului ceauºist. Ajunsîn Statele Unite, el a înfiin!at aceastã revistã cultural-politicã de mare anvergurã ºi cu special impactasupra intelectualilor din exil, ca ºi asupra celor din !arã (aici trimi!ându-o gratuit!). ªi totuºi, chiardacã ajungea ºi în România în perioada comunistã, aceasta se fãcea în clandestinitate, iar numãrulexemplarelor nu era desigur suficient ºi de aceea revista este încã pânã astãzi foarte pu!in cunoscutãde cititori. Într-un program mai amplu de restituire/revalorificare a literaturii ºi, în cazul de fa!ã, apublicisticii literare din exil1/diaspora, o revistã de anvergura „Agorei” va da pe deplin mãsuraactivitã!ii culturale a celor stabili!i (din ra!iuni bine cunoscute) pe alte meleaguri. Este vorba, în cazulrevistei româno-americane, în primul rând de nume sonore care fãceau parte din primul colegiu deredac!ie: Eugen Ionescu (preºedinte de onoare), Mihnea Berindei, Mihai Botez, Marta Caraion,Matei Cazacu, Matei Cãlinescu, Ioan Petru Culianu, Victor Frunzã, Virgil Ierunca, MonicaLovinescu, Ion Negoi!escu, Virgil Nemoianu, Ion Vianu; la care s-au adãugat, începând cu al doileanumãr: Andrei Codrescu, iar dupã 1989: Nicolae Manolescu, Octavian Paler ºi Dan Petrescu. Pelângã românii din exil, colegiul de redac!ie mai cuprindea ºi nume strãine, ca Alain Besançon, AndréGlicksmann, René Tavernier º.a.Fa!ã de !ara în care aproape tot ceea ce se realizase literar între cele douã rãzboaie deveniseprohibit, iar doctrina stalinistã sugruma din ce în ce mai mult orice libertate creatoare, intelectualiidin exil îºi asumaserã (direct ori indirect) menirea de a continua peste grani!ã literatura românã. Deaceea, rolul revistelor (foarte diverse ºi cu denumiri deosebit de sugestive), ca ºi cel al publica!iilorculturale, se va dovedi extrem de important în men!inerea identitã!ii2 ºi în promovarea libertã!ii decrea!ie. Titlurile acestora au fost în numãr destul de mare; noi apari!ii au fost extinse pe toatã perioada exilului, cu o continuitate pânã în prezent. Nu este scopul nostru sã le enumerãm aici, sã le localizãmgeografic ºi nici sã le analizãm rolul de!inut în momentul respectiv.
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1 Diferen!ierea termenilor se face în multe studii (cvasi)recent apãrute. Citãm printre acestea pe cel al Evei Behring,Scriitori români din exil (1945-1989), Bucureºti, Editura Funda!iei Culturale Române, 2001. Exilul acoperã(în majoritatea accep!iunilor) perioada 1945-1989.2 „Cât de importante erau în primii ani ai exilului identitatea na!ionalã, culturalã ºi religioasã, ocuparea unor pozi!ii opuse fa!ã de constrângerile ideologice din patrie ºi câºtigarea unor puncte de vedere proprii în condi!ii de libertate – o aratãvaloarea de simbol a denumirilor date periodicelor din întreaga lume.” (Eva Behring, op. cit., p. 62).



Am ales – cum am specificat mai sus, pentru exemplificare – o revistã cu impact, ea fiinddeosebit de bine primitã de publicul cititor, datoritã atât prestigiului celor ce au semnat în paginile ei,cât ºi prin diversitatea tematicã a cuprinsului sãu. În acest sens, un prim aspect care trebuie eviden!iat este cã „Agora” nu trebuie receptatã (ºi nu afost) ca o publica!ie exclusiv literarã.3 Încã de la apari!ie, paginile de poezie sau prozã, eseurile ºiarticolele de criticã literarã au alternat cu opinii pe teme politice. De altfel, redactorul-ºef, DorinTudoran, se delimita polemic încã din articolele-program (Nu ºi O !arã tristã, plinã de umor) ºi arãtacã inten!ia este ca revista sã fie „o tribunã de exprimare atât a exilului extern, cât ºi a celui intern”,pledând totodatã „pentru adevãratele interese culturale ale românior de acasã; ºi nu doar pentrucele culturale”. ªi în revista „Agora”, ca în toate scrierile celor din exil, semnificativã este pledoaria pentrumen!inerea identitã!ii prin promovarea culturii româneºti, dar mai ales prin pãstrarea limbii româneca limbã de exprimare artisticã. Un exemplu elocvent (ºi deloc singular) este Cuvântul înainte (dinnumãrul 1/1987) semnat de Eugen Ionescu, în care pleda pentru o literaturã de exil în limba românã:„Ecrivez en roumain!”/„Scrie!i româneºte!”, cunoscutul dramaturg militând pentru o literaturã aexilului care sã fie un fenomen firesc de continuitate, dar ºi de deschidere cãtre alte spa!ii: „În timp cecultura românã din România a fost smulsã din rãdãcinile ei spirituale, adevãratele rãdãcini au pututfi transplantate dincolo de frontiere ºi se pot întinde în lumea întreagã”.Întinse astfel peste tot în lume, „rãdãcinile” româneºti au crescut ramuri, „Agora” fiind unadintre cele mai bine afirmate în sol strãin. Nedorindu-se o revistã exclusiv literarã, cât una culturalã,dar mai ales o revistã „alternativã”, încã de la primul numãr publica!ia îºi constituise identitateaprintr-o structurã proprie, originalã. Rubricile în care era divizatã erau – în parte – cu totul diferite decele ale altor reviste. Exemplificãrile ar trebui sã acopere sumarul fiecãrui numãr în parte. Ne vomrezuma la câteva, subliniind îndeosebi diferen!a specificã, genul proxim constituindu-l capitolele depoezie ºi prozã, uneori ºi cele de Jurnal ori de prezentare de carte. Un loc aparte va trebui sã acordãmeditorialului semnat constant de Dorin Tudoran, temele abordate fiind în majoritate politice ºi maipu!in culturale, dar întâlnim ºi o discu!ie pe mult dezbãtutul „caz” al volumului Anei Blandiana –România sau/ºi cazul Arpagic –, interzicerea acestuia fiind, de fapt, tot prilej de dezbatere asuprapoliticii regimului ceauºist.O rubricã specialã (ºi – prin titulaturã – de asemenea cu certe conota!ii politice) este ceadenumitã „Fãrã vizã – Pagini din România”. Sunt aici gãzduite crea!ii literare ale unor scriitori(disiden!i) rãmaºi acasã, punte simbolicã peste spa!ii, dar mai ales afirma!ie a unitã!ii literaturiiromâne, indiferent dacã era scrisã la Bucureºti, New York, Paris, Madrid etc. Numele acestora sunt în general bine cunoscute astãzi – deopotrivã prin crea!ia lor, dar ºi prin atitudinea curajoasã de opozi!iela regimul comunist. Se cuvin aminti!i astfel Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca Pi!u, precum ºiunul care, din „cântãre!” al socialismului a devenit un fervent opozant, Dan Deºliu. Multe dintretitlurile poemelor inserate în revistã vorbesc de la sine despre tematica pusã cu precãdere sub semnliric (ca, de exemplu, Se-întâmplã, Praga ’69 – Dan Deºliu). Proza are, de asemenea, prin tilurilepropuse, certe conota!ii politice: Vânt de libertate (Liviu Cangeopol), Se dã … sau nu se dã (Nicolette Franck), Final? (Gheorghe Tomaziu) etc.Replica în oglindã a rubricii de mai sus este cea intitulatã „România din afara României”, fiind,desigur, publica!i aici scriitorii exila!i pe pãmânt american ºi nu numai. Re!inem, la poezie, crea!iile
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3 În numãrul 45 al ziarului „Lumea liberã”, la pagina 9, Cornel Dumitrescu va saluta apari!ia numãrului 2 pe 1989 al revistei„Agora”. Ziaristul considerã revista – pe drept cuvânt – nu numai culturalã, dar ºi politicã: „Jucându-ne cu vorbele, amcaracteriza aceastã minunatã înmãnunchere de talente, personalitã!i ºi opere din exil cu lucrãri ale unor reprezentativicondeieri opozan!i din !arã (exilul foloseºte ºi atribuie de cele mai multe ori greºit calificativul de disident) drept revistãde politicã literarã sau, de ce nu, de literaturã politicã”.



lui Mihai Ursachi (Explozie, Via!ã de zi cu zi), Nina Cassian (Vis cu secetã, Colegilor mei,Nostalgicã), Dinu Flãmând (Searã tristã cu batiscaf, Procesul maimu!elor); la prozã, pe cele semnate de Alexandra Târziu, Andrei Brezianu, Constantin Eretescu, iar la eseu ºi criticã literarã (sub rubrica„Civiliza!ia textului”), consistentele pagini apar!inând lui Matei Cãlinescu, Ioan Petru Culianu,Lucian Raicu º.a.O rubricã ce !ine tot de politica revistei (cu vãdite accente polemice fa!ã de tot ceea ce se petrecea în !arã) este cea intitulatã „Idei. Opinii. Atitudini”. Vom exemplifica aici cu un text al RalucãiPetrulian – Puterea de a spune da, în care autoarea, dupã ce salutã ºi subliniazã importan!a apari!ieiunei reviste româneºti de culturã de talia „Agorei”, „eveniment cultural ºi politic în egalã mãsurã”,prima revistã româneascã ce „a ob!inut sprijinul financiar american”, pune o întrebare-cheie: „amredevenit cu adevãrat europeni?”. Autoarea este de acord cã „primii paºi” s-au fãcut ºi aceºtia sunt„ºi cei mai importan!i”. Aceºti paºi care ne deschid uºa cãtre (re)intrarea în statutul de europeni sunt,în opinia autoarei, cei cãtre libertatea care „trebuie conceputã atât ca putere de a spune NU4, de a teopune unei realitã!i degradante, cât ºi ca putere de a spune DA, recreând ºi reordonând realitateaieºitã din matcã”. ªi din nou, dupã trecerea în revistã a câtorva dintre rubrici ºi autori, vom da cuvântul tot celuicare îºi fãcuse un fel de datorie de suflet în a urmãri publica!ia ºi a o prezenta publicului cititor.Astfel, ca un fel de bilan!, dupã un an de la apari!ia „Agorei”, Virgil Ierunca o percepe a fi „opublica!ie de !inutã intelectualã care, cu fiecare numãr, se impune prin rigoare, gust, !inutã”. Înplus, considerã comentatorul, „cel mai mare merit al lui Dorin Tudoran este acela de a pune accentpe publicarea textelor scriitorilor din !arã, disiden!i sau nu, care nu se pot exprima din cauzacenzurii din ce în ce mai stupide ºi mai aspre”. În felul acesta, adaugã Ierunca, Dorin Tudoran„realizeazã acea punte necesarã între exilul interior ºi cel exterior, libertatea ºi demnitateaconstituind cele douã componente solare ale scriitorilor din !arã ºi din afara !ãrii, care nu seresemneazã în alibiul unei tãceri din ce în ce mai nejustificate în zodia neagrã în care a intrat cultura româneascã”.Aceastã „zodie neagrã” a culturii noastre au încercat sã o lumineze într-un fel scriitorii afla!i înexil, publica!iile lor dezvãluind ceea ce acelea din !arã nu îºi puteau permite din cauza cenzurii despre care ºtim cu to!ii ºi despre care aminteºte ºi Virgil Ierunca.Cum cel mai recent numãr al „Agorei” de la data cronicii din ziarul newyorkez (nr. 1/1989) sedeschide cu texte ale unor scriitori afla!i în România ºi sfârºeºte cu cele ale unor scriitori din exil,Virgil Ierunca gãseºte firesc sã se ocupe mai întâi de „textele clandestine sosite din România”,deoarece, va argumenta el, „curajul ºi cinstea trebuie puse pe primul plan”.În continuare, este recenzat întreg volumul, începând cu semnalarea unor poeme ale lui DanDeºliu (poet hãr!uit de Securitate în !arã pentru actele sale de curaj, enumerate de recenzent), apoi cucele ale mai tinerilor Bogdan Ghiu ºi ªtefania Gorun. Mai departe, scrie Virgil Ierunca, „cum centrulrezisten!ei intelectuale ºi moral-politice îl constituie Iaºul”, firesc a fost ca revista sã selecteze ºi dinscrierile lui Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca Pi!u ori o piesã a lui Dan Alexe. Despre acesta dinurmã aflãm cã este refugiat de câteva luni în Belgia. Piesa poartã titlul de Rãmãieni ºi este, dupã cumo apreciazã Ierunca, o „!iganiadã în miniaturã, numai cã de data aceasta grotescul, burlescul fantast sunt întruchipate de oameni ai regimului, niºte caricaturi ale cliºeelor comuniste, pe care Dan Alexele manipuleazã în aºa fel încât, pânã la urmã, ceea ce primeazã este delirul, sub toate formele lui,
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4 „Agora” vol. II, nr. 1, ian. 1989, p. 256; vezi ºi p. 257: „În !arã, primul pas – adicã puterea de a spune NU dictaturii,minciunii, laºitã!ii, oportunismului, alibiurilor de tot felul, pseudo-tacticilor, pseudo-realizãrilor etc. este o premisãabsolut necesarã, deºi nu suficientã pentru a opri procesul de compromitere gravã a autonomiei societã!ii civile, detrivializare ºi încãtuºare a personalitã!ii independente. Cu atât mai necesarã devine aici, în condi!iile libertã!ii exterioare, puterea de a face pasul al doilea, cel pozitiv, depãºind o stare de spirit ancoratã predominant în nega!ie”.



construit de autor pe un portativ inspirat, în care deriva lingvisticã stã pe primul plan, nãscãtoare deun absurd saturat”. Sunt semnalate apoi textele lui Luca Pi!u ºi ale lui Liviu Cangeopol, acestuia din urmã însã, fiind mai pu!in cunoscut – tot din motive de cenzurã – Virgil Ierunca îi prezintã ºi câteva reperesemnificative ale vie!ii sale ºi ale activitã!ii de scriitor.5Sunt publicate de cãtre revista „Agora” ºi douã texte ale lui Dan Petrescu, iar Virgil Ierunca, dupã cele comenteazã pe scurt, reproduce ºi un fragment din Proiectul de propunere6 („o caricaturã aîntocmirii unui roman realist-socialist”), text  în care, scrie comentatorul, se poate remarca „spiritulparodic al lui Dan Petrescu, în care ironia, strategia fals narativã orienteazã proiectul spre esen!apropriei lui deriziuni”. Înainte de a reproduce editorialul lui Dorin Tudoran din numãrul semnalat (România sau/ ºicazul Arpagic7), Cornel Dumitrescu trece în revistã pe câ!iva dintre cei care au semnat în acel numãr,recunoscându-se în mare dificultate pentru exemplificare, având în vedere valoarea tuturor ºiinteresul pe care îl stârnesc cele scrise. De aceea, ziaristul spune: „Cinstit, nu ºtim efectiv pe cine sãcitãm mai întâi din acest al patrulea numãr al «Agorei», pe profesorul de ºtiin!e politice ºi filosofulsocial Ghi!ã Ionescu, de la Londra, fost unul dintre excelen!ii directori ai Europei Libere (…) ºiautor al valoroasei lucrãri «Comunism în România: 1944-1962» (NY, Oxford University Press,1964), în care, cu un an înaintea dispari!iei lui Gheorghiu-Dej l-a intuit pe Ceauºescu ca succesor, ºi care, în câteva pagini, defineºte fundamental termenii de ideologie ºi de partid politic! Sau sãamintim poeziile lui Mihai Ursachi, un pisc poetic al genera!iei sale, atât de rar întâlnit, dinnefericire, în presa exilului? Am putea trece nepãsãtori pe lângã portretele lui Petru Dumitriu ºi Al.Ivasiuc, conturate cu milã criticã ca victime ale realismului socialist, pe care l-au servit într-operioadã de început sau de sfârºit a vie!ii lor, prezentate de criticul Ion Negoi!escu? Numele lui DanPetrescu, Liviu Cangeopol sau Dan Deºliu, proscrise acum în !arã, vor for!a ochiul cititorului, maiales al celui din exil, sã se opreascã asupra scriiturii lor, pentru a cãuta a în!elege mai binepersonalitatea celor ce au cutezat sã apere de ruºine cu pana lor tagma în stare de anestezie ascriitorilor români. ªi nu numai români, dacã citim portretul scriitorului Franz Liebhard, «Nestorulliteraturii germane din România», ºters de faldurile înºelãtoare de cãtre William Totok”.Dupã cum s-a putut observa, am ales pentru prezentarea (în linii foarte generale, totuºi) a revistei fondate de Dorin Tudoran o cale indirectã – prin intermediul aprecierilor unuia dintre cei maiîndreptã!i!i comentatori ai literaturii exilului, el însuºi una dintre vocile cele mai sonore ºi mai activedin exil, Virgil Ierunca. Am ales aceastã cale ºi pentru a readuce în memoria cititorilor nu numairevista româno-americanã, nu numai numele lui Dorin Tudoran, dar ºi pe acela al comentatoruluiEuropei libere. ªi sã nu uitãm cã prezentarea „Agorei” se fãcuse într-un ziar de certã valoare (castindard de luptã comunistã, în primul rând, dar ºi prin rubricile sale ºi prin prestigiul numelor care
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5 „Pentru cititorii care nu-l cunosc bine reamintim cã Liviu Cangeopol are 33 de ani, a publicat în revistele studen!eºti«Dialog» ºi «Opinia studen!eascã», precum ºi în principala revistã ieºeanã de culturã, «Convorbiri literare». N-a avutprilejul sã-ºi publice un volum deoarece era prea anti-conformist pentru editua localã Junimea, proprietatea personalã alui Mircea Radu Iacoban (…) La un moment dat, Liviu Cangeopol a întocmit un volum de poeme cu al!i confra!i, pe carevoiau sã-l tipãreascã pe cont propriu la editura Litera. Prefa!at de filosoful Mihai ªora, volumul a fost, bineîn!eles,respins. În februarie 1988, Liviu Cangeopol acordã ziarului «Libération» un interviu incendiar, intitulat: «Fi!i mul!umit,domnule Ceauºescu! Vei rãmâne în istorie». De atunci este permanent urmãrit de Securitate”.6 v. Anexa7 În numãrul 53, Dorin Tudoran va semna ºi un alt articol cu referire la aceastã problemã, articol intitulat Ca la noi la nimeni.În prima parte, autorul reia cazul romanului Lolita – interzis în URSS sub acuza!ia de pornografie ºi reconsiderat apoidatoritã „unui venerabil expert în literatura rusã veche”, devenit apoi „unul dintre cei mai apropia!i prieteni ai … RaiseiGorbaciov”. În final, Dorin Tudoran se întreabã retoric de ce nu poate fi gãsit ºi la noi un specialist care sã explice cãvolumul Anei Blandiana – Întâmplãri de pe strada mea – „nu e nimic mai mult decât o carte pentru copii ºi cã autoareavolumaºului nu e nici pe departe o rãufãcãtoare”.



semnaserã numãr de numãr în paginile ziarului), apãrut tot pe pãmânt american (în condi!iile libertã!ii de expresie), „Lumea liberã”.În linia tot mai asiduã de revalorificare/restituire a fenomenului cultural din exil – atât de intens!inut departe de publicul larg de cãtre autoritã!ile comuniste –  sperãm cã aceastã prezentare vaadãuga o piatrã la conturarea mozaicului ce se cere refãcut pentru cititorii de astãzi – cultura românãîn ansamblul ei.“Agora” – “a Glorious Landmark among the Romanian Publications in Exile”AbstractFor almost fifty years, during the communism, the history of Romanian literature avoidedintegrating a series of works of the exiled writers or their cultural activity in the countries where theychose to live. The authors’ names were prohibited and unfortunately we continue ignoring them(with some exceptions). It could be an exercise of moral responsibility by locating them in the zone of utmost interest for the Romanian culture. One of the most important manner of Romanian cultural expression in exile was shown innewspapers and cultural magazines; among them there was the one named “Agora” (1987-1993),founded by Dorin Tudoran in the USA.This paper presents briefly the magazine: its identity, its program, the most important columnsand articles. From the very beginning the founder mentioned that “Agora” wasn’t an exclusivelyliterary publication, but also a political one, its purpose being to become “a tribune where bothexternal and internal exile to express their thoughts”. Thus, the magazine (unlike others) constantlypublished literary works or political ideas of the Romanian dissidents who were still living inRomania, such as Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca Pi!u etc. We can also find, in the column“Romania outside Romania”, many exiled writers (Mihai Ursachi, Nina Casian, Matei Cãlinescu,Ioan Petru Culianu, Lucian Raicu etc.) publishing poetry, prose, literary or political essays.Briefly, we can assert that “Agora”, being a real “glorious landmark among the Romanianpublications in exile”, as one of the Diaspora’s representatives, Virgil Ierunca, “Agora” used to callit, must be known better than it is today.
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