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Aflându-mă în acest sfârşit de Ianuarie
departe de ţară, voi folosi dezavantajul de a nu avea
pe masă numeroasele, amplele volume ale lui Ion
Ianoşi într-un avantaj – acela de a arunca o privire
calmă şi rapidă asupra unei opere redutabile. 

Suntem amândoi „provinciali” şi asta în mai
multe sensuri: ardeleni, D-Sa din Braşov, eu
ceva mai de la Nord, cu tinereţile „irosite” în
Lugojul bănăţean; „provinciali” oarecum şi
prin sânge – Ianoşi evreu şi maghiar, eu –
român şi şvab, „neamţ”; veniţi, ambii, oare-
cum târziu în Bucureştii tuturor carierelor şi
ai „prăbuşirilor” – în „vechiul regat” unde se
vorbea o română elegantă şi unde domneau
acele spirite francofone, mândre de călătorii-
le şi relaţiile pariziene. Asemănarea aceasta
oarecum pripită se opreşte sau începe cu tine-
reţea – a sa s-a împlinit şi conturat în Nordul
Rusiei Sovietice, în fostul Leningrad, unde a
studiat filosofia, oraş despre care a scris un
splendid roman-monografic, Sankt-Petersburg
· Romanul şi romanele unui oraş. Şi, mai ales,
oraş legendar unde tânărul Ianoşi, fiul unui
bogat comerciant braşovean, se impregnează
nu numai de istoria oraşului, de figurile ilus-
tre, literare, filosofice ce l-au populat, dar se
îmbolnăveşte de-a dreptul de literatura  rusă
a secolului al XIX-lea. (Eu mi-am
făcut, ca şi ucenicul de brutar,
Peşkov, care semna cu pseudoni-
mul literar Maxim Gorki, „univer-
sităţile” în altă parte, mai bine
zis, la „subsolul” unei vremi ce mi
se părea absurdă, grotescă, mai
ales, prin amestecul de spaimă şi
credinţă, teroare şi o aşa-zisă
nouă umanitate...) Aici, însă,
paralela între noi doi se opreşte,
deoarece am apucat-o ambii pe
căi diferite: ficţiunea şi erudiţia.
Dar... sunt ele, oare, atât de dife-
rite, dacă le privim cu o anume
atenţie, care, poate, se apropie de
un fel de cruzime a analizei sau,
dacă vreţi, de o contemplare în
afara oricăror prejudecăţi, chiar
şi ale celor „necesare”?

Am îndrăznit această
sumară, iute, juxtapozare a unor
date biografice, deoarece în felul
acesta pot să înţeleg mai bine
cariera şi opera unui mare erudit
şi pasionat de filosofie şi literatu-
ră; într-adevăr, nu putem înţelege
pe cineva decât dacă ni se asea-
mănă cumva. Dar şi care ne este
diferit, producând acel mister al
re-cunoaşterii, aşa cum o vedeau
şi romanticii nemţi, pe care
Ianoşi i-a studiat şi iubit mai bine
decât oricine, azi: re-cunoaştere,
das Erkennen, verb care la
Goethe şi la întreaga sa şcoală

semnifică reala cunoaştere, cea care, dacă nu
„deasupra” logicii, dar oricum în afara ei, ne oferă o
cale spre înţelegere a lumii şi mai ales a Fiinţei, a
ceea ce, altădată se numea misterul fiinţei.

Ion Ianoşi a fost un magistral şi tenace peda-
gog al acelei ciudate, necesare şi „discutabile” ştiin-

ţe: filosofia. Pedagog, educator al atâtor gene-
raţi de tineri, apropiindu-i de limbajul, proble-
matica, dar şi de amplele dileme sau „contra-
dicţii” ale istoriei filosofiei. O ştiinţă care, spre
deosebire de alte ştiinţe, propune doar ipoteze,
care, chiar dacă sunt susţinute cu o impresio-
nantă vigoare şi arguţie, sunt, apoi, iute com-
bătute de alţii, creând acele şcoli care, din ilus-
tra antichitate greacă, au dat pentru totdeauna
măsura şi forma propriilor noastre judecăţi.
Dar, Profesorul a fost şi un harnic scriitor,
autor al unor cărţi care au îmbogăţit esenţial
cunoaşterea şi înţelegerea unor mari maeştri
ai literelor şi filosofiei, mai ales din arealul cla-
sic şi romantic rus şi german. De la Gogol, la
Tolstoi, Dostoievski – cărora le dedică două
monografii fundamentale cu care s-ar putea
mândri orice cultură occidentală! – până la
acel nou şi ciudat „romantism roşu”, frânt bru-
tal de îngheţul stalinist, Gorki, Maiakovski,
Bunin, Leonid Andreev şi alţii. Apoi, luminile

sale se apleacă asupra clasicismului şi
romantismului german, în filosofie şi
în litere, şi este aproape imposibil să
citezi, aici, în această fugară omagiere,
nume. Oricum, ceea ce pe mine mă
impresionează, printre altele, fapt pe
care nu-l regăsesc la alţi erudiţi, este
acel „suflu cald, umed” pe care îl simt
în analizele-i docte, de-o minuţie formi-
dabilă, aplicate nu numai asupra perso-
nalităţilor din filosofie, de la Hegel şi
Schelling, la Marx, Feuerbach sau
Nietzsche, în literatură de la Herder şi
Lessing, la întreaga şcoala clasic-
romantică a lui Goethe, de care amin-
team mai sus, dar şi ştiind, cu o ştiin-
ţă şi pasiune rare, să „învie” portrete,
relaţii, aerul unor epoci care, la alţi
cercetători, ni se par, dacă nu aride
sau convenţionale, oricum străine şi
oarecum distante modului nostru de a
fi şi de a gândi. Acesta e poate meritul
cel mai mare al istoricului şi analistu-
lui Ianoşi, cel care-l apropie, cum suge-
ram mai sus, de „ficţiune”, deşi D-Sa
este preocupat decenii la rând de stric-
ta şi ampla descifrare a manuscriselor,
biografiilor şi textelor care au impreg-
nat un secol atât de enorm, de forma-
tor în toate artele şi ştiinţele, nu-i e
străină capacitatea rară, chiar şi la
autori de ficţiune, aşa-zişii creatori, de
a ne face să „re-trăim” ceva ce nu „înţe-
legem” prea bine sau ceva ce am înţe-
les greşit sau fals altădată. Să „re-
cunoaştem” ceva, valori şi figuri care,
chiar dacă nu ne apăruseră înainte ca

indiferente, oricum păstrau în sigiliul fiinţei lor un
germene al „străinului”, al unei „glacialităţi clasice”,
dacă nu de-a dreptul banalizate de şcoală sau de alţi
comentatori, fără har.

Ianoşi împlineşte o vârstă venerabilă, dar,
atenţia lui, ca şi candoarea atenţiei sale, dacă vreţi,
este „intactă”. Ianoşi e viu, atent şi emoţionat de
orice problemă de parcă acum abia ar intra, aplecân-
du-se uşor, sub înaltul portic al Cunoaşterii. Curios,
profesând acea „dublă” curiozitate, rară azi – faţă de
„problemă”, dar şi faţă de cel ce o ridică. Faţă de
Fiinţă. Cultura română se poate felicita, în zilele şi
anii noştri un pic buimaci, unde Nordul valorilor pare
a se fi rătăcit undeva, în alte secole sau pe alte con-
tinente, că posedă un cercetător, un profesor şi un
ins capabil de o asemenea cuprindere a unor platfor-
me culturale atât de auguste şi, aparent, contradicto-
rii. Unul din puţinii supravieţuitori ai acelei
Mitteleuropa sapienţiale, acei îndrăgostiţi „fără prici-
nă” de misterele artei şi ale gândului, unul dintre
acei, rari azi şi în Europa, ce păşesc uşor peste gra-
niţe istorice şi mentale, rigide pentru atâţia, cu o gra-
ţie, cu o uşurinţă ce ne poate înşela asupra acelui
„depozit” afund de suferinţă şi travaliu, de tenacitate
unică pe care numai prezenţa unui „ideal” poate s-o
explice. Iată unde putem găsi Idealul sau Modelul,
dezorientaţi nu rareori de propriile noastre ezitări şi
eşecuri.

Paris, Ianuarie, 2008

NICOLAE BREBAN

Un erudit 
melancolic

Cu Nicolae Balotă, Janina Ianoşi şi Nicolae Breban. 
Foto: Aura Christi

Cu Nicolae Balotă şi Janina Ianoşi
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Irina PETRAŞ
Ion Ianoşi sau despre echilibru 

Într-o lume a „certurilor” pe cât de înverşunate, pe atât de sus-
pendate, adesea, în orbiri şi resentimente, gata să vireze neaş-
teptat când un oarece profit pare să bată dinspre alte puncte car-
dinale, Ion Ianoşi face figură inedită şi oarecum... extraterestră.

El refuză simplificările, oricât de avantajoase ar putea fi acestea din perspec-
tiva orei sau, mai degrabă, a clipei istorice, mereu trecătoare. Distinge net
şi lucid între Prejudecăţi şi judecăţi, cum se numeşte o carte a sa din 2002.
Gândirea sa şi situările sale pornesc mereu de la cunoaştere, de la cerceta-
rea şi cântărirea cumpănită a întâmplărilor din jur. Indiferent cât de delica-
tă e chestiunea de istorie comunitară ori personală la care se raportează, o
înfruntă tranşant şi nuanţat, riguros şi calm, cu seninătatea proprie marilor
înţelepţi. Niciodată inflamat, îşi păstrează echilibrul şi autonomia, e consec-
vent cu sine şi prevenitor cu ceilalţi, gata oricând pentru o discuţie urbană
şi fără ocolişuri: „Nu fac parte din nici un grup, din nici un clan, din nici o
grupare – spune în interviul cu Ovidiu Şimonca –, îi stimez pe toţi cei care,
după părerea mea, merită stimaţi; în cazul oricărui om pe care îl apreciez
din toata inima, pot să am opinii critice la adresa câte unui text pe care îl
scrie. [...] Trebuie să discutăm calm lucruri complicate, nu belicos. În acelaşi
timp nu trebuie să evităm nici o analiză, nici un subiect, chiar dacă este
neplăcut”.

Înclinând spre partea „sănătoasă” a înfăţişărilor omeneşti cotidiene
ori larg culturale, se apleacă, atent şi deschis diferenţelor de nuanţă şi tim-
bru, şi spre partea „bolnavă” sau doar îmbolnăvită. Alegerile sale sunt tato-
nante, mereu în progres şi în creştere – după reguli şi norme personali-
za(n)te –, evitând morocănoasa acreală a definitivului. Mai multele căi ale
situării sunt inventariate cu egală înţelegere, degustate şi experimentate, cât
să adauge un retuş, o valorare, un accent constructului interior care se
numeşte echilibru: „Goethe şi Tolstoi, spune undeva, copii «naivi» ai naturii,
sănătoşi şi robuşti asemenea pământului din care-şi trag seva, se află la anti-
podul marilor «sentimentali», aristocraţi ai spiritului, rafinaţi şi bolnavi – la
antipodul unui Schiller ori Dostoievski: Arta ne apare astfel în două iposta-
ze fundamentale, dezvăluind două tipuri de sensibilitate, două căi posibile de
urmat: «filosofia sănătăţii» şi «filosofia bolii», creaţia obiectiv-clasică în opo-
ziţie cu cea subiectiv-romantică, Goethe sau Schiller, Tolstoi sau Dostoievski,
plastica sau muzica”. 

Profesorul nu pariază pe zgomotos proclamata despărţire de trecut.
Chestiunea asumării acestuia e dublă: „Eu nu ascund nimic din ce mi s-a
întâmplat în timpul vieţii. [...] Am obsesia de a nu ascunde nimic din trecu-
tul meu. Dacă ai comis lucruri foarte grave, trebuie să plăteşti în justiţie. Dar
ce discutăm noi e un aspect moral, biografic şi cărturăresc, este o confrun-
tare cu propria ta existenţă. Acolo n-ai ce să acoperi”. Societatea e datoare
să judece actele membrilor săi, să le răsplătească ori să le pedepsească după
merit şi după legea timpului. Dar importantă şi rodnică rămâne asumarea
interioară a trecutului, evaluarea individuală a matrioştilor destinale compo-
nente cu acceptarea maleabilei lor implacabilităţi. 

Raftul cărţilor proprii, impresionant – Romanul monumental şi seco-
lul XX, 1963; Thomas Mann, 1965; Dostoievski. „Tragedia subteranei”, 1968;
Dialectică şi estetică, 1971; Romanul unui oraş. Petersburg-Petrograd-
Leningrad, 1972; Teorie şi metodă în ştiinţele sociale (în colaborare), 1972;
Dicţionar de estetică generală (în colaborare), 1972; Estetica filosofică şi ştiin-
ţele artei, 1972; Un univers într-o carte, 1973; Alegerea lui Iona, 1974; Lecţii
de estetică, 1974; Schiţă pentru o estetică posibilă, 1975; Manual de estetică,
1976; Poveste cu doi necunoscuţi: Dostoievski şi Tolstoi, 1978; Estetica, 1978;
Umanism: viziune şi întruchipare, 1978; Secolul nostru cel de toate zilele, 1980;
Hegel şi arta, 1980; Nearta-artă, I-II, 1982-1985; Cariatide ale esteticii româ-
neşti (în colaborare), 1982; Sublimul în estetică, 1983; Sublimul în artă (Un
drum în cultura lumii), 1984; Esteticul. Interferenţe valorice (în colaborare),
1985; Cartea interferenţelor (în colaborare), 1985; Literatură şi filosofie.
Interacţiuni în cultura română, 1986; Sublimul în spiritualitatea românească.
Temelii, edificări, împliniri, 1987; Opţiuni, 1989; Romanul unei drame: Lev
Tolstoi, 1991; ed. (Tolstoi – romanul unei drame), 1998; Izvoare biblice.
Alegerea lui Iona. Moralităţi, 1994; Idei inoportune, 1995; O istorie a filoso-
fiei româneşti. În relaţia ei cu literatura, 1996; Dicţionarul operelor filosofice
româneşti. 111 lucrări fundamentale (în colaborare), 1997; Constantin Noica
între construcţie şi expresie, 1998; Vârstele omului, 1998; Dostoievski, 2000;
Prejudecăţi şi judecăţi, 2002; Thomas Mann - temă cu variaţiuni, 2002; Eu şi
el. Însemnări subiective despre Ceauşescu, 2003; Sankt Petersburg – Romanul
şi romanele unui oraş, 2004; Karl Marx în 1234 de fragmente alese şi adno-
tate de Ion Ianoşi, 2004; Autori şi opere. Vol. I: Culturi occidentale, 2007
ş.a.m.d. –, este rânduit cu severitate, dar şi cu respect pentru vârstele suc-
cesive. Se desparte de cartea de debut şi de încă vreo două (Dialectică şi este-
tică şi Umanism: viziune şi întruchipare) nu în maniera cenuşii-în-cap ipocri-
te, ci cu distanţa vârstei mature, păstrând ce e de păstrat şi lăsând în urmă
ce e, prin forţa lucrurilor, datat. „Monumentalistului” din cartea de debut,
exuberant şi oarecum agresiv, îi ia locul curând cercetătorul discret şi subtil
al sublimului, schiţând şi premisele mutării de mai târziu dinspre estetică
înspre etică, înspre descrierea „moralităţilor” umane, plurale, şi ele, şi con-
tradictorii. Interesantă, mai ales din perspectiva noilor intoleranţe la modă,
este atitudinea autorului în raport cu feluritele oportunisme şi cu starea în
contemporaneitate a marxismului (vezi studiul său despre Vianu din volumul
ce i s-a dedicat în 1998, Estetică şi moralitate, dar şi precizările din Ion
Ianoşi. O viaţă de cărturar, acelaşi an). Perfect valabilă, menită să argumen-
teze o opţiune, de altminteri lucidă şi atent chibzuită, este distincţia dintre
marxizant, cel atras de filosofia lui Marx, şi marxist, cel supus necondiţionat
marxismului ideologizat. Ismele sunt decantate cu instrumente ale raţiunii
nuanţate, cu obsesia preciziei şi a dreptei cumpene: „Eu cred că aceşti doi
termeni, fascism şi comunism, sunt prea largi, discutăm prea general, spune
I.I. în acelaşi interviu. Am scris de mai multe ori că aş opta pentru o anali-

Cu Janina, soţia lui Ion Ianoşi de o viaţă.
Foto: Aura Christi

Cu Iolanda Malamen şi Geo Vasile.
Foto: Aura Christi

Cu Sami Damian.
Foto: Aura Christi
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ză care să meargă de la fapte, cazuri, situaţii, spre generalizări. Când vorbim
despre fascism trebuie să ne referim la nazismul hitlerist, fascismul italian,
corporatismul salazarian, falangele lui Franco, ustaşii din Croaţia, mişcarea
legionară din România.” Sensibilele deosebiri nu pot fi trecute cu vederea, e
necesară o „discutare disociativă”. Nu altminteri stau lucrurile cu comunis-
mul, şi el „un termen mult prea amplu”, care nu poate spune singur despre
formele sale de manifestare în funcţie de loc, perioadă, personaj de prim-
plan: „Cred că totul trebuie scos la lumină, dar să nu pornim de la o ştam-
pilă preexistenţa, ci invers, de la cazuri, situaţii, fărădelegi, crime, de la fapte
concrete, de la cercetarea pas cu pas”. Scriind despre Heidegger în Autori şi
opere notează, cu fine trimiteri la propriul parcurs existenţial: „A explica şi
a se explica nu echivalează neapărat cu retractarea fostelor ataşamente.
Dimpotrivă, sub raport filosofic, precumpăneşte tocmai efortul de a le pre-
lungi, în cadrul unei asumate continuităţi, care suportă ori pretinde şi dis-
tincţii suplimentare.” Şi: „orice ism este la fel de limitator şi se cuvine depă-
şit de către cel însetat de unitatea originară.”

În O istorie a filosofiei româneşti (1996), cu subtitlul În relaţia ei cu
literatura, îşi apropie „personalităţi duale” ale culturii române, de la Neagoe
Basarab, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Samuil Micu, Ion Heliade-
Rădulescu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Vasile Conta, C. Dobrogeanu-
Gherea până la G. Ibrăileanu, Ştefan Zeletin, C. Rădulescu-Motru, Tudor
Vianu, Nae Ionescu, Emil Cioran, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Constantin
Noica. Expunerea istorică, sumară şi „punctiformă”, radiografiază modul în
care filosofia şi filosoful s-au raportat, în cultura română, la activitatea lite-
rară şi la identitatea de literat. De altminteri, meditaţia filosofică a profeso-
rului se sprijină constant pe literatură, acolo îşi găseşte punctele de plecare,
reperele, argumentele, martorii. „Înrădăcinarea teoretică” în ambele domenii
conferă scrisului său dramatism, alerteţe, o anume carnaţie foarte specială a
ideii. Unitatea contradictorie, aventura dublului, „fisura, sfâşierea, rana”
sunt descrise implicat şi detaşat deopotrivă, cu echilibrul gândului activ şi al
analizei de o caldă pedanterie. 

Interesat de „destinul contradictoriu al sublimităţii”, parcurge, de-a
lungul studiilor sale, treapta teoretică, axată pe devenirile conceptului de la
retorică la poetică, de la clasic la romantic, de la rigoare la supleţe, dar abor-
dează şi posibilele aplicări la universal şi la naţional. Situarea conceptului în
zona „interdisciplinarităţii” convine gânditorului dual, solicitat de perechi de
interese mereu coexistente (literatură-muzică, artă-filosofie, estetic-etic), dar
şi de patos. „Luminist prin formaţie, raţionalist prin ataşament”, Ion Ianoşi
reţine, faţă în faţă cu germanitatea, de pildă, limpezimea tenebrelor traver-
sate de Thomas Mann, dar şi aspiraţia acestuia spre marile ritmuri, alături
de constructivismul „grandios, logic şi istoric, teribila şi terifianta măreţie”
ale lui Hegel. Din spaţiul culturii ruse, Dostoievski şi Tolstoi sunt poli răs-
punzând obsesiei dualului, pendulării între clasic şi romantic, apolinic şi dio-
nisiac, lumină şi întuneric, cu întreţeseri subtile şi simptomatice pentru o
întreagă mare cultură. Ion Ianoşi mărturiseşte a fi deprins disponibilitatea
confesivă şi asumata lipsă a ruşinii faţă în faţă cu „ungherele tainice ale
sufletului”, de la marii ruşi. Mai mult decât atât, lecturile sale ispitesc neobo-
sit contrarii şi dispute, dileme şi răscruci, căci echilibrul nu e un dat al min-
ţii sale, ci un câştig, rodul unor frământări şi lupte, al unei munci de o viaţă.
E, de altminteri, morala pe care o conţine fiecare rând scris de mâna sa.

Om de stânga, cu simpatii culturale, intelectuale, istorice de
stânga, Ion Ianoşi răspunde cu calm şi înţelepciune la toate
întrebările nedemocratice care îl asaltează într-o lume inca-
pabilă să accepte diferenţa, rareori receptivă la nuanţă,

opacă la mlădierile pe care viaţa-în-lume le-a presupus întotdeauna.
Profesorul ascultă senin şi straniile laude care i se aduc, cu o condescenden-
ţă bolovănoasă, pentru îndrăzneala de a rămâne de stânga şi de a frecventa
literatura rusă (!!??). 

Profesorul ştie că înaintarea dinspre trecut spre viitor nu se poate
realiza decât prin „cerneri” succesive, ivite din „nevoia confruntărilor de
sine”. Devenirea ferită de trădare este descrisă pedant, exigent, lucid.
Propriul teritoriu scriptural e străbătut la pas în toate direcţiile, cu un instru-
mentar tot mai atent la cele mai infime detalii. Permanentul, neobositul dia-
log cu sine şi cu ceilalţi „înscenează” marile teme ale culturii, le transformă
în colocvii dramatice, tensionate, „dramatizate”, în provocări. Nevoia de cer-
titudine, de sistem şi echilibru al dascălului prin vocaţie este secondată de
neastâmpărul gânditorului fascinat de nevoia de frumuseţe ca nestare, de
contradicţia creatoare. De mişcarea ideilor mai degrabă decât de valabilita-
tea lor. De „identitatea neidentică”. Ex-centricitatea etnică („niciodată cu ade-
vărat înscris în centrul vreunei comunităţi etnice, religioase, naţionale, lin-
gvistice”) îi furnizează o doză în plus de libertate a alegerii lucide. Locul, gân-
dul, vorbele nu şi le ajustează după mode, ele sunt dictate dinăuntru şi între-
ţinute anume. Le întemeiază asiduu, conştient că e vorba despre nişte întâm-
plări, dar întâmplări care, odată asumate („cu voluptate”!), încetează a mai
fi întâmplătoare: „Eu n-am vrut să plec din România”; „Dacă m-am decis,
fiind de limbă maghiară şi germană, pentru limba română, nu doream să
schimb din nou limba şi nici să schimb ţara.”

Personalitatea cărturarului Ion Ianoşi impune contemporanilor, căci
recunosc în pariul său „pe idei simple, dar fundamentale” (Vasile Morar),
adică pe forţa raţiunii, „bun simţ şi indestructibilitatea substanţei umane”, o
autentică lecţie de etică. Claritatea, însufleţirea, erudiţia şi patosul definesc
un intelectual pentru care „ideile sunt valori în numele cărora se bucură sau
suferă, pentru care îţi poţi risca existenţa, pentru care şi-a pus viaţa drept
gaj”, iar „degradarea lor pragmatică îl dezolează, îl doare” (Marta Petreu).
„Martor fidel al timpului său” şi „neobosit truditor” (Eugen Simion), „un
model de seninătate, de sinceritate intelectuală, de europenitate” (Mircea
Martin), profesorul „are tristeţea energică şi sănătoasă”, „generozitatea stân-
gii luminate şi cultura aristocratică a dreptei inteligente” (Radu Cosaşu).
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Ştefan BORBÉLY
Trei cărţi de Ion Ianoşi

1

Profesorul Ion Ianoşi a scos în anii din urmă câteva cărţi
importante, care nu s-au bucurat încă de succesul de critică
meritat. O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu litera-
tura (1996) a fost socotită pe nedrept o carte fără obiect, câtă

vreme întreaga creativitate filosofică autohtonă reprezintă, în ochii multora,
doar un fenomen de mimetism provincial hipertrofiat, o coregrafie intelectua-
lă de cerşetor nobil, instalat incognito în bibliotecile de cultură originală ale
Occidentului. „Suspect” îl făcea pe Ion Ianoşi, în privinţa acestei cărţi în rea-
litate bune, incitante, şi trecutul său filosofic de marxist flexibil, nedogma-
tic, deşi apartenenţa spirituală ca atare poate fi incriminantă doar pentru
minţile înguste. Pentru formaţia sa lingvistică multiplă, care-l face să citeas-
că autori ruşi şi germani în original, Ianoşi rămâne un om de la care ai ce
învăţa, chiar şi acolo unde formula ta spirituală se întâmplă să o înfrunte pe
a lui – sau măcar s-o nuanţeze. Intelectual aspru, dar şi rafinat când situa-
ţia o impune, profesorul bucureştean trăieşte riscul construcţiei ca sistem, nu
pe cel al detaliului, eventual abisal sau speculativ. Inadvertenţa de care a fost
acuzat în privinţa cărţii deja menţionate vine de aici: filosofia românească –
s-a spus inclusiv pentru alexandrinismul heideggerian al lui Noica – se pre-
lungeşte în indicibil, în metaforă. Trans-raţionalitatea ei e lexicală: urcă din
cuvânt, o decantează în sugestie, în poeticitate. De aceea, orice exeget al filo-
sofiei româneşti începe impetuos ca gânditor şi sfârşeşte resemnat ca literat:
la această metamorfoză îl obligă „materia”, sintaxa labilă a conceptului abs-
tract, înmuiat în metaforă. Or, profesorul Ianoşi merge în direcţie contrară:
supune sugestia unei discipline riguroase a conceptului, neutralizează „indi-
cibilul” prin austeritate. Cartea, cu siguranţă, se va mai discuta (şi nu doar
citi sau cita, ca astăzi).

Tot după 1990, Ion Ianoşi a publicat două monografii literare solide,
una dedicată lui Tolstoi (în 1998), şi o alta lui Dostoievski (doi ani mai târ-
ziu), înrudite spiritual printr-o perspectivă de lucru complementară, care deri-
vă din Schiller. Organicul „moale” (soft, cum ar spune Vattimo) tolstoian, reli-
giozitatea altruistă, seren-ortodoxă a maestrului de la Iasnaia Poliana sunt
subsumate tipologiei „naive” schilleriene, în vreme ce Dostoievski va intra
sub incidenţa celei dramatice, neliniştite, „sentimentale”. În prima categorie
intră nobleţea formei, empirismul molatec al inocenţei, zbuciumul sufletesc
sublimat, anulat prin serenitate. În al doilea: tragismul expresiei neînchega-
te, angoasa, apostazia religioasă, demonicul, anarhia. 

Tiparul contrastiv schillerian reapare, ca metodologie de susţinere
însă, în monografia Thomas Mann (Editura Trei, 2002). S-a spus despre autor
că ar fi fost cel mai subtil exeget muzical al secolului XX; ca reflex indirect,
Ion Ianoşi îşi concepe monografia pe o relaţie muzicală formată din şase
„teme” principale şi şapte „variaţiuni” conexe, încheiate printr-o „codă” în
spirit goethean, intitulată Adevăr şi poezie. Artificiul constructiv are şi expli-
caţii de ordin cronologic: stilizate, „modernizate”, „temele” reiau – fără socio-
logizări obositoare – o monografie din 1965 (înainte ca multe romane mari
ale lui Thomas Mann să fi fost publicate în româneşte!), în vreme ce „varia-
ţiunile” sunt mai recente, captate din studii introductive şi din prefeţe. O
„variaţiune” (Germania şi evreii) trădează un reflex exegetic circumstanţiali-
zat, cu un Hinterland incitant, dar adesea abuziv în detectivistica literară
europeană; o alta (Atotiubitul: imagoul patern) trimite spre stilistica incon-
ştientului, identificând în Goethe o efigie spirituală dominantă, nu lipsită de
tandre vitrioluri vesele, zglobii (în Lotte la Weimar). Surprinde, în secţiunea
a doua, absenţa unei bibliografii speculative mai ample, unele accente fiind
chiar autohtone: N. Balotă, S. Damian au lucrat pe texte de Thomas Mann,
uneori foarte subtil, consideraţiile lor meritând să fie luate în seamă. În ulti-
mul deceniu, exegeza thomasmanniană a suferit sensibile schimbări la noi,
chiar dacă nesistematic, în cărţi disparate; „variaţiunile” lui Ion Ianoşi sunt
foarte prudente în a le consemna, deşi profesorul bucureştean a ctitorit unele
traduceri relevante din autorul pe care-l discută (Germania şi germanii, în pri-
mul rând). Nici eseuri occidentale recente – unele apărute în Germania – nu
sunt menţionate.

Monografia din 1965, rescrisă parţial acum, e o operă solidă, cu toate
accentele majore puse, chiar dacă a fost elaborată în condiţii culturale difici-
le. Observaţia e valabilă şi pentru extensiile filosofice ale operei thomasman-
niene (Schopenhauer, Nietzsche, alchimie în Muntele vrăjit), chiar dacă, aici,
liniile speculative nu sunt duse până la capăt. Perspectiva ideatică majoră a
monografiei se axează pe o celebră sintagmă thomasmanniană, rostită de
către acesta la împlinirea vârstei de 50 de ani, cu prilejul unui banchet:
Lebensfreundlichkeit (prietenie faţă de viaţă). „Dacă doresc o glorie postumă
operei mele – spunea autorul în 1925 –, e să se poată spune despre ea că
este prietenoasă faţă de viaţă.” Imediat, el însă adaugă: „Da, opera aceasta e
legată de moarte, o înţelege, dar vrea binele vieţii.” Efigia spirituală a aces-
tei „prietenii” vesele e Goethe: obsesie modelatoare şi obiect ludic al multor
pagini, un om cu care Thomas Mann s-a jucat decomplexat şi iubitor, aşa cum
probabil numai cu Gerhart Hauptmann a făcut-o (imortalizat în figura lui
mynheer Peeperkorn, din Muntele vrăjit). Carte despre care autorul preciza,
de altfel, că ar fi „poate, singurul roman umoristic al zilelor noastre”.

Ion Ianoşi e reticent structural în a se înhăma la această „seninătate
voioasă”, dar o consemnează. Micile inerţii ale epocii în care a fost elabora-
tă monografia ţin de valorificarea intelectuală a unor realităţi conotate abu-
ziv negativ: grotescul, primitivismul, arhaismul (toate valori schopenhauerie-
ne, filtrate prin dionisiacul nietzschean). Sub acest aspect, interpretarea lui
Adrian Leverkühn prin prisma clişeului omului superior prins în chingile
unei istorii nedemne e cea mai discutabilă. „Grotescul” destinului acestui
compozitor nu se explică prin faptul că el „face corp comun cu soarta unor
pigmei barbari”: grotescul este, decantat din Schopenhauer (via Nietzsche), o
formă de manifestare a voinţei de a fi, desprinse de încorsetarea „apolinică”

a formei închise (Zarathustra al lui Nietzsche este, în chip programatic, gro-
tesc). Nici clişeul „dramei «alesului», obligat să slujească demonului”, drama
omului subiectiv cinstit şi, mai ales, înzestrat cu capacităţi creatoare, „căru-
ia i se încredinţează o misiune nedemnă” nu convinge, dacă ne gândim la
adâncimile arhaice pe care le deschide „pactul” (în aceeaşi linie schopenhaue-
riană): „arhaicul... arhiprimitivul, ...ceva ce de mult n-a mai fost gustat”. Aşa
se explică, pe de o parte, vorbirea cu inflexiuni arhaice a lui Nepo (un copil
pătruns de moarte, chiar înainte de a se naşte) şi tot aşa alocuţiunea finală
a lui Leverkühn, de la Schweigestilli. Capitolul XXV, al pactului, e situat dina-
dins la mijlocul romanului, fiindcă tot ce urmează e o continuă „umplere cu
moarte”, ceea ce duce, în cele din urmă, şi la structura operelor lui Adrian,
care sunt „combinaţii culturale”, „citate” în marea lor majoritate, cu o sub-
stanţă ce urcă nu din „originalitate”, ci din capacitatea de a asimila intarsiat
opere ale trecutului (adică ale unui timp ce aparţine substanţial morţii). 

2

Vom parcurge în continuare celelalte două volume pe care le-am avut
în vedere în articularea acestui text: e vorba de Prejudecăţi şi judecăţi (Ed.
Hasefer, Bucureşti, 2002: cartea de care ne vom ocupa acum), respectiv Eu
– şi el. Însemnări subiective despre Ceauşescu (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003). 

Ambele cărţi reprezintă texte de angajare: ideatică, altruistă în cazul
primului titlu, precumpănitor personală în al doilea. Dincolo de această con-
sonanţă atitudinală se întinde linia care uneşte dimensiunea intimă a celor
două volume, fiindcă amândouă s-au născut din introspecţie, cu o mică dife-
renţă, totuşi: primul titlu implică o radiografie a opţiunilor ideatice ale auto-
rului din perioada de după revoluţia din decembrie 1989, când – marxist
fiind – Ion Ianoşi s-a găsit în faţa unor adevăruri care puteau fi în sfârşit
spuse, datorită zăgazurilor pe care le-a deschis istoria; al doilea titlu repre-
zintă, dimpotrivă, „răfuiala” unui supus al deceniilor totalitare româneşti,
care-şi analizează retroactiv condiţia după ce gloanţele au ucis persoana care
a marcat dictatura, dar nu au stins şi metehnele sau stilistica timpurilor căro-
ra El le-a dat un nume nepieritor. 

* * *

Una dintre temele fierbinţi ale descongestionării de după prăbuşirea
dihotomiilor politice ale Războiului Rece a reprezentat-o discuţia privind
implicarea evreilor în construcţia instituţională şi ideatică a sistemelor socia-
liste de sub umbrela Kremlinului şi a Lubiankăi. Tema e spinoasă, cu virtua-
lităţi inerente de dihotomizare pătimaşă, fiindcă de ea se legau două subte-
me la fel de incendiare: unii analişti asimilau cauzal fervoarea internaţiona-
listă cu care evreii au intrat în jocul politic al socialismului cu o „vină” isto-
rică legată de genocidul comunist – prilej de proteste vehemente din partea
celor implicaţi –, iar alţii vedeau în discutarea acestei teme, realmente explo-
zive două „pericole” la fel de grave: relativizarea unicităţii Holocaustului („tri-
vializare prin comparaţie”, s-a spus...), respectiv sugestia că, prin asumarea de
funcţii-cheie în eşafodajul politic al dictaturilor comuniste, evreii s-ar fi situat

Foto: Aura Christi
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pe poziţia unei moralităţi neutre, discutabile, infirmate ulterior de adevărul
evolutiv al istoriei.

Acesta e mediul spiritual în care Ion Ianoşi a redactat textul de mare
intensitate al volumului: Evreii şi comunismul (cu o addendă dedicată unor
„vieţi paralele”). În el se formulează, „cu grija cuvenită”, părerea că teza pri-
vind implicarea evreilor în construcţia ideatică şi instituţională a comunismu-
lui totalitar din Estul Europei reprezintă rodul exacerbat al unei „mitologi-
zări” sau „vulgate”. Interpretarea profesorului Ianoşi e foarte subtilă, dar
pleacă de departe, făcând un ocol câteodată prea mare; o rezum, deşi recu-
nosc că o socot în multe privinţe discutabilă. Opţiunea evreilor pentru comu-
nism e subsumată de către autor opoziţiei diacronice dintre capitalism şi
socialism/comunism: mulţi evrei, demonstrează autorul, au contribuit din
plin la articularea profilului economic burghez (aici se sugerează şi o conjunc-
ţie atitudinală cu protestantismul, pe o linie exegetică inaugurată de către
Max Weber), însă sistemul economic capitalist bazat pe profit şi pe concu-
renţă contravenea economiei iudaice, obşteşti, arhaice, consfinţite prin tipa-
rele religioase ale Cărţii Sfinte, care era o economie a distribuirii egalitare a
bunurilor. Atunci când evreii au regăsit în istorie o asemenea ofertă tipolo-
gică (şi comunismul promitea să fie aşa ceva!), au optat pentru ea. Acestei
resurecţii i se mai adaugă – sugerează profesorul Ianoşi – şi comandamen-
tul social altruist al „iubirii aproapelui”, „înscrisă la loc de cinste în Vechiul
Testament”, care trimite spre o paradigmă a dragostei fraterne – contrapusă
consangvinităţii – , de asemenea funcţională în ideologiile totalitare. 

Pentru protoistoria „comunismului”, profesorul Ianoşi apelează
– fără explicaţii adiacente – la Étienne Cabet, deşi Proudhon
l-ar fi slujit mai bine. În Premier Mémoire sur la propriété
(1840), acesta lansează sintagma de „socialism ştiinţific”, înlo-

cuit şase ani mai târziu cu cel de „socialism utopic”. Tezele sale, de extrac-
ţie hegeliană ca metodologie, promovează o serie de concepte legate de pute-
rea transformatoare a muncii şi a Legii, ce ţin de o logică stilistică în esen-
ţă egalitaristă şi iudaică: omul se realizează prin muncă, spune Proudhon
(„travaillism pragmatic”), într-o societate a valorilor egal distribuite, a căror
diseminare e asigurată de către justiţia socială („justiţialism ideo-raţional”).
Consecinţa acestei credinţe în promovarea socială şi economică a tuturor o
reprezintă „federalismul autogestionar”, prin care Proudhon – venerabil tată
uitat al proiectului european de azi... – înţelege un pluralism social de ordin
colectivist şi altruist, prin care se asigură eliberarea omului. Tiparul stilistic
iudaic al concepţiei este dat şi de „travaillismul istoric” inserat în formulă,
prin care autorul înţelege o relaţie utilitară dintre istorie şi muncă, omul
liber fiind acela care înţelege – acţionând în consecinţă – că istoria se mani-
festă prin muncă, proiectul de desăvârşire a omului – o desăvârşire de esen-
ţă colectivistă, altruistă – constând, cum se spune în Création de l’ordre
(1843), în „ştiinţa muncii”. (La fel de adevărat este însă şi faptul că Proudhon
l-a enervat cumplit pe Marx, care a scris împotriva lui Mizeria filosofiei, ceea
ce nu nuanţează câtuşi de puţin formula iudaismului mimetic al ideilor
sale...) 

Foarte subtil, profesorul Ianoşi invocă, în sprijinul tezei sale diacro-
nice, antietatismul din Manifestul Comunist („Muncitorii nu au patrie”), cu un
corolar firesc: antinaţionalismul
internaţionalist, fratern, şi soarta
acestei „promisiuni” în contextul
evoluţiei spre naţionalism şi antise-
mitism a capitalismului de după
primul război mondial. Aici se află
teza principală a demonstraţiei,
care sugerează că, într-un aseme-
nea context de intensificare a per-
secuţiilor instituţionale, statale (al
treilea Reich) şi populare, sponta-
ne, opţiunea pentru internaţiona-
lismul comunitar purpuriu a fost,
pentru evrei, un gest reactiv, de
răspuns pragmatic, autoconser-
vant, la un rău şi mai mare, deci-
zie subminată ulterior de suspiciu-
nea antisemită paranoică a lui
Stalin, din ultima sa fază de viaţă.
„Mă miră – scrie Ianoşi – indignă-
rile mirate, în genul: cum de s-au
putut încrede în internaţionalism şi
în mult trâmbiţatul său model sovie-
tic? Iată că s-au putut încrede; pe
mulţi dintre ei, fascismele i-au pre-
programat să se încreadă.” 

Mirarea exprimă doar o
jumătate de adevăr, cea ideologică,
bazată pe o moralitate pragmatică,
legată de supravieţuire; cealaltă
jumătate – dacă dorim să sorbim
paharul până la ultima sa picătură
amară – ţine de fervoarea de a
intra în jocul politic al unei părţi
violent ateiste de lume, unde
Dumnezeu – vorba Sandei Cordoş
din Literatura între revoluţie şi
reacţiune – nu a murit, ci a fost
ucis. Activiştii evrei – deopotrivă
cu ceilalţi –, ajunşi în funcţii de
conducere, au propovăduit fără
excepţie împotriva religiei şi a cre-
dinţei şi au blocat lăcaşuri de cult,
inclusiv sinagogi. Există în exege-
ză şi opinia mai nuanţată (la
Marius Mircu sau la Robert Levy,

de pildă, în cărţile despre Ana Pauker), potrivit căreia demnitarii comunişti
evrei s-au folosit de poziţia înaltă pe care o deţineau pentru a facilita, pe
ascuns, Alia. Accentele sunt teribil de dificil de pus, motiv pentru care şi
această cronică se termină acum, urmând să continue în secţiunea următoa-
re, în care, pe lângă analiza cărţii despre ceauşism, vom discuta şi celelalte
texte ale volumului. 

3

Am discutat în secţiu-
nea precedentă cel mai dilema-
tic text din volumul Prejudecăţi
şi judecăţi, de Ion Ianoşi (Ed.
Hasefer, 2002), intitulat Evreii
şi comunismul, care are şi o
addendă foarte bine scrisă, ce
vădeşte talent epic, dedicată
tribulaţiilor istorice ale unor
„vieţi paralele”: unui – final-
mente – clujean de adopţie şi
unui vienez, ambii născuţi în
puzzle-ul etnic pestriţ al spaţiu-
lui de Mitteleuropa, şi care,
după ce al doilea război mon-
dial îi poartă până spre melea-
gurile Engliterrei, cu posibili-
tăţi reale de a dobândi cetăţe-
nie britanică, decid să se
întoarcă, pentru a suporta tra-
tamente diferite de o parte şi
de alta a „cortinei de fier” şi
pentru a muri, în cele din
urmă, la fel. Textul – repet:
foarte bine scris, care evocă
prin stil şi tematică Secolul
nostru cel de toate zilele, un alt
volum de referinţă al lui Ion
Ianoşi – reprezintă o elegie
despre şansa întinsă de istorie
unui om şi despre nesocotirea
emoţională a ei, din motive ce
nu ţin neapărat de slăbiciune,
ci de eufemisme oneste ale
acesteia, cum sunt dragostea
de plaiurile natale, nostalgia,
apartenenţa comunitară. 

Vom parcurge acum
alte eseuri din volum, cu o pre-
cizare de ansamblu, valabilă
pentru fiecare: Ion Ianoşi
lucrează temeinic, cu fişe, are
vocaţia demonstraţiilor dia -
cronice de anvergură.
Ilus trativ este, în această

Radu COSAŞU
O prietenie de 50 de ani

O prietenie densă şi intensă de exact cincizeci de ani – din 1958,
după calculele mele, amorezaţi de la prima discuţie de Frou-Frou, iapa
lui Vronski – îmi îngăduie să fiu concis la sărbătorirea celor 80 de ani
ai lui Ion Ianoşi. Îmbătrânind împreună, am putut constata un fenomen
captivant: ne deosebim în tot mai multe detalii la zi şi ne înţelegem în
câteva idei indestructibile, esenţiale, de nelepădat, ale scurtei noastre
eternităţi. Din cauza lor nu ne putem despărţi, sunt prea importante
pentru fiecare – şi de cum scriu cuvântul „important”, deodată îmi apar
sub creion certurile noastre chiar pe acest adjectiv. Eu îl suport greu,
pentru el este (aproape) totul... De ziua lui îi scriu împăcat. 

Ceea ce mă leagă de Ianoşi şi Janina este de cea mai mare însem-
nătate pentru viaţa literelor mele, atingând acea limită la care o ruptu-
ră ar echivala cu o trădare a acelor câtorva convingeri – din ce în ce mai
puţine, din ce în ce mai tari – care ne fac să ne privim, o clipă, liniştiţi
drept în ochi. Numai disputele noastre acerbe – care puse într-o carte,
ar avea drept motto ideea unui nepot al lui: „vă certaţi ca doi îndrăgos-
tiţi” – m-au făcut să înţeleg că orice convingere trebuie să fie ca o fugă
pe trei voci. Oricât îl iubim pe Bach, nu am ajuns să-l convertesc pe
deplin la această melodie şi nici nu voi izbuti. E prea multă autoironie
în ea, nu o agreează, o practică rar, poate atunci când contemplă vrăjit
hărţile lumii primite prin internet. 

Care-s aceste convingeri? Îmi permit să modulez patetismul cu un
răspuns marxist de nuanţă Groucho – cum scria el, la declaraţiile vama-
le unde i se cereau semnele particulare: „Aţi vrea voi să le aflaţi.” Nu-i
o vreme pentru asemenea autodenunţuri. Mai zilele trecute am citit
negru pe alb, în limba română, că „marxiştilor nu mai trebuie să li se
permită să existe”. De mult am învăţat să nu intrăm în provocări. Prefer
să reînnoiesc urarea dintr-o noapte de anul nou, când, entuziasmat de
Ravelstein, Ianoşi îmi propusese ca la 85 de ani să scriu şi eu ca Bellow;
i-am ripostat aprig: urează-mi ca la 85 de ani să pot scrie un Steinberger
care să-ţi placă!

În compania lui Aristotel.
Salonic. Foto: Aura Christi
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privinţă, textul intitulat „Omul nou”: avatarurile unei sintagme, unde
Ianoşi întârzie metodic ajungerea în punctul de unde am fi început fie-

care dintre noi acest text – şi anume „omul nou”, construct luminos al comu-
nismului –, pentru a reface trasee sistematice clasate, care urcă în timp pe
două filiere: istoria sintagmei în accepţiunea sa creştină, unde se porneşte
din Vechiul Testament pentru a se ajunge la Dostoievski, şi evoluţia alterna-
tivă – se spune în text – „anticreştină”, care ajunge la Nietzsche, la anar -
hiştii secolului al XIX-lea, la Marx, pentru a se opri apoi la Mussolini, legio-
nari, Lenin, Stalin şi Ceauşescu. Desigur, traseul e fisurat diacronic, lipseş-
te cearta dintre antici şi moderni, nu se analizează conversia dramatică a sin-
tagmei din avangardă, personal, aş fi dorit o intrare mai amănunţită în car-
tea despre Salazar a lui Mircea Eliade, poate că aş fi făcut un détour prin
Proudhon şi socialiştii utopici (tipologia artizanului social de aici e relevantă,
în Organizatorul lui Saint-Simon, de pildă!), însă mă întreb, cine fişează azi
serios, aplicat, documentele PCR? Sau legile care au stat la baza multor atro-
cităţi? Există în textele lui Ianoşi o impecabilă etică intelectuală, o demnita-
te cărturărească rară, urcată din timpuri vechi, la care nu putem decât să
subscriem. De pildă, filiera ceauşistă a „omului nou” e corect diagnosticată:
legionarism resemantizat, cu repudierea implicită a rădăcinilor, şi mussoli-
nism corporatist. Este o filieră cunoscută, care nu şi-a găsit încă exegetul la
noi, cu toate că legăturile dintre dictatorul de la Scorniceşti şi revista Noi,
tracii se ţeseau pe vremuri la vedere, fără restricţii sau pudoare. Ar mai fi
de discutat, să spunem, şi „gustul arhitectural” al lui Ceauşescu, şi care tot
din direcţia stilisticii monumentale mussoliniene venea.

Dintre foarte bunele eseuri ale volumului (Nietzsche şi Marx, studii
despre Dostoievski şi Kafka, Thomas Mann şi „problema evreiască”), m-aş
opri în încheiere asupra unuia singur, traversat şi el de o onestitate intelec-
tuală admirativă, restitutivă: „Ultimul” Vianu. Ion Ianoşi analizează aici atât
vicisitudinile biografice şi profesionale prin care a trecut Tudor Vianu în anii
de după 1948, cât şi prudenţa adaptativă cu care el şi-a menţinut privilegii-
le în climatul unei suspiciuni principial ostile. Citez: „membru titular al
Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei, secretar general
al Comisiei naţionale pentru UNESCO”, la care am putea adăuga şi dreptul
de a călători şi de a reprezenta ţara la congrese şi conferinţe de specialita-
te. Aceste aspecte realmente spinoase au fost discutate şi de către Matei
Călinescu (în Amintirile în dialog), verdictul acestuia fiind pozitiv: dacă
punem în cumpănă beneficiile intelectuale şi academice ale personalităţii lui
Tudor Vianu (serii de discipoli valoroşi, întreţinerea unui climat spiritual uni-
versalist printre studenţi, asigurarea continuităţii interbelice într-o perioadă
a negărilor vehemente şi a cenzurii etc.), respectiv compromisurile tactice
prin care el şi-a asigurat spaţiul de lucru personal, bilanţul devine pozitiv.
Opinia lui Ion Ianoşi e, şi ea, favorabilă: „Vianu nu s-a complăcut în privile-
gii, şi-a susţinut colegii, şi-a ajutat studenţii, în genere a dat în plan cultural
mult mai mult decât a primit sub raport social.” 

E incontestabil că a fost aşa, dar nu este totul: dacă răsfoim, de pildă,
amintirile liberalilor din exil (cum sunt Virgil Ierunca sau Monica Lovinescu),
imaginea idilică se tulbură. Pare limpede că Vianu şi-a trăit cu frică ultime-

le decenii, şi că această frică a intrat în operă, voalând-o. Sub acest aspect,
Istoria ideii de geniu e o carte parţial ratată: nu din cauza ideilor pe care
autorul le introduce în carte, ci din a acelora pe care – deşi le ştia foarte
bine – nu are curajul să le discute. Mai există aici şi un alt aspect, eludat în
genere: în timp ce Vianu ocupa funcţii importante, colegi de-ai săi şi intelec-
tuali de mare calibru făceau închisoare sau mureau bătuţi: pentru un om care
acceptă funcţii importante într-un regim totalitar, morala se exprimă şi prin
vina lucrurilor pe care nu le-a făcut, deşi omeneşte trebuia să le facă...

* * *

Eu – şi el. Însemnări subiective despre Ceauşescu (Ed. Dacia,
2003; ed. a II-a, Ed. Ideea Europeană, 2006) ar reprezenta, în
multe privinţe, o introspecţie retroactivă problematică, dacă
nu ar exista filtrul declarat al subiectivităţii, montat abil în

subtitlu: trecând prin el, multe lucruri care s-ar putea spune se relativizează
de la sine. În privinţa percepţiei retroactive a epocii, la noi s-au cam încetă-
ţenit două atitudini, la fel de abuzive: unii consideră că toţi am fost rezistenţi
în vreun fel sau altul, numai că această rezistenţă nu s-a văzut prea bine,
dintr-un prejudiciu de mediatizare informală, în vreme ce alţii afirmă – ipo-
teză transformată şi în metodologie pentru câteva cărţi nu neapărat proaste
– că toţi am fost victimele unei uriaşe manipulări, diferenţa personală dând-
o coeficientul infim de conştientizare a sforilor prin care erai pus în mişca-
re. Am auzit această aberaţie şi recent, la sărbătorile Echinoxului, când cine-
va spunea, coborând prudent glasul, că însăşi înfiinţarea din 1968 a revistei
s-a datorat unei asemenea manipulări oculte „de la centru”, numai că actan-
ţii erau încă prea tineri ca să-şi dea seama de vântul perfid care sufla din -
spre culise. Faţă de aceste extreme, profesorul Ianoşi adoptă poziţia media-
nă de bun-simţ, sugerând că în ceauşism s-a trăit în perimetrul unei pruden-
ţe adaptative, salvările fiind – câte au fost – individuale: scris, îndeletniciri,
stil de viaţă. Există în carte şi o foarte bună analiză a perioadei Dej, cu pri-
mii germeni ai naţional-socialismului în versiune dâmboviţeană, însă m-aş
opri, din raţiuni de spaţiu, la sinteza volumului, care pune pe gânduri, fiind -
că ne implică: „Un artificiu, siluind natura. Omul [este vorba de Ceauşescu]
şi-a forţat întregul destin, l-a întors pe dos. Din mic a ajuns mare. Din sub-
mediocru – genial. [...] Un Demostene ridicol? Şi asta, fără îndoială. Un tiran
mai caraghios nu i-a prea fost dat lumii să cunoască. [În Africa au fost des-
tui – n. m., Şt.B.] Desigur, urmarea nedorită nu o poate eluda nici un om
de rând cocoţat deasupra tuturor, inclusiv a nemediocrilor. Dar până şi neme-
diocrii, suportându-i mediocritatea, au fost cumva atinşi de ea.” Ceauşismul
a fost un regim – sugerează cartea – care ne-a împins, pe noi toţi, în jos,
făcându-ne să trăim sub nivelul a ceea ce am fi dorit să fim. N-au existat
ierarhii eroice pe vremea respectivă, ci numai diferite grade victimare, unele
sublime, altele groteşti. Unii nu s-au dezmeticit nici astăzi din acest vis urât
al istoriei, continuând să creadă că tâmpla le este chircită de o mână roşie,
dominatoare.

Gabriel Dimisianu, Nicolae Balotă, Aura Christi, Ion Ianoşi, Nicolae Breban
Foto: Adrian Preda
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APRILIE ♦ 2008

Aura CHRISTI
Portretul artistului
la cea de-a treia tinereţe

Nu mai ţin minte când anume l-am cunoscut pe Ion Ianoşi.
Pentru mine, el face parte din categoria celor câţiva prie-
teni, foarte puţini de altfel, pe care – am senzaţia devenită
benefică obsesie laborioasă – îi cunosc de secole lăuntrice.

Ţin minte însă cu precizie tranşant-perspicace prima vizită a Domnului
Profesor (da, aşa, cu majuscule) făcută nouă, celor din tribul Conte. Era pri-
măvară. O primăvară intempestivă, cu un soare insolent. Noi eram cu baga-
jele făcute, cum se spune, căci urma să ne mutăm din sediul de la Casa
Presei, fără să ştim unde anume; primisem al nu ştiu câtelea ordin de eva-
cuare. Domnul Profesor, intrat fiind în biblioteca de la Conte, cu un zâmbet
deschis, frizând mai mult decât politeţea, îmi întinsese mâna. Era îmbrăcat
într-o geacă de blugi, purta blugi de culoare un pic mai deschisă decât haina,
în picioare avea adidaşi. Nici urmă de morgă didactico-academică. Nici urmă
de aroganţă cu iz academic. Fiecare gest al domniei sale, fiecare mişcare, ori-
cât de insignifiantă, emana, înainte de toate, naturaleţe, firesc, îndemnând
la cumpătare şi un calm fără reproş. Zâmbetul devenise de o largheţe timi-
dă, când i-am spus că îl citesc din adolescenţă şi că îl admir, admir tot ce
face, tot ce scrie. Aveam în faţa mea un bărbat trecut de şaptezeci de ani;
păr cărunt, de un argintiu plăcut, intens, rebel, încât oricum l-ar aranja, tot
ciufulit rămâne, imprimându-i un
aer contrastant cu aşa-zisa (o să
explic de îndată din ce motive spun
aşa-zisa) vârstă, un aer copilăros,
iremediabil copilăros; faţa trasă,
cearcăne pronunţate, frunte înaltă,
sprâncene dese, stufoase, negre
aproape, creând un contrast evi-
dent cu argintiul muşcător al păru-
lui, ochi catifelaţi (îmi aduc amin-
te, ori de câte ori îl văd pe Ianoşi,
de ochii tatălui meu, Semion), tră-
dându-i, în clipe intense, emotivita-
tea, sensibilitatea accentuată, stă-
pânite desăvârşit; nas drept, cu
linii ferme, care denotă că am în
faţa mea o personalitate puternică,
buze cărnoase, frumos desenate. E
un pic înclinat, iar atunci când
citeşte, se apleacă nefiresc de mult
peste manuscrise, corecturi. Citeş -
te, de altfel, tot timpul: acasă, în
bibliotecă, pe stradă, în metro, în
taxi. În esenţă, nu face decât exclu-
siv două lucruri: citeşte şi scrie.
Dar să nu trişez; aceste lucruri le
voi afla mai târziu. Niţel mai târ-
ziu. Ceea ce vedeam în faţa ochilor
era decupat dintr-un context li -
vresc, specific Mitteleuropei, din
care nu aveam cum altminteri să
mă înfrupt decât, mai mult, din lec-
turi din Musil, Proust, Rilke,
Tolstoi, precum şi ascultând muzică
clasică. Până să-l cunosc pe Ianoşi.

Ianoşi s-a născut într-o fami-
lie bogată, de burghezi evrei şi
unguri, la Braşov; familie expro-
priată abuziv o dată, în ’40, de
legionari, iar a doua oară, în ’48, de
bolşevici. A absolvit Facultatea de
Filosofie din Sankt Petersburg (pe
atunci Leningrad). Este primul doc-
tor în filosofie din România. A fost
profesor toată viaţa. A format zeci,
sute, mii de studenţi. A scris două
rafturi de cărţi, monografii, sinte-
ze, publicistică, memorii. Are forţa
de a se înzidi în mari modele, con-
struindu-şi existenţa în funcţie de
beneficele tipare absolute impuse
de un Dostoievski, Tolstoi, Thomas
Mann – trei uriaşi, trei sfinţi, căro-
ra le-a dedicat monografii de o eru-
diţie, analiză şi informaţie copleşi-
toare, absolut copleşitoare! (Încer-
cam să-l conving pe Nicolae Breban
să se adune şi să scrie o carte des-
pre Dostoievski, aşa cum a scris
despre Nietzsche. Ei bine, Ianoşi…
mi-a zădărnicit planul: după ce
autorul Buneivestiri i-a citit mono-
grafia despre acel sfânt epileptic,
reeditată de noi la Ideea Euro -
peană, monografie despre care
Breban spune în gura mare că este

o capodoperă!, mi-a spus că… s-a blocat, a rămas copleşit; o va scrie, totuşi,
presimt asta.) 

Am spus şi cu alte prilejuri, am scris şi cu alte ocazii că Ion Ianoşi
este un dar făcut literaturii române. Oare avem puterea de a ne bucura de
acest dar? Avem forţa de a-l onora şi de a ne minuna de el, aşa cum se cuvi-
ne? Printre scriitorii români, prietenul nostru e perceput drept un cărturar
evreu-maghiar atipic. Printre evrei e tratat drept un român sadea. În Ianoşi
văd un model de prim rang, un mare cărturar ce s-a înzidit în literatura
română, un scriitor care ar face onoare oricărei culturi majore a lumii. Ianoşi
este, apoi, un spectacol, în profida felului său de a fi, aproape în ciuda sa;
câte discuţii avem, Domine, până îl conving să-i lansăm o carte!; fiind cărtu-
rar pur-sânge, nu agreează decât liniştea caldă a bibliotecii şi mai puţin came-
rele de luat vederi, reporterii, zgomotul presupus al saloanelor şi târgurilor
de carte. Ianoşi e un spectacol al erudiţiei (îl citesc de câteva decenii cu admi-
raţie, spuneam, şi cu pixul/creionul în mână) şi nu mă mai satur să mă minu-
nez ce „stomac” are creierul acestui mare om! Are o frază clasică, limpede,
cristalină, ce curge ba imitând un râu de câmpie liniştit, domol, ba în casca-
de bine strunite, aidoma unui nărăvaş râu de munte. Niciodată nu ştii ce va
urma, citindu-l pe Ianoşi, întrucât eseurile sale sunt imprevizibile; face aso-
cieri neaşteptate, comparaţii neobişnuite, apoi, scriind, de pildă, despre
modul în care se pândeau de la distanţă cei doi uriaşi ai epicului pur –
Tolstoi şi Dostoievski, în Poveste cu doi necunoscuţi – Ianoşi va descrie
numaidecât epoca celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea rusesc (atât
de drag nouă, celor din tribul de la Ideea Europeană!), cu peisajele sociale,
culturale, cu ticurile şi atmosfera de atunci, făcându-te să confunzi prezentul
propriu-zis cu… prezentul de-atunci. La fel procedează şi atunci când scrie

despre Hegel, Thomas Mann,
Constantin Noica. 

Apoi, Ianoşi e un specta-
col de civilizaţie şi bună creşte-
re; şi asta, nota bene, într-o
lume încântată, la modul scan-
dalos, de brutalitate, violenţă,
ţopenie, într-o lume ce se rosto-
goleşte într-o decandenţă impar-
donabilă, cu zâmbetul autosatis-
facţiei pe buze. L-am urmărit în
zeci, sute de contexte. Fleg -
matica şi adormita de mine
lunecă în violenţă (deh, tempe-
rament moştenit de la tatăl
meu), în vreme ce Domnul
Profesor rămâne calm, imper-
turbabil; asta până la un punct,
după care, între prieteni, dacă
ceva îl deranjează profund,
explodează, şi, brusc, îşi arată
faţa profundă, ascunsă: cea de
adolescent pasional. Ţin minte
că ne-am certat o dată, ne-am
certat cumplit (de fapt, de câte-
va ori, niciodată din motive de
duzină), şi atunci când conflic-
tul atinsese un vârf, eu, spre
nedumerirea mea uimită, am
râs, la un moment dat, am râs
în hohote, fiindcă îl vedeam
aşa, oarecum „dezgolit”, furios
ca un puşti, tremurând literal-
mente pentru „odrasla lui de
litere”, volumul Autori şi opere.
(Era fixată ziua lansării, iar
cartea nu mai venea de la
tipar; după ce l-am anunţat că,
ufff, în sfârşit, a apărut – cred
că asta se întâmpla cu două zile
înaintea evenimentului –, a dat
buzna, la propriu!, în redacţia
noastră din Piaţa Amzei, cu o
sacoşă imensă, cu şampanie,
cozonaci, a depus-o pe masă, şi
s-a repezit – la propriu! – să-şi
vadă „nou-născutul”!). 

Mi-a luat ceva timp ca
să văd că, în realitate, autorul
Ideilor inoportune este un in -
stinctiv, deşi Nicolae (Breban)
continuă să-l creadă un raţio-
nal, iar eu nu ezit să-l contrazic,
aducându-i zeci de argumente.
Mi-a luat un timp ca să mă con-
ving de faptul că este, aidoma
marilor creatori, un nevrotic
superior; se trădează, în acest
sens, în pasiunea faţă de adora-
ta de noi toţi Ţvetaieva, în cul-
tul faţă de iubitul de noi atroce
Dostoievski. Ianoşi, uneori, nu
poate dormi din cauza unei vir-
gule aşezate eronat în matca
unei fraze. Ianoşi poate să mă
sune, ca să mă someze, să nu
ne dea prin cap – celor
din tribul Conte & Ideea

Cu Janina şi Aura Christi
Foto: Nicolae Breban

Cu Nicolae Breban, Janina Ianoşi şi Andrei Potlog. Delphi
Foto: Aura Christi
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Europeană & EuroPress – să dăm coperta volumului cutare sau cutare
la tipo, fără să o vadă el; evident că va suna imediat şi se va scuza. E

pedant, scrupulos, şi va lucra pe text până în ultima clipă, neavând linişte
până când va vedea cartea sa apărută. Am înţeles acest lucru, şi pentru a-l
proteja, îl ţinem – şi eu şi colegii mei – la curent, pas cu pas, cu mersul
lucrurilor, ca să-l scutesc, să-l scutim de tensiunea, evident, firească atunci
când îţi apare o carte. Ca să-l protejăm. Deşi sau, mai exact, şi tocmai pen-
tru că lucrează, îşi lucrează scrupulos, fiind pedanţi, atenţi la fiece detaliu,
oricât de mărunt şi insignifiant ar părea, fiecare carte, Ianoşii sunt iubiţi de
membrii redacţiei noastre. Ianoşii (Ion şi Janina) sunt, cred eu, singurii scrii-
tori care urmăresc, pas cu pas, la Ideea Europeană, mersul, naşterea unei
cărţi, fac corecturi (cel puţin trei!), confruntă macheta corectată cu cea care
conţine corecturile introduse, apoi, încă o dată, verifică şi calcul, pentru a se
scuti de eventualele probleme iscate din cauza imprimantei etc. Este literal-
mente o sărbătoare atunci când vin la noi cei doi prieteni. Un festin. Un fes-
tin ideatic, un festin sufletesc. Sunt foarte vii şi Janina şi Ianoşi (aşa îi spu-
nem lui Ion). Sunt de o rară generozitate sublimă. De o rară, intensă, neobiş-
nuită căldură, tinereţe sufletească şi spirituală; iată de ce noţiunea de „vâr-
stă”, în cazul lor, al amândurora, păleşte, ca şi când îngerii din cunoscuta ele-
gie rilkeană s-ar muta în realitate şi ar amesteca vârstele şi aici, pentru a ne
lămuri anumite lucruri, încurcându-ne în realitate şi mai tare.

În Grecia, unde am fost cu toţii – Janina, Ianoşi, Nicolae, Andy
(Andrei Potlog, fratele şi editorul meu) şi subsemnata –, pentru o serie de
conferinţe şi lecturi publice, m-am bucurat încă şi încă o dată de cei doi prie-
teni; de fapt, ne-am bucurat unii de alţii. Ce competiţii în recitarea versuri-
lor din Goethe, Rilke, Marina, Nichita, puteau să se işte la Delphi, apoi, pe
Acropole! Cum ne copilăream cu toţii, râzând în gura mare, când Nicolae şi
Janina se jucau de-a notele. Nicolae punea câte o întrebare, la unele răspun-

sul era ştiut exclusiv de Janina, căreia o dată – oho, generozitate neîntrecu-
tă! – i-a dat un punct întreg, pentru ca peste nu prea mult timp, culmea cul-
milor, să i-l ia înapoi, afişând deliberat, jucăuş o mină de profesor ultraaspru
şi făcându-ne să râdem, să râdem, pentru ca, ulterior, să asistăm, câteva seri
la rând, la adevărate spectacole unice: duelurile ideatice, prelungite până
noaptea târziu, dintre Nicolae şi Ianoşi.

...Care este axa operei dostoievskiene? Pe marginea acestei fundamen-
tale întrebări, Nicolae şi Ianoşi au discutat (acum trei, patru ani?), într-o
rezervă, la Spitalul Fundeni, răstimp de trei sau patru ore, la două zile după
ce Nicolae suferise o intervenţie chirurgicală; uitaseră amândoi unde se aflau,
făcuseră abstracţie de faptul că „pacientul” era sub perfuzii, nu luaseră în
seamă sora medicală, uimită, dacă nu chiar scandalizată de tensiunea de-
acolo (ne aflam într-un spital, în salonul unui bolnav de curând operat, răni-
le nu se cicatrizaseră etc.). Argumentele curgeau în tornade pasionale, pole-
mica era încinsă, pe hol se adunaseră asistente, pacienţi (ieşisem de câteva
ori, şi de fiecare dată, îi regăseam acolo, nu departe de rezervă, atenţi la ce
se întâmpla dincolo de uşile zgomotoase), care asistau, aşa, de la distanţă, la
un duel ideatic incredibil. Încercările mele şi ale Janinei de a-i tempera pe
„duelanţii turbulenţi”, pe aceşti adolescenţi întârziaţi, fără astâmpăr, care îşi
pun, aidoma post-puberilor care bântuie proza slavă a secolului al XIX-lea,
mari probleme, se soldaseră cu formidabile eşecuri; de fapt, amândouă ne
lăsaserăm prinse în vâltoarea demonstraţiilor, în iureşul mirabilei alergări a
celor doi prieteni pe pajiştile de mentă ale obsesiilor dostoievskiene…

…Terminasem un eseu interdisciplinar de vreo patruzeci de pagini,
Religia viului, situat, mai degrabă, în arealul filosofiei decât în cel al comen-
tariului strict literar, tema abordată fiind atipică, neliterară: viul. Şi fiindcă
eram muşcată, când şi când, de nesiguranţă, i l-am dat lui Ianoşi, rugându-l
să-l citească. Peste câteva zile, Ianoşi m-a căutat la redacţie, aducându-mi… o
scrisoare şi cerându-mi imperios să n-o citesc în prezenţa lui. Îmi vorbea de
eseul meu, iar eu tot aşteptam să-mi spună direct, aşa, ca între prieteni, că…
e un rateu studiul, am călcat pe terenuri minate şi m-am împotmolit etc.
Când l-am întrebat dacă nu calc în străchini, m-a privit cu acei ochi senin-
jucăuşi-copilăroşi şi mi-a spus:

– Aura, repet ce ţi-am zis la începutul întrevederii noastre: eseul este
splendid, absolut splendid. M-a pus în priză.

Ianoşi m-a îndemnat să continui eseul, mai exact, să scriu o carte des-
pre „materia” aia insidioasă, unică, imposibil de prins în chenarele unei defi-
niţii stricte, VIUL, spunându-mi, ca şi Nicolae (Breban) de altfel, că tema viu-
lui e fantastică, unică, iar instinctul de a o aborda este unul de prim rang
etc. De cum ne-am luat, ceremonios, rămas bun (ce este prietenia dacă nu un
ritual viu, ceremonios, în care doi indivizi se regăsesc, se recunosc, consta-
tând că sunt, în esenţă, aceiaşi, că nu s-au schimbat?!), am citit scrisoarea
Domnului Profesor Ianoşi. Ceea ce am trăit atunci, citind şi recitind, ingur-
gitând literalmente cuvintele calde, încinse ale acelui răvaş – care mă recom-
pensează pentru multe, multe… –, se numeşte bucurie, împlinire. Mai e nevo-
ie să spun că în momente de ezitare, zădărnicie, oboseală, revin la acea scri-
soare, o recitesc, pentru a-mi face curaj? Ianoşi şi Nicolae sunt prietenii care
m-au rugat, au insistat, m-au certat, m-au somat, pe întinderea a mai bine de
trei ani, să duc la bun sfârşit cartea. Religia viului lor le-o datorez; am scris-
o sub presiunea lor, ba mai mult decât atât: am dus-o la capăt din teama de
a-i dezamăgi.

Câte asemenea istorii – avându-i în centru pe aceşti prieteni – aş
putea povesti! Nu voi înceta să mă bucur de aceşti mari cărturari (în latină
cuvântul carte înseamnă şi libertate; aceşti prieteni ai mei sunt cei mai liberi
oameni cunoscuţi de mine vreodată). Aşa cum nu voi înceta să mă bucur de
prietenia cu care mă onorează, înseninându-mă, şi, nu rareori, făcându-mi
curaj – prin existenţa, stilul, complicitatea lor, pentru care le sunt profund
recunoscătoare – ca să rămân, în esenţă, aceeaşi.
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APRILIE ♦ 2008

Vasile MORAR
Înţelepciunea activă 
şi stânga culturală

I

Întâlnirile noastre sunt de două feluri: obişnuite, adică fără
urmări deosebite pentru cursul vieţii noastre, şi destinale. În
ceea ce mă priveşte, întâlnirea mea cu Ion Ianoşi poate fi, fără
dubiu, încadrată în cea de a doua categorie. În fapt, l-am „cunos-

cut” până să-l întâlnesc, la Filosofie în 1967, prin intermediul unui studiu
scris de el în cel de-al patrulea număr al proaspăt înfiinţatei reviste Secolul
20. Aveam exact 16 ani şi o amică grecoaică mi-a dăruit de ziua de naştere
pomenita revistă. Şi atunci, ca şi acum, uneori, când citesc ceva, nu pot să
nu mă gândesc la ceea ce se cheamă „cum este omul” care stă la originea
textului cu pricina. Memoria afectivă mi l-a consemnat şi încrustat adânc ast-
fel: un om neobişnuit de blând, în acelaşi timp însă foarte inteligent, şi preo-
cupat, tocmai de aceea, de lucruri precum nedreptatea din lume, răutăţile
izvorâte din prea multă sau prea puţină minte, şi altele din aceeaşi familie
de teme ce sunt ataşate ideii de condiţie umană. Atunci când mi-a devenit
Profesor, şi apoi s-a întâmplat să-i fiu cel mai apropiat colaborator, acea
primă intuiţie a fost confirmată şi întregită cu prisosinţă. În chip cert, sen-
timentele noastre sunt indicatoarele valorilor noastre, iar în acest caz anume
timpul n-a făcut altceva decât să înfrăţească până la indistincţie afectele cele
mai adânci cu valorile fundamentale. Pare ceea ce spun sau foarte pretenţios
sau foarte banal. Fără îndoială însă este faptul că n-am întâlnit decât de câte-
va ori în viaţă asemenea oameni la care funcţiile analitice şi inerent disolu-
tive ale intelectului să se împace cu înclinaţiile spre altruism şi spre bunăta-
te, pur şi simplu. În fapt, dacă simplificăm în acest fel o viaţă de om, o facem
dintr-un motiv bine întemeiat. Dacă cineva s-a ocupat o viaţă întreagă de
Dostoievski şi Tolstoi, de Kant şi Hegel, de Goethe şi Thomas Mann, de
Vianu şi D.D. Roşca, de Noica şi Mircea Vulcănescu, ca să nu mai pomenim
de interesul pentru sursele greco-latine şi cele iudeo-creştine ale culturii euro-
pene, nu se poate să nu te întrebi dacă omul a „văzut” doar idei sau le-a şi
pus în legătură cu viaţa cea largă, complicată, a semenilor noştri şi a lui
însuşi. Lui Ion Ianoşi i se potriveşte ca o mănuşă formula utilizată de Tudor
Vianu – pe care cu demnitate şi competenţă l-a continuat în postura de pro-
fesor de estetică la Universitatea din Bucureşti – idei trăite. Toată viaţa sa
de intelectual activ în cultura română (la anul care vine vor fi 54 de ani de
când a ţinut primele cursuri universitare) este dedicată domeniului numit
istoria ideilor. Fascinat de idei a fost Ion Ianoşi în primul rând pentru că a
fost preocupat de destinul oamenilor. Pentru el ideile, judecăţile (şi prejude-
căţile) sunt de multe ori răspunzătoare de chiar moartea oamenilor. Când s-
a apropiat de Hegel în cărţi dedicate lui, n-a poposit doar asupra Esteticii
acestuia ci l-a obsedat ideea de „viclenie a raţiunii” (die List der Vernunft),
de „viclenie a istoriei”, a istoriei
care se face cu noi toţi păcălindu-
ne pe fiecare (dar, numai aşa se
poate realiza „progresul în scara
libertăţii”). Când l-a citit şi inter-
pretat pe Marx l-a văzut ca istoric
al ideilor preocupat de o temă
străveche, aceea a libertăţii şi a
necesarei emancipări a omului.
Mereu şi mereu, Marx era cerce-
tat prin sursele kantiene şi hege-
liene ale gândirii sale. Din acest
punct de vedere, nu pot să uit
reacţia unui fost student de-al nos-
tru din anii ’80, care, după apari-
ţia studiului lui Fukuyama, Sfâr -
şitul istoriei din mai 1989, mi-a
spus: „Ianoşi ne-a făcut pe toţi să
înţelegem cât de importantă este
filosofia hegeliană a istoriei pen-
tru chiar timpul nostru”). Acum
justificata punere la zid a totalita-
rismului represiv comunist, în
varianta largă sau cea locală,
ceauşistă, s-a însoţit, printre alte-
le, de anatemizarea şi a celor
care, din convingere, au rămas de
stânga. Ion Ianoşi a înţeles să fie
consecvent şi să nu-şi „lepede piei-
le precum şerpii” (după propria
mărturisire din 1997). În fapt,
mai ales în cartea, monumentală,
Prejudecăţi şi judecăţi (2002) el
are curajul să spună adevăruri
despre ceea ce numeşte „amintiri
adverse”. Or, dintr-o perspectivă
cu adevărat filosofică şi morală,
întreaga dezbatere referitoare, de
pildă, la responsabilitatea unui
gânditor pentru posteritatea idei-
lor sale, fie că acesta se numeşte
Platon, Rousseau, Hegel, Marx
sau Nietzsche, primeşte cu totul
alte nuanţe şi alte „soluţii” decât
cele maniheiste din discursul pur

ideologic, de oricând ar fi acesta. Ion Ianoşi satisface într-un fel foarte pre-
cis ideea de înţelept angajat şi nu aceea doar de intelectual angajat să apere
idei şi cauze publice, unele încrâncenat partizane. În fond, după cum s-a
văzut în timpuri recente, cei ce au fost numai „intelectuali” şi au înţeles că
„menirea” lor este doar să-şi exercite „funcţiile minţii”, au ajuns să fie ori
indiferenţi faţă de teme publice, ori să considere că „acum intelectualii –
după ce-a trecut iluzia care s-a numit comunism – nu pot fi decât de dreap-
ta”. Ion Ianoşi are memoria valorică bună şi nu uită să reamintească că, în
Occident, într-o altă tradiţie socială şi politică, intelectualii au fost şi sunt
încă (mulţi dintre ei) de stânga. Oricum, atitudinea sa este cumpătată, în
bună tradiţie greco-latină şi iudeo-creştină, pentru că acceptă cota de îndrep-
tăţire a opiniilor adverse, dar, totodată, nu-şi poate imagina un univers uman
raţional şi rezonabil în care să nu fie un loc pentru egalitatea de şanse între
oameni, pentru dreptatea bazată pe ideile de egalitate, libertate şi pe contri-
buţia la realizarea binelui public, sau pe solidaritatea care să-i cuprindă pe
toţi cei ce aparţin speciei umane fără discriminări nedemne, înjositoare, între
cei ce poartă numele de om.

Privind conţinutul celor peste treizeci de volume de autor, ne dăm
seama de actualitatea obsesiilor ideatice ale scriitorului Ideilor inoportune.
Moralităţi: cât timp există inegalităţi şi nedreptăţi strigătoare la cer; cât timp
iraţionalul bântuie viaţa socială în diverse chipuri; cât timp a fi moral n-a
fost şi nu va fi ceva uşor – merită să crezi în egalitate, libertate, dreptate şi
raţionalitate a vieţii. Aceasta este utopia lui Ion Ianoşi. Dar el ştie bine că
valorile adevărate n-au loc, dar ele trebuie să fie vii în timp şi să locuiască,
totuşi, în nişte suflete de oameni. De oameni demni pur şi simplu de preţui-
re, pentru că pot fi gândiţi ca obiecte morale având o valoare infinită şi
unică. Ideea este kantiană şi ea este suportul stângii culturale încapsulate în
opera şi viaţa lui Ion Ianoşi.

Am avut şansa destinală să-i întâlnesc, acum 40 de ani, pe Ion Ianoşi
şi Niculae Bellu. În chipuri şi apropiate şi oarecum diferite, fiecare dintre ei
au depus mărturie pentru trecerea – prin înţelepciune – de la stânga politi-
că antifascistă din anii ’30-’40 la stânga culturală de după anii postbelici.

Ion Ianoşi a dovedit prin fapte şi cărţi că a avut mereu convingeri
ferme şi cu adevărat nobile. A fost şi a rămas un încăpăţânat (foloseşte, de
altfel, chiar el acest termen şi-n scris şi la cursuri evidenţiindu-i semnificaţia
nepeiorativă) universalist tocmai atunci când împrejurările privilegiau, mai
degrabă, particularisme: rasiale, naţionaliste, etniciste. A fost şi este con-
stant ataşat de moralităţile elementare (nu minimale) şi de „ideile inoportu-
ne”, probabil şi pentru că a ştiut şi a simţit de timpuriu că trebuie (Sollen)
să existe, totuşi, repere etice absolute în viaţa, chiar dacă, istoria pe care a
prins-o a fost bântuită de dogmatism şi fanatisme, de mult hybris şi de dizol-
vante relativisme sau scepticisme: toate de natură să aducă în prim-plan ati-
tudini iraţionale şi comportamente colective violente.

Ion Ianoşi – figură aparte şi ca apariţie omenească, distins şi impu-
nător oriunde se iveşte (am probat de nenumărate ori impresia lăsată asu-
pra celorlalţi, în Universitate, dar şi în lungile noastre plimbări de la
Facultate spre casă) – inspiră, celor de bună-credinţă şi neprimitivi psihici,
încrederea că se poate trăi simplu şi modest, ca un înţelept antic, ca unul
dintr-o împătrită tradiţie: greco-latină-iudeo-creştină. Nu vrea, aidoma acesto-

ra, bogăţii pentru că le ştie, mai
bine decât alţii, originea. Şi, mai
ales, este atent la ravagiile sărăciei
şi ale mizeriei. Urăşte violenţa şi
egoismul feroce şi poate tocmai de
aceea s-a manifestat, în toate
împrejurările, ca un democrat
organic. Eu unul n-am nici o îndo-
ială că Ion Ianoşi nu poate – nici
în ordine intelectuală, nici în regis-
trul asumărilor afective ale parti-
zanatelor politice – să se înscrie în
tabăra dreptei româneşti, pe care
o aclamă atâţia intelectuali autoh-
toni, inclusiv unii din foşti săi stu-
denţi sau doctoranzi, care, nu
multă vreme după ce-au beneficiat
de sprijinul lui nu lipsit de risc, nu
i-au iertat consecvenţa pentru
stânga sa culturală. Unii îl privesc
cu ostilitate, alţii cu o superioară
indiferenţă iar, nu puţini sunt cei
care-l „tratează” cu un nedisimulat
şi suveran dispreţ. El merge înain-
te acceptându-şi pe lângă bogata
sa experienţă de „multiplu minori-
tar” şi pe aceea de minoritar în
spaţiul identificărilor politice. În
fapt, v-o spune autorul Ideilor
inoportune, „până la urmă, nici un
minoritar nu e doar minoritar, ci
este el însuşi (s.n.) aşa după cum
este şi se arată a fi”.

Cu certitudine, în opinia
mea, Ion Ianoşi a ţinut demn piept
istoriei mari şi a celei mici, prin
cel puţin două mari virtuţi: curajul
şi blândeţea. Tocmai de aceea cred
că un potrivit omagiu adus celui ce
aniversează acum opt decenii de
viaţă – alături de cei dragi: Jani -
na, Maşa, Sorin, Alexandru, Vladi -
mir şi Toma – constă, în a dezvol-
ta, sub formă eseistică, câtevaCu Janina la Delphi. 2007. Toamna

Foto: Aura Christi. �
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gânduri despre cele două virtuţi. Oricum, fără prezenţa Profesorului în
viaţa mea, n-aş fi ajuns, sigur, să reflectez nici asupra acestei potriviri

dintre omul Ianoşi şi aceste virtuţi morale şi, nici n-aş fi fost cel de astăzi.
Esteticianului se cuvine să i se cinstească şi moralitatea. O voi face cum mă
pricep, utilizând şi testul R.C. la care ţinem, amândoi, atât de mult şi de atâta
vreme.

II

A. Să începem cu blândeţea şi cu statutul ei, mai vechi sau mai
recent, în societatea noastră. De când „trăim bine”, s-au petrecut lucruri ciu-
date cu sensurile acordate celor două cuvinte a trăi şi bine – ce păreau atât
de armonios asamblate într-o dorinţă realizabilă. „N-a fost să fie, dar putea
să fie”, spune prietenul meu rousseau-ist. „Nu putea să fie”, declară catego-
ric amicul hobbes-ian. Surprinzător, amândoi recurg la acelaşi test: al cotei
de agresivitate din societatea  românească. Ambii cred că există prea puţine
temeiuri pentru a înflori un sentiment special şi rar – blândeţea. „Nu vezi –
remarcă cel ce îndrăgeşte Leviathanul – că frenezia bezmetică ce bântuie
sufletele oamenilor – fie că sunt bogaţi sau săraci (de ce o fi început chiar
cu această primă separaţie!), femei sau bărbaţi, instruiţi sau nu, tineri sau
vârstnici, sănătoşi sau bolnavi, norocoşi sau lipsiţi de şansă – are un numi-
tor comun: şi el se numeşte absenţa, aproape totală, a manifestărilor de blân-
deţe din viaţa publică autohtonă”.

Aş vrea să-l contrazic, dar nu pot. Mai mult, am şi eu „testul”
meu şi acesta este cel puţin îngrijorător. De 12 ani solicit stu-
denţilor să elaboreze eseuri pe teme etice. În timp, am lărgit

lista de termeni şi am ajuns de la 64, în primul an, la 226, acum. Oricum,

blândeţea am inclus-o de la început, aşa că se pot extrage învăţăminte rele-
vante pentru cele aproape 1200 de „încercări” studenţeşti, câte s-au acumu-
lat între timp. Nu intru în toate detaliile, aşa că o să mă aplec doar asupra
a ceea ce are legătură cu blândeţea şi cu alegerea sau nealegerea ei de către
studenţi. În toţi aceşti ani, primele locuri, cu o frecvenţă absolut semnifica-
tivă, sunt ocupate de termenii aceştia: sinucidere, moarte, rău, suferinţă,
angoasă şi, în poziţia a şasea, fericirea. Binele se află pe locul 15, iar blânde-
ţea n-a fost aleasă decât de trei ori, dar niciodată în ultimii 2 ani. Poate fi
scoasă dintr-o atare absenţă o concluzie în triplu registru: antropologic, etic,
politic? Eu cred că da, şi aceasta cu atât mai mult cu cât nici celălalt termen
(un sinonim relativ), bunătatea, n-a avut o soartă diferită: a fost ales de două
ori şi niciodată recent. 

Strict antropologic, poate că înclinaţia de a fi blând ţine de resorturi
naturale şi psihologice, care pot fi doar constatate: unii oameni, probabil că
mai mult femeile, vor avea această caracteristică a firii lor, după cum, la
polul opus, îi vom avea pe cei agresivi, violenţi, neiertători. În fapt, chiar
într-un grup natural şi cultural în acelaşi timp, cum este familia lărgită,
putem avea surpriza prezenţei şi a celui plin de bunătate şi blândeţe, dar şi
a celui mereu aprig şi dur. Totodată, precum mila, blândeţea se întinde nu
numai asupra fiinţelor umane, ci şi asupra plantelor şi animalelor. Aşa ceva
este consemnat în Vechiul Testament în cel puţin trei chipuri: o vită căzută
în drum trebuie ridicată cu aceeaşi solicitudine, precum un semen de-al nos-
tru (Deut 22.4); botul boului care treieră nu trebuie legat; animalele mai
slabe nu trebuie puse în acelaşi jug (Deut 25.4). Oricum, ideea că blândeţea
este opusul războiului, a nimicirii şi a răutăţii violente, ne-o sugerează şi gre-
cii vechi care numeau această calitate omenească praotès, adică ceva contrar
barbariei nesăbuite şi oarbe. Tot ei, prin Aristotel, disting între suportul psi-
hologic al blândeţii şi blândeţea ca virtute etică. Simplul afect, însă, cel de
bunătate şi blândeţe, nu-i încă o virtute. Pentru ca blândeţea să fie aşa ceva,
este nevoie să fie evitate cele două vicii, adică, excesul – reprezentat de ati-
tudinea colerică a omului dificil şi sălbatic în reacţii –, şi, pe de altă parte,
insuficienţa: starea de placiditate, de impasibilitate neghioabă şi servilă. Să

observăm, însă, că această cale de mijloc nu-i uşor de atins dacă nu există în
noi şi o minimă disponibilitate pentru non-violenţă (ceea ce, paradoxal, apro-
pie mai degrabă blândeţea de impasibilitate). Dar, dacă ne gândim bine, prin
chiar această apropiere ne dăm seama de faptul că nu putem să mergem
până la capăt cu identificarea non-violenţei cu blândeţea ca virtute, ca valoa-
re morală pozitivă. De ce? Putem să fim blânzi din fire, dar dacă avem de-a
face cu violenţa criminală sau barbară, ce facem? În nici un caz, această non-
violenţă nu ne permite să combatem eficient acţiunea dură, nemiloasă dusă
de cei răi şi agresivi. Mai mult: la limită, şi noi şi alţii, – nevinovaţi lipsiţi
de apărare –, vom fi victime sigure într-o astfel de situaţie. Aşa au fost pri-
mii creştini, aşa au fost evreii în timpul Holocaustului. În fapt, reacţia nor-
mală, din punct de vedere etologic şi antropologic, este aceea de a se inhiba
agresivitatea în faţa celui ajuns fără nici o apărare. Aici a stat perversitatea
criminală a naziştilor: suspendarea milei şi înlocuirea ei cu duritatea rece,
cinică şi patologică. Într-un atare context, având în vedere un asemenea fapt
istoric unic, precum Holocaustul, putem spune, alături de Simone Weil: non-
violenţa nu este bună decât atunci când este eficientă. Putem ridica blânde-
ţea la rangul de sistem? Ca să răspundem, trebuie să ne gândim dacă s-a
rezolvat ceva, dând dovadă de blândeţe în faţa unor monştri cruzi, precum
Hitler, Stalin, Pol Pot sau Mao? Prin urmare, sunt cazuri când violenţa este
legitimă, iar blândeţea noastră nu numai că nu ne ajută, dar ea le uşurează
călăilor calea pentru ca noi să devenim mai repede victime. Atunci – va nota
un moralist francez, precum Andrè-Comte Sponville – violenţa este de prefe-
rat complicităţii şi slăbiciunii în faţa ororii sau tolerării răului. 

Prietenul hobbes-ian este de acord că blândeţea fără margini nu-i vir-
tute, ci, pentru cel rău, un îndemn la încercarea forţei. De aceea, el spune
că mult mai realist ar fi să admitem că blândeţea-i floare rară, plăpândă şi

primejduită prin chiar rădăcina-i ciudată: un ames-
tec natural de iubire, compasiune şi generozitate.
Chiar dacă această rădăcină stă pe sol şi este hrăni-
tă de inconştienţa naturii, conchide el, nimeni nu ne
garantează că ea va ieşi invingătoare în confrunta-
rea cu egoismul primar, care, în fapt, nu-i nimic
altceva decât dorinţa de nesfârşire a vieţii.

Prietenul rousseau-ist intervine puţin agasat
şi zice ferm: sigur că nu-i nelimitată, în noi toţi şi-n
orice moment, cantitatea de altruism şi bunătate,
dar asta nu înseamnă că, în pofida rarităţii acestor
stări ale sufletului, blândeţea – care seamănă atât
de mult cu iubirea dezinteresată – n-ar fi valoare
morală veritabilă şi incontestabilă. Mai mult, adau-
gă el: Iisus Christos a putut fi scânteia care a delan-
şat religia ce-i poartă numele, în primul rând, pen-
tru că el însuşi a dovedit o constantă şi sinceră blân-
deţe generoasă pe tot parcursul scurtei şi exempla-
rei sale vieţi.

– Iarăşi eşti dincolo de adevărul antropolo-
gic elementar, spune cu nedisimulată superioritate
adeptul teoriei omului rău de la natură.

– Şi care ar fi acest adevăr antropologic ele-
mentar?

– Nici nu mă mir că nu-l ştii, dar ţi-l spun în
speranţa că nu-l vei uita imediat. Ceea ce, în fond,
n-ar fi de mirare. Voi rousseau-iştii aveţi o ciudată
memorie selectivă.

– Şi eu, în privinţa memoriei voastre, pot
spune acelaşi lucru, a venit prompt răspunsul din
partea cealaltă.

– Adevărul este că blândeţea nu rezistă
decât prin accident forţei. Tocmai de aceea, trebuie să existe legea imparţia-
lă, aplicată dur şi celui aspru şi celui blând!

Mă gândesc, ascultându-i cu mare atenţie, că fiecare spune ceva ade-
vărat. Dar, totuşi, cum pot aplica ipotezele lor (pentru ei sunt certitudini) la
situaţia pe care am invocat-o la început? Este, oare, absenţa alegerii blânde-
ţii chiar un fapt îngrijorător? Un „realist politic” pur sânge n-ar ezita deloc
să facă apel la argumentele factuale de tipul: „pot fi, sub aspect statistic, şi
oameni blânzi, dar imperativele legale, constrângerile economice şi exigenţe-
le managementului politic nu au de-a face astăzi cu ceva ce s-ar numi blân-
deţe, ci cu alţi termeni, precum fermitate, raţionalitate, impersonalitate,
imparţialitate!”

Să fie, oare, aceasta cauza pentru care românii au, în particular, o
bună imagine de sine, considerându-se pe ei înşişi blânzi, blândeţe pe care,
însă, nu şi-o pot manifesta pentru că „legea e lege”? Nicidecum. Nu pentru
că există exces de lege în România blândeţea este redusă la cote joase de
apreciere. Din contră: haosul generat de indeterminarea dreptului (împărţi-
rea dreptăţii nu-i determinată de lege, ci de interese politice conjuncturale
sau de interesele pur materiale ale castei formate din judecători – oameni
de afaceri – politicieni – jurnalişti) îşi asociază, în psihologia omenească,
frustrarea, sentimentul injustiţiei şi atitudinea violentă. În fapt, am arătat
deja că nu poţi fi psihologic blând faţă de casapi şi criminali sadea! Dar cum
poţi fi blând şi faţă de hoţi, fie ei de „drumul mare”, fie ei „protejaţi de legi”?
Oricum, există în societatea românească un periculos excedent de violenţă,
provenit din cel puţin câteva surse identificabile. Prima o constituie chiar
lezarea drepturilor fundamentale: la viaţă decentă şi la şanse egale. Cum poţi
pretinde blândeţe de la cei săraci fără vină şi de la cei furaţi fără nici o jenă?
În aceste condiţii, nu este moral să le pretinzi aşa ceva, deşi surpriza în asta
constă: mulţi din ei nu vor dezvolta numai resentimente şi invidii – cum psi-
hologic este explicabil până la un punct –, ci, prin reconversie sufletească,
întâlnim la ei sentimente de compasiune, de milă creştinească, în primul
rând, faţă de cei care cred că au obţinut nemurirea prin posesie. A doua
sursă nu se referă la polarizare socială, anume, la cea lipsită de orice temei
legal şi moral, ci la mentalitatea autohtonă. Despre ce este vorba? Poate fi
urmărit în psihologia publică românească un anumit fel de dispreţ pentru
bunătatea în forma ei elementară ca ajutor generos, mai ales dacă aceasta

�

Trei vechi prieteni ai lui Ianoşi: D.R. Popescu (stânga), 
Gabriel Dimisianu, Augustin Buzura. Foto: Aura Christi
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poate intra în coliziune cu inteligenţa sau isteţimea, de pildă. Formula „prost
de bun” acoperă destul de exact o atare semnificaţie. Mai întâlnim acum, de
asemenea, un dispreţ – recognoscibil şi în perioada interbelică şi în ceauşism
– faţă de cei cu înclinaţie sau ideologie de stânga. Dreapta extremă a fost
agresivă în chip programatic şi tot astfel a fost stânga extremă dejist-stalinis-
tă, iar naţional-comunismul ceauşist vorbea de „toleranţa proverbială a româ-
nilor” tocmai când, în realitate, reprima, fără nici o urmă de blândeţe, orice
contravenea „genialelor indicaţii”. Dar încă, maniheismul din viaţa publică
reiterează aceleaşi judecăţi severe, întotdeauna pentru „opozanţi”, întotdeau-
na pentru „ceilalţi”. Astfel, intelectualii de dreapta din România au reintro-
dus foarte repede aceleaşi metode de mascare şi denigrare, începând cu
ianuarie 1990, pe care le-am întâlnit în anii ‘30-‘40, dar nu mai puţin şi în
anii ’50 -’80. Aşa se întâmplă că demnitari ai statului român – în democra-
ţia privilegiilor şi a exbiţionismului instituţionalizat – nu se sfiesc deloc să
„înfiereze” cu „mânie intelectuală”, personalităţi ale culturii române, precum
Profesorul Ion Ianoşi, cărora, evident, nu li se iartă nimic, nici măcar blân-
deţea lor reală. S-a ajuns, astfel, ca din virtute, blândeţea să fie, în ochii vigi-
lenţi ai falşilor robespieri, un semn rău, un viciu, o perversiune.

Din fericire, blândeţea şi absenţa ei nu reprezintă, în istoria
gândirii şi a aspiraţiilor umane, doar un punct de vedere
care să se oprească numai la dimensiunea ideologică şi poli-
tică. Ea apare încă în teoria etică şi-n năzuinţa comună drept

o virtute, adică, o forţă specială a sufletului. De ce este ea o forţă, când ea
însăşi refuză recursul la „plata cu aceeaşi monedă”? Cine-i în stare, de pildă,
să creadă că vor fi „fericiţi cei blânzi”, ştie, de asemenea, că cel plin de bună-
tate nu va cere nimic pentru sine; ştie, totodată, în mod paradoxal, că numai
ei, blânzii, pot fi violenţi, uneori, în deplină nevinovăţie. În fapt, pentru cei-
lalţi, blândeţea are menirea de a limita violenţa, atât cât se poate, la un
minim necesar sau acceptabil. Cere ceva mama care-şi iubeşte copilul? Nu,
dar poate tocmai de aceea mamele îi „corectează” mai des decât taţii, inclu-
siv fizic, pe fiii şi fiicele lor. O asemenea constatare, precum şi altele asemă-
nătoare, îl face pe Andrè-Comte Sponville să considere că „blândeţea este o
virtute feminină”. Nu departe de el se află şi Tz. Todorov, atunci când remar-
că: „ce dezastru ar fi dacă întreaga lume s-ar alinia valorilor masculine”. Nu
este prea greu să ne imaginăm cum, în absenţa blândeţii, războaiele vor tri-
umfa, iar ideile generoase ar fi anatemizate, pentru că „slăbesc forţa necesa-
ră vieţii”. Ca virtute, ca forţă morală – feminitatea poate fi o forţă ce irum-
pe din fragilitate – blândeţea semnalează curajul lipsit de violenţă şi indică
iubirea fără nici o urmă de agresivitate. Nimic nu arată mai bine decât blân-
deţea faptul că furia nestăpânită, violenţa dezlănţuită şi agresivitatea în toate
formele sale înseamnă un singur lucru: slăbiciune. Uneori, din păcate, prea
de puţine ori, blândeţea poate ţine piept şi chiar poate stăpâni furia, violen-
ţa, agresivitatea. Dar când ea nu reuşeşte şi, din contră, le aţâţă şi mai mult
pe acestea, ce se întâmplă? Se petrece ceea ce ştim bine că s-a petrecut de
nenumărate ori în istoria recentă: blânzii ajung victime, iar violenţii, furio-
şii, agresivii ajung să se plângă că „unii au pozat în inocenţi” şi/sau că „noi
nu mai suportăm sfidarea lor”.

– Ce este îngrijorător, spune prietenul rousseau-ist, este prezenţa în
spaţiul public românesc a tot mai multe femei care-şi fac un titlu de glorie
din a fi dure şi ne-feminine – nu în apariţie şi aparenţă, ci în realitatea com-
portării lor.

– Îl liniştesc, amintindu-i o discuţie mai veche: blândeţea este o vir-
tute feminină, adică a genului feminin; în acest sens, ea nu trebuie să apar-
ţină obligatoriu fiecărei femei. Iar dacă noi suntem întregi numai dacă luăm
în seamă şi „partea cealaltă”, atunci putem spune, alături de eticianul fran-
cez mai inainte consemnat: „blândeţea este o virtute feminină; poate, tocmai
de aceea le este atât de dragă bărbaţilor”.

Hobbes-ianul meu amic nu se mai poate stăpâni şi pufneşte: – Lăsaţi
prostiile, uitaţi-vă în jur! Vedeţi ce se întâmplă în stânga şi în dreapta! Tot
nu sunteţi lămuriţi! Utopiştilor!

Are dreptate! Trebuie să ne uităm mai bine la stânga şi la dreapta.
Poate aşa vom afla şi cum, într-o politică fără hybris, – în care moralitatea
elementară nu este agresată ori de câte ori îndrăzneşte să-şi ceară drepturi-
le, – se poate ajunge ca stânga culturală să poată accepta o dreaptă ne-exclu-
sivistă, tolerantă şi ne-elitistă. Atunci, aproape sigur, o mână o poate spăla
pe alta şi amândouă pot întreţine un obraz curat.

B. Să ne oprim puţin asupra celeilalte virtuţi anunţate: curajul. Am
pleca de la câteva idei simple. Prima dintre ele: nici o societate nu s-a defi-
nit pe sine, pe termen lung, ca fiind, în întregime laşă; se înţelege că laşi pot
fi doar „o parte” din adversarii interni, evident, străinii, adică cei din alte
culturi şi alte tradiţii.

A doua constatare: curajul este unanim admirat şi se şi spune mereu:
„curajul este virtutea eroilor şi, cine nu admiră eroii?” Exact. Cine nu-i admi-
ră pe eroi în afară de laşii invidioşi şi neputincioşi? Şi totuşi, nu demult, în
scara istoriei, apelul la un anume „cult al eroilor”, asociat cu ideologii extre-
me şi practici intolerant agresive, ar trebui să ne facă cel puţin prudenţi când
folosim acest termen.

A treia idee simplă: a face pe cineva laş este o gravă ofensă, este chiar
o insultă. Ne grăbim să dăm un răspuns: aceasta nu pentru că laşitatea ar fi
chiar ceea ce este mai rău în om, ci, pentru că, fără curaj nimeni n-ar rezis-
ta răului din el însuşi şi a celui ivit dimprejur: nu se ştie când, de la cine, şi
cum.

Am putea sintetiza aceste trei idei în judecata: indiferent de structuri
şi idealuri morale, curajul este asociat, îndeobşte, categoriei eroicului.
Interesant este, că aşa ceva admite chiar şi discursul postmodern, neîncreză-
tor în „curajul dezinteresat” şi sigur pe sine atunci când afirmă că „era deze-
roizării” s-ar fi instalat definitiv. Şi totuşi, chiar absenţa curajului când sim-
ţim că el ar fi necesar, ne obligă să ne punem câteva interogaţii grave. De
pildă, de ce laşitatea se ascunde sub atâtea falduri, inclusiv, în ipostaza cura-
jului pursânge? Sau: de ce există tendinţa spontan perversă de-a expedia
curajul în trecut sau de-al proiecta în viitor?

Am putea oferi un prim răspuns: curajul, când există şi la cine
există, va fi întotdeauna la timpul prezent. Tot aşa cum nu-l considerăm �
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generos pe cel care va promite că mâine, sau peste trei ani va da ceva,
tot astfel, nu-i credităm ca fiind curajoşi pe cei care „fac pe vitejii când

e vorba să se întâmple ceva peste cinci ani, dar mor de spaimă dacă se tre-
zesc nas în nas cu o primejdie imediată.” Moralistul francez André Comte
Sponville notează concis în acest caz: „poţi fi curajos, nu mâine şi, nici ime-
diat, ci pe loc”, adică acum.

O altă interogaţie vizează o situaţie recentă, de după eliberarea din
totalitarismul represiv pre-decembrist: de ce – vorba unui romancier celebru,
Augustin Buzura, autor al Feţelor tăcerii şi al Orgoliilor – de ce „laşii de ieri
au devenit curajoşii de astăzi”?

Mecanismele explicative ale acestei treceri rapide – de la o laşitate
înainte nerecunoscută la un „curaj” acum deculpabilizant – ţin de psiholo-
gia omenească cea mai simplă, dar şi cea mai abisală, în aceeaşi măsură:
laşitatea este întotdeauna a altora, iar „curajul” ţine, nu de probe de bravu-
ră spontan şi unanim acceptate, ci de ce decid eu că sunt, şi de ce-mi amin-
tesc eu că am făcut.

O a patra interogaţie ne racordează la tema naturii virtuţii curajului:
este el, oare, legat de un rol social, precum s-au petrecut lucrurile în „tim-
purile eroice”? este el oare, doar o medie, între două vicii, unul reprezen-
tând excesul – numit temeritatea, şi altul, semnificând insuficienţa numit,
laşitatea? este el oare în relaţie directă doar cu moralitatea pură – aşa cum
ne asigură Kant, când implică ecuaţia binecunoscută: am puterea să acţio-
nez în conformitate şi din respect pentru legea morală în sine – înseamnă
că am prin chiar aceasta virtutea curajului. Nu era însă tot Kant cel care
exclama: „Este adevărat că gândesc multe pe care niciodată nu voi avea cura-
jul să le spun; dar nu voi spune niciodată ceea ce nu gândesc”.

Corolarul tuturor acestor interogaţii ar putea suna astfel: virtuţile
sunt, în fond nişte sinonime ale valorilor morale pozitive, iar dacă acest

lucru este acceptat, atunci ele sunt importante chiar şi într-un climat pre-
cum cel de astăzi, caracterizat, adeseori, ca fiind al „disoluţiei curajului
dezinteresat” şi al „disoluţiei ireversibile a datoriei”.

Am putea formula şi mai precis şi mai ferm un adevăr elementar:
atâta timp cât există totuşi morală – fie şi numai în sensul că nu ne este
permis orice pe lumea asta – putem postula: toate virtuţile se întrepătrund
şi toate se întâlnesc în curaj. Când spunem toate se întrepătrund, înseamnă,
pur şi simplu să vedem rădăcinile lor comune: toate sunt forţe ale sufletului
care acţionează sau care ar putea să acţioneze; toate sunt puteri speciale ale
raţiunii, ale voinţei, ale deprinderilor, dar şi ale „memoriei binelui”. Mai pre-
cis: iubirea, de pildă, ca virtute se leagă prin mii de fire de generozitate, de
milă sau mizericordie; fidelitatea se întreţese cu recunoştinţa, cu buna cre-
dinţă şi cu simplitatea; toleranţa, la rândul ei, implică blândeţe şi politeţe,
compasiune şi umilinţă, iar, dreptatea presupune curaj, dar şi cumpătare, nu
arareori.

Dar, pentru ca toate acestea să existe este nevoie de curaj: de curaj
în iubire, dar şi atunci când ţi-e milă; de curaj când vrei, poţi, şi trebuie să
înfrunţi nedreptăţi, violenţe nesăbuite sau doar proasta creştere agresivă; de
curaj pentru a face faţă nerecunoştinţei sau lipsei de generozitate a egoistu-
lui feroce; de curaj când necumpătarea ta sau a altora are efecte maligne şi
tu ai puterea să suporţi toate acestea; de curaj când infidelitatea se iveşte
acolo unde te aştepţi cel mai puţin; de curaj când buna ta credinţă este ter-
felită şi înjosită; de curaj când te decizi să ieşi dintr-o situaţie periculoasă

sau penibilă, prin apel la virtutea umorului; de curaj când alegi să învingi,
în chipul cel mai natural cu putinţă, prin simplitate – să învingi falsul, con-
tra-facerea, prefăcătoria, complicaţiile inutile. În fapt, curajul este ceva de
care avem nevoie ca oameni în foarte multe situaţii de viaţă, nu numai în
cele îndeobşte recunoscute ca neobişnuite, limită. Astfel, au nevoie de el
părinţii care au copii; toţi bărbaţii şi femeile, pentru că au corpuri şi au psi-
hism, fragile, vulnerabile; au nevoie de el toţi cei în etate, pentru că moar-
tea îi seceră deja pe cei de vârstă apropiată lor, iar suferinţele bătrâneţii se
apropie sau au început deja să se facă simţite, toţi cei care în profesie se
confruntă volens nolens cu riscuri şi pericole iminente; au nevoie de el toţi
oamenii din lume şi din toate timpurile şi locurile, câtă vreme sunt supuşi
neprevăzutului, întâmplării, nenorocului, nenorocirilor de tot felul.

Am putea spune că, fără să fie întotdeauna moral în esenţă,
curajul este ceva fără de care orice morală ar fi imposibilă
sau fără efect. Dar când este curajul în întregime moral?
Kant, în rigorismul său, a marcat exemplar această situaţie:

„dacă nenorociri şi o supărare fără nădejde au înnăbuşit cu totul plăcerea
de viaţă, dacă nenorocitul tare la suflet mai mult indignat de soarta lui decât
umilit şi abătut, îşi doreşte moartea, dar totuşi îşi conservă viaţa fără a o
iubi, nu din înclinaţie sau frică, ci, din datorie, atunci maxima lui are un
conţinut moral”. La acest argument kantian se cuvine, totuşi, să adăugăm:
curajul – conţinutul său moral – poate apărea şi mai evident când propria
viaţă este sacrificată pentru a salva alţi semeni sau chiar o singură altă
viaţă. Si-n acest caz apare tema laşităţii sau a temerităţii: laşul fuge de sacri-
ficiu liniştindu-şi conştiinţa că este „prudent” (are, prin urmare chiar „o vir-
tute”) iar, temerarul se va expune inutil dorind să fie curajos cu orice preţ.

Oricum, mereu şi mereu se pune întrebarea: în ce situaţii avem nevo-
ie de curaj? Celor supuşi torturii şi suferinţelor atroce, le pretindem tuturor
curaj? Cum pot fi ei curajoşi în atari condiţii? Gândindu-se la viitor când
pentru ei prezentul este infernal? Dar şi cei atinşi de boli incurabile au nevo-
ie şi ei de curaj în confruntarea cu suferinţa prezentă şi spectrul morţii care
planează asupra viitorului, deloc îndepărtat. Seamănă aceste forme de curaj
între ele? Două lucruri sunt implicate aici, suferinţa extremă – tortura şi o
teamă extremă – teama de moarte. S-a observat (acelaşi Andrè Comte
Sponville) că „este nevoie de mai mult curaj pentru a rezista torturii decât
pentru a face faţă ameninţării sale, oricât ar fi ea de credibilă şi definitiv
hotărâtă”. Când înduri tortura rişti sacrificiul ultim, suprem.

E nevoie în acest caz de întâlnirea a cel puţin două elemente: o rezis-
tenţă fizică şi psihică ieşită din obişnuit şi, de asemenea, e necesar un crez,
o convingere puternică. Dar, suntem obligaţi – inclusiv în lumea în care
trăim, în care coexistă globalismul cu tribalismul – să vedem că fanaticii au
şi ei aceste trăsături de caracter, şi, atunci, de pildă, cum distingem, între
curajul lui Jean Moulin şi curajul unui nazist sau a oricărui tip de terorist
fanatizat de convingeri politice extremiste sau de fundamentalisme religioa-
se? Cum putem numi curaj, de pildă, şi gestul blând al unei fetiţe evreice
care-şi urmează voluntar tatăl bolnav, pentru a-l îngriji – dar care vor ajun-
ge amândoi într-o cameră de gazare, şi actele repetate de risc al vieţii, fără
tremur ale unui soldat nazist? Această întrebare a primit mai multe inter-
pretări, dar două merită o specială atenţie. Într-o viziune interpretativă nici
soldatul menţionat, nici fanaticul terorist nu pot fi calificaţi ca fiind cura-
joşi. Mai precis: cauzele nedemne, cauzele rele aduc cu ele, o înfruntare nevir-
tuoasă a pericolului. Dacă-i numim pe aceştia curajoşi, atunci, le lăudăm,
implicit, acţiunile. Nu altceva spunea Stagiritul când definea virtutea drept
un habitus lăudabil. Or, noi simţim că n-ar fi deloc de dorit să-i lăudăm pe
cei înainte numiţi, pentru astfel de fapte şi deprinderi, cu efecte indiscuta-
bil dezastruoase asupra unor oameni nevinovaţi. Înseamnă că nu orice
înfruntare a unei primejdii, înseamnă curaj. Şi tot, astfel, înseamnă că, rău-
tatea curajoasă rămâne tot răutate, înseamnă că ticăloşia curajoasă rămâne
tot ticăloşie; că iubirea curajoasă se păstrează tot ca iubire, înseamnă că
fidelitatea curajoasă rămâne tot fidelitate, iar fanatismul curajos este, în
primă şi ultimă instanţă, tot fanatism.

În fond, curajul interesat nu este altceva decât tot egoism, după cum
totuşi ceea ce trebuie admirat în cazul curajului este tocmai motivaţia
altruistă. Poate fi, însă, numită motivaţia teroristului sinucigaş ca fiind
altruistă dacă el „nu vrea nimic pentru sine”? Răspunsul, în cadrul acestei
interpretări – la care noi aderăm – este că nu. În adevăratul altruism nu
vrei nimic pentru tine, pentru că doreşti ca tot binele să fie al tuturor şi aşa
va fi dovedit pe loc, şi pentru viitor. Or, personajul terorist dezvoltă o per-
versă idee despre ce anume înseamnă să fii altruist: să nu vrei aparent
nimic pentru tine, dar să moară cei de altă convingere, de altă credinţă, de
altă rasă sau etnie, sau, pur şi simplu, să fie ucise, la întâmplare, fiinţe care
n-au altă „vină” decât că au fost într-un loc nepotrivit şi la o oră, pentru ei,
nefastă. A te elibera de egoismul imediat în acţiunea curajoasă înseamnă nu
să-i „eliberezi” pe ceilalţi de viaţă, ci ca tu să aperi viaţa şi demnitatea celor-
lalţi cu riscul propriei tale vieţi, sau riscând să suporţi suferinţe, neplăceri
mai mari sau mai mici, inclusiv, pierderea libertăţii sau privarea de drepturi
elementare.

O altă viziune interpretativă i-o datorăm lui James Rachels şi, ea
sună, pe scurt, astfel: nu pare a fi prea corect să nu-l numim curajos, de
exemplu, pe nici unul din personajele pomenite văzând cum s-au comportat
în faţa pericolului. Ce ne propune? Pentru a scăpa pur şi simplu de această
problemă – spune el – ar trebui să admitem că respectivul personaj dă dova-
dă de două trăsături de caracter; una, ar fi admirabilă (tenacitatea în faţa
primejdiei) iar alta deloc lăudabilă (consimţământul activ de a apăra un
regim vrednic de ură şi dispreţ). Concluzia: „el este, într-adevăr, curajos şi
curajul este un lucru admirabil; dar, pentru că el îşi manifestă curajul pen-
tru o cauză rea, comportamentul său este per ansamblu rău”.

Pentru a cerceta această interpretare, să ne gândim la o situaţie
oarecum similară – virtutea fidelităţii. Îl considerăm, oare, fidel şi pe cel care
rămâne loial unor ticăloşi criminali precum Hitler sau Stalin, Pol Pot sau
Mao, Enver Hodja sau Ceauşescu, dar şi pe cel care, din loialitate şi priete-
nie, rămâne alături de cineva prigonit pe nedrept, şi suferă el însuşi injusti-
ţii, aprobiu şi umilinţe nemeritate? În fond, cine comite crime, dar dă dova-
dă de lipsă de teamă, nu poate fi numit curajos. Mai exact, din nou: curajul

�

Un alt vechi prieten: Radu Cosaşu
Foto: Aura Christi
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plin de răutate, tot răutate înseamnă şi aici nu
există scuze. Tot precum fidelitatea în rău –
care poate ajunge să fie o loialitate întru
crimă, fiind ea însăşi criminală, tot aşa şi cura-
jul în rău este condamnabil pentru că este înso-
ţit de violenţa brută, de insensibilitatea crasă
în faţa suferinţei celorlalţi sau de cinism şi dis-
preţ faţă de semeni.

În ceea ce ne priveşte nu-l privim pe
sus-numitul personaj curajos şi nici nu am opta
pentru formula „el este într-adevăr curajos,
dar... comportamentul său este per ansamblu
rău”. Cine comite, chiar fără de frică, acte vătă-
mătoare în plan fizic sau psihic, şi alege şi o
cauză rea – antisemitism, fanatism politic sau
religios, xenofobie, naţionalism extrem – nu
este curajos, ci poate fi calificat prin alţi ter-
meni şi asociaţii de termeni: temerar irespon-
sabil, torţionar, neînfricat fanatic, criminal
sadea, exaltat distructiv.

I-am spus prietenului ce a trecut încă
de acum 30 de ani, fără nici un efort, testul
R.C., că Ion Ianoşi merită a fi caracterizat prin
cele două virtuţi: curajul şi blândeţea. El a
adăugat imediat acestora şi înţelepciunea acti-
vă.

– N-ai observat, spune apoi, că laşii de ieri deveniţi peste noapte
„curajoşii de azi” nu sunt deloc blânzi, ci dimpotrivă.

Cât aş vrea să-l contrazic, dar nu pot să o fac, din păcate, în acest
timp neaşezat şi răvăşit mereu de ceea ce Norman Manea a numit – „întoar-
cerea huliganului”.

Deocamdată, curajul, dublat de blândeţe şi blândeţea folosită în chip
firesc, natural, ca armă împotriva agresivităţii – în toate formele ei – s-a
dovedit a fi prin Ion Ianoşi o soluţie de viaţă: una demnă şi deloc conforta-
bilă. Ca toate alegerile morale destinal-exemplare.

Ionel NECULA
Calofil prin lumea cărţilor

Ceea ce surprinde la Ion Ianoşi – nu de-acum, ca o obişnuinţă
mai recentă, ci ca o permanenţă a lucidităţii sale debordante
– este apetenţa sa pentru sinteză, pentru aşezarea fenomenu-
lui cercetat într-o panoramare de ansamblu, perspectivantă,

ceea ce facilitează detaşarea esenţei de precarităţile fenomenalului şi de toate
ingredientele adjuvante. În 1996 a redactat lucrarea de referinţă O istorie a
filosofiei româneşti (Editura Apostrof, Cluj-Napoca, 1996), iar în paralel a
coordonat apariţia excelentului instrument de lucru, Dicţionarul operelor filo-
sofiei româneşti, apărut la Humanitas în 1997 – amândouă lucrările având
rolul de a ventila aerul stătut dintr-un domeniu virusat şi urgisit multă
vreme, înfeudat unui diagnostic proletcultist, pus de Lucreţiu Pătrăşcanu la
începutul domniei comuniste. N-a decupat, e drept, din biblioteca fenomenu-
lui filosofic românesc decât 111 opere, dar faptul că le-a selectat pe cele „fun-
damentale”, dă măsura exactă a actului şi a locului rezervat acestei lucrări
în cultura românească.

Vorbim acum despre ultima sa apariţie editorială Autori şi opere apă-
rută la ambiţioasa editură EuroPress Group din Bucureşti. Cum recunoaşte
în cele câteva rânduri prefaţatorii, istoria ideilor şi a personalităţilor care le-
au activat l-a interesat totdeauna şi nu o dată a consimţit să dea seama de
învăpăierea lor în lumea europeană. A prefaţat şi a postfaţat ediţii româneşti
şi s-a poziţionat eseistic ori de câte ori a avut ocazia. Asupra unor texte a
revenit şi le-a dezvoltat de-a lungul anilor, altele au rămas în forma iniţială.
Acum a venit timpul să le adune între două coperţi şi să le propună publică-
rii. E un dar pe care autorul îl face cititorilor interesaţi de mişcarea ideilor
europene.

Cartea este structurată în patru diviziuni, fiecare cu secvenţele ei con-
stitutive. Aflăm din succinta prefaţă că sub acest generic autorul are în inten-
ţie mai multe volume, fiecare încorporând, probabil într-o dispunere temati-
că bine gândită, risipirile eseistice şi comentariile perceptive ale autorului. Le
aşteptăm şi noi cu bucuria celui ce-a rămas bine statornicit în receptarea
autorului.

În prima secvenţă a cărţii sunt adunate prefeţele şi postfeţele semna-
te de autor cu prilejul editării unor lucrări, sau aducerii lor în cultura româ-
nească. Este vorba de romanul lui Heinrich Mann, „Henri Quatre”, de John
Galsworthy şi al său „Forsyte Saga”, de Italo Svevo – „italian printre aus-
trieci şi austriac printre italieni” şi romanul său „La conscienza de Zeno” apă-
rut la Bologna în 1933, de „Metamorfoza” lui Franz Kafka şi „Omul fără însu-
şiri” al lui Robert Musil, roman inspirat din investigarea conglomeratului aus-
tro-ungar de la începutul secolului 20.

În secţiunea a doua a cărţii, autorul analizează câţiva gânditori de
mare audienţă în lumea contemporană, filosofi care s-au impus în secolul tre-
cut cu o anumită autoritate, ba chiar i-au determinat sensul şi direcţia de evo-
luţie. Este vorba de Heinrich Heine şi cunoscutele sale „Contribuţii la istoria
religiei şi a filosofiei în Germania”, text cu mare trecere în retorica lui
Nietzsche, care profetiza cu aplomb că amândoi vor fi consideraţi „cei mai de
seamă artişti ai limbii germane”, de nefericitul „Manifest comunist” al lui
Marx şi Engels, de „Genealogia moralei” a lui Nietzsche, de „Scrisoarea des-
pre umanism” a lui Heidegger şi de „Paradoxul moralei” a lui Vladimir
Jankelevitch, acesta din urmă figurând împreună cu un cuprinzător studiu

despre iertare. În sfârşit, cea de a treia diviziune a cărţii nu mai este rezer-
vată unor cărţi anume, ci unor viziuni de ansamblu asupra filosofiei lui Kant
şi Worringer, la care mai adaugă şi o surprinzătoare paralelă între Marx şi
Nietzsche. Să mai zăbovim puţin asupra acestui eseu; nu e prima oară când
Ion Ianoşi se apleacă asupra lui Marx, expediat adesea şi de multă lume sub
formula „câinelui mort”. Evident, după deceniile de impunere forţată ca unică
ideologie veritabilă, animată de ideea emancipării omului, nu mai este un
subiect de actualitate. Epoca lui Marx şi a ideologiei sale a devenit caducă şi
hulită în toate tonurile, mai ales în lumea celor ce i-au îndurat efectele bru-
tale, imunde şi rascolnice.

Să concedem însă că nu e singura doctrină pernicioasă izvodită în
istoria generală a ideilor filosofice şi nu toate au fost la fel de blamate a pos-
teriori. Numai că, tot la fel de adevărat este că nici una, dintre cele maligni-
zate n-a avut efecte concrete aşa de prăpăstioase ca aceea activată de bărbo-
sul din Trier. Sigur că filosofia sa poate fi discutată, dar e greu s-o disociem
de consecinţele pustiitoare pe care le-a generat, pe acolo pe unde-a fost adop-
tată ca „oficială”. Nu spun c-a devenit prohibită, dar abordarea ei (a filosofiei
marxiste, vreau să spun) trebuie lăsată în seama istoricilor interesaţi de evo-
luţia filosofiei materialiste, ca direcţie de gândire cu reprezentanţi plini de
râvnă şi cu multe puncte de vedere omologabile într-o viziune perspectivan-
tă. Oricum, despre Marx, care a elaborat o teorie socială, economică şi un
program politic malign este prematur să vorbim, chiar dacă admitem c-a fost
deformat şi virusat până la nerecunoaştere de către partidele care l-au adop-
tat ca program.

Ultima diviziune a cărţii este consacrată gânditorilor preclasici (cu
Thales, Anaximenes, Parmenide, Heraclit şi Empedocles) la clasicii Democrit,
Protagoras şi Socrate, autorul certificând o excelentă aşezare în doctrinele
celor vechi şi în topul coastei occidentale a Asiei Mici, de fapt, în leagănul
spiritualităţii europene. Şi mai subliniem, tot aşa, frugal şi în trecere, lucidi-
tatea debordantă a autorului, interesul pentru claritate, pentru o logică impe-
cabilă a discursului şi pentru o fastuoasă eleganţă a exprimării. Sunt convins
că atunci când autorul îşi va publica toate volumele proiectate, vom avea o
imagine de ansamblu asupra ideilor care nervurizează spiritul european.

Ovidiu PECICAN
O pasiune 
care poartă trei nume: 
Marx, Tolstoi, Thomas Mann

Ajuns la vârsta unor bilanţuri, fie ele şi provizorii, Ion Ianoşi
poate spune, ca un alt om de stânga român, că a trăit sub
trei dictaturi. (În fapt, cel puţin sub trei dictaturi şi o demo-
craţie; depinde cum numeri.) Eu descopăr trei până şi numai

în anii guvernării socialiste: primul stalinism autohton (Groza – Pauker –
Dej), stalinismul cu faţă umană (aşa-zisa microliberalizare) şi neostalinismul
naţionalist (Ceau şescu). Ion Ianoşi şi-a împlinit educaţia, studiind literele la
Cluj şi filosofia în URSS, dar toate acestea s-au petrecut pe fundalul câtorva
simboluri imposibil de ignorat: steagul roşu, secera şi ciocanul, muncitorul şi
muncitoarea de pe emblema studioului Mosfilm... 

Când l-am descoperit, la vremea studiilor mele liceene, profesorul de
la Universitatea din Bucureşti ajunsese să beneficieze de o faimă de filosof
oficial. Era, totuşi, vremea când Dumitru Popescu-Dumnezeu părea să schiţe-
ze linia politică a partidului unic. Ideologul nu era însă filosof, aşa încât îi
revenea lui Ion Ianoşi această faimă, disputată cel mult de N. Tertulian. 

Să fii filosof oficial nu era o chestie grozavă decât din punct de vede-
re oficial. Cel puţin aşa mi se părea mie atunci. (Astăzi, funcţia rămâne
neocupată, deşi candidaţii ar cam fi fost: ba Andrei Pleşu, ministeriabil
şi cu autoritate filosofică în virtutea greşelilor tinereţii, ba Gabriel

Gaudeamus 2007. Cu Nicolae Breban, Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu
Foto: Adrian Preda
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Liiceanu, paznic al tezaurului noician şi păcătuind şi domnia sa, în june-
ţe, cu câteva volume de filosofie; ba chiar şi Dan Pavel, angajat ca men-

tor filosofic al politicianului de la echipa de fotbal „Steaua”, Gigi Becali...)
În principiu, fişa postului nu putea spune, la data respectivă, decât că ai de
urmat fără greş linia partidului. Deloc simplu, pentru că, de la instalarea
comunismului în România, se trecuse cu dogma de la Stalin la Marx, Engels
şi Lenin, iar mai apoi nici măcar atât, preferându-se sloganurile naţional-
comuniste ale lui Ceauşescu. Mai erau câţiva filosofi, aşa-zicând, precum
acad. Gulian şi Radu Florian, dar, cumva, dintre toţi se detaşa Ion Ianoşi,
servit de o cultură universală autentică şi salvat de la dogmatism prin opţiu-
nile sale pentru estetică. 

Odinioară, în anii eroici ai dictaturii proletariatului, să fi afirmat
autonomia esteticului ori măcar să fi manifestat un interes pentru proble-
matica estetică ai fi fost definitiv compromis, deveneai suspect, poate că erai
chiar epurat din partid şi din serviciu, acuzat de deviaţionism sau de vreo
altă boală ideologică a clipei istorice. Trecuseră însă vremurile când cineva
care a studiat la Sankt Petersburg era împins sub lumina reflectoarelor. De-
acum, oamenii locului îl primeau pe De Gaulle şi pe Nixon, cochetau cu poli-
tica rebelului Mao – ca şi unii dintre studenţii occidentali revoltaţi în 1968
– şi îşi permiteau o linie politică a dictaturii proletare tivite cu tricolor,
reprimându-şi cetăţenii printr-o Securitate ce se dădea patriotă numai fiind -
că înlocuise comisarii sovietici cu comisari made in Romania. Făcând jocu-
rile regimului, ar fi putut foarte bine şi Ion Ianoşi să se exprime mai pe pla-
cul marelui cârmaci, aducând elogii – ca Noica – ciobănaşului mioritic şi
dulceţii sale mintoase ori ca atâţia alţii, anonimi, invocând până la saţieta-
te etern reluatele refrene ale liniei urmate de PCR. 

Şi totuşi, ceea ce oferea Ion Ianoşi ca filosofie oficială nu era o serie
de indigeste tratate de materialism dialectic şi istoric, ci antologii de texte
din Marx, Engels şi Lenin, mai exact colecţii de citate orânduite tematic,
care – sub titlul eventual de Essential Marxism – ar fi putut apărea în tra-
ducere şi la edituri occidentale. Interesante ca abordare îmi apăreau pe
atunci şi publicaţiile de estetică ale lui Ion Ianoşi, intitulate Nearta – artă.
(Peste ani, inspirat de această etichetă urma să îmi pară cartea lui Aurel
Codoban, Filosofia ca gen literar). Totodată, însă, mi se părea că autorul lor
beneficiază de o stranie libertate de mişcare, putând publica ce şi cum
doreşte atunci când altora le era interzis să gândească măcar la o asemenea
posibilitate. 

Astăzi cred că Ion Ianoşi a fost unul dintre puţinii, dacă nu singu-
rul gânditor agreat de regim în anii 70 – 80 care a avut stil şi a beneficiat
de o mare marjă de libertate. Făcea parte pe atunci din acea stirpe de boieri
roşii ai României socialiste care, deşi nu erau la pârghii, puteau face ca
multe lucruri să depindă de ei. La fel trebuie să fi fost multă vreme Al.
Rosetti, cu diferenţa că boieria lui se afirmase plenar încă dinainte, de pe
când Carol al II-lea îşi făcea imagine întemeind Fundaţiile Regale şi spriji-
nind cultura. Tot aşa mi se părea şi Petru Dumitriu, răsfăţatul regimului
căruia îi cântase ipocrit drumul fără pulbere al Canalului Dunăre – Marea
Neagră şi pe care îl pictase în tonuri acide, cu mijloace corozive, ulterior,
într-o suită de romane. 

Ion Ianoşi nu le semăna acestora însă altminteri decât prin statutul
privilegiat. Nu ştiu cât vor fi făcut ceilalţi pentru confraţi pe când se aflau
la apoteoză – primul mai mult, cel de-al doilea mult mai puţin, din câte se
ştiu –, dar Ion Ianoşi a avut un cuvânt greu de spus în câteva împrejurări
pentru deblocarea cărora cuvânul său a contat. În 1985, pe când eram stu-
dent, nimerind în casa lui Nicolae Breban, am primit pentru câteva minute
– ca pe un privilegiu – dactilograma referatului pe care profesorul îl făcuse
noului roman brebanian, Drumul la zid, nu întru totul favorabilă (căci auto-
rul socotea că are de-a face cu un roman „negru”, un soi de replică la
Bunavestire), dar mereu argumentat inteligent, şi mai ales scris în aşa fel,
încât, în pofida obiecţiilor, să deblocheze de la cenzură manuscrisul, dându-
i posibilitatea să apară. Mai târziu, aflam că Jurnalul de la Păltiniş al lui
Gabriel Liiceanu, scriere care m-a fascinat pe atunci atât prin apologia pe
care o făcea unui filosof nemarxist din interiorul României, cât şi datorită

formulei stilistice, profund diferite de main stream-ul literar din acea etapă,
apăruse tot datorită decisivei intervenţii a aceluiaşi. Şi totuşi, cei ce deţi-
neau dreptul de a opri sau de a da drumul cărţilor către tipar se numeau
pe atunci Mihai Dulea – pentru literatură – şi faimoşii Muşat şi Ardeleanu,
pentru istoriografie... Cuvântul lui Ion Ianoşi conta enorm, cărturarul era
prestigios chiar şi după ce marile nume ale primului stalinism se prăbuşise-
ră iremediabil (ca Mihai Beniuc). 

Şi atât era suficient pentru a face din acest om, în ochii mei, un per-
sonaj important, de alură mitică. Numai că mai erau şi cărţile originale, feri-
te de orice dogmatism: monografiile despre Thomas Mann şi Lev Nikolaevici
Tolstoi, povestea oraşului studenţiei sale sovietice, plin de poezia şi densita-
tea culturală a altor vremuri, începând chiar cu cele petrine. Când, după
revoluţia din 1989, am putut cumpăra, graţie efortului susţinut al profeso-
rului şi al doamnei sale, câteva traduceri din rusă care nu ar fi putut fi tipă-
rite înainte – unele eseuri de Soloviov şi Berdiaev, parcă, dar şi selecţia din
scrisorile lui Ceaadaev, selecţie unică până astăzi din opera gânditorului rus
–, am înţeles mai bine că eram martorul unei complexităţi pentru judeca-
rea căreia nu aveam deocamdată suficiente date. 

Am avut prilejul să îl cunosc personal chiar în 1990, la restaurantul
Casei Universitarilor din Cluj. Era vară şi mesele se populaseră în micul
patio ascuns de privirile indiscrete ale trecătorilor de la stradă şi ale celor
ce pătrundeau în prima curte, unde astăzi se află Piramida Colegiului
Academic. Domnul Ianoşi vorbea cu amabilitate şi cu o deferenţă nedrămui-
tă în raport de interlocutor. (Cunoscusem destui oameni importanţi care îşi
reglau surâsul şi cordialitatea după importanţa pe care – uneori în pripă,
fără o bună cunoaştere a celuilalt – o acordau cu nuanţe perceptibile, de la
caz la caz. Domnia sa însă nu proceda astfel.) Am reţinut acest detaliu, pro-
punându-mi-l ca reper pe mai târziu... 

Peste nici o lună, prin 11 sau 12 iunie 1990, ajuns pentru o zi în
Bucureşti, poposeam în casa domniei sale pentru o scurtă dar agreabilă
întâlnire – nerepetată vreodată – din care m-am ales, ca june istoric ce
eram, cu o carte: teza doctorală a doamnei Janina Ianoşi despre optimismul
şi pesimismul istoric. 

Dincolo de întâlnirile directe, cele mediate de cărţi mi se par eveni-
mente memorabile de fiecare dată când omul contează ca autor. Am citit cu
interes volumele didactice ale lui Ion Ianoşi şi le socotesc printre cele mai
bune în genul lor. Invitaţia adresată de fosta sa doctorandă, poeta şi autoa-
rea de exegeze filosofice Marta Petreu, de a publica la editura revistei
Apostrof O istorie a filosofiei româneşti s-a soldat cu o carte de neocolit în
bibliografia filosofică românească. Şi tot astfel mi se pare şi monografia des-
pre Constantin Noica, scrisă cu o admirabilă înţelegere şi solidaritate de
destin faţă de un congener căruia autorul este departe de a-i împărtăşi
opţiunile de viaţă şi filosofice, dar pe care îl respectă şi pare să îl facă inte-
ligibil mai bine decât mulţi dintre cei ce se socotesc special chemaţi pentru
o asemenea misiune. 

Monografiile dedicate marilor titani ai romanului modern sunt şi ele
pilduitoare pentru o scriitură aplicată, sintetică, empatică fără a cădea în
diluare subiectivistă, de o anume limpezime clasicizantă şi având drept coro-
lar discreţia auctorială. Cărţile despre Tolstoi, Dostoievski şi Thomas Mann
stau astfel alături de monografiile Marianei Şora (Heinrich Mann) ori Radu
Lupan (Hemingway, G. B. Shaw), mai cu seamă că din primul romancier
monograful a şi tradus masiv, revenind asupra acestuia, la răstimpuri, cu
noi contribuţii (Poveste cu doi necunoscuţi: Dostoievski şi Tolstoi, 1968,
Tolstoi: romanul unei drame, 1998), iar pe al doilea l-a abordat atât exegetic
(Dostoievski, carte reeditată de trei ori până astăzi), cât şi în calitate de edi-
tor, comentând în note creaţia acestuia în cea mai bună ediţie românească
de până acum (cea în 11 volume, apărută la sfârşitul anilor 60 şi începutul
deceniului următor al secolului trecut). Împreună cu volumul său timpuriu
despre Romanul monumental şi secolul XX (1963), adevărată uvertură a unei
pasiuni de o viaţă, toate aceste texte ample, desfăşurate, fac din Ion Ianoşi
unul dintre marii cunoscători români ai romanului şi permit înţelegerea
unei prime vocaţii, cea literară, pe care studiile ulterioare de filosofie au
potenţat-o, nu au anihilat-o. 

Probabil că opera lui Ion Ianoşi va trebui judecată tocmai prin
prisma acestei pasiuni duale, pentru teorie şi ficţiune, la
întâlnirea celor două domenii aflându-se estetica. Privită ast-
fel, opera se încheagă şi nu mai este nimic de mirare în fap-

tul că, ocupându-se în vremuri grele de marii romancieri, esteticianul încer-
ca să formuleze o teorie proprie, flexibilă şi comprehensibilă, pe seama
artei, neuitând să caute reazem însă nici în Hegel, Marx, Engels şi Lenin.
Aceste referinţe par să îl apropie pe Ion Ianoşi de preocupările lui Lukács
György (ştiut şi în varianta germană a numelui său, Georg Lukács), a cărui
angajare marxistă – profundă şi nicicând denunţată – s-a împletit încă din
tinereţe cu pasiunea pentru teoria romanului, romanul istoric şi, nu în ulti-
mul rând, pentru estetică. 

Din păcate, pe moment, cultura română nu pare pregătită să anali-
zeze, păstrându-şi luciditatea constructivă şi calmul, raţionalitatea, persona-
je de felul acestui martor al unei întregi, cruciale, epoci, dublat de un actor
discret, deşi destul de puternic, un intelectual acceptat în vremuri de dicta-
tură a proletariatului, al cărui cuvânt conta, şi ale cărui cărţi nu au devenit
între timp maculatură, ci îşi păstrează interesul. Comunismul şi – într-o pri-
vire mai amplă – stânga de la noi va fi cu neputinţă de înţeles mai aproa-
pe de nuanţata sa realitate până când prestaţia civică, politică şi culturală
a lui Ion Ianoşi, alături, desigur, de alţii, nu va fi descifrată. 

Poate că nu a venit încă timpul sau nu s-a ivit persoana care să-şi
asume această hermeneutică. Nici nu pare să fie vreo grabă, câtă vreme pro-
tagonistul, ajuns la o vârstă demnă de invidiat şi, cu toate acestea, în depli-
nă luciditate şi forţă creatoare, îşi continuă opera cu discreţia şi tenacita-
tea dintotdeauna, chiar dacă nu şi pe culmile aceleiaşi glorii publice de odi-
nioară. Dar, la urma urmei, împrejurările istorice se schimbă, iar cărţile
rămân. Pe măsură ce timpul se va scurge este de crezut că lucrările lui Ion
Ianoşi vor ajunge să cântărească prin ele însele ca o moştenire bogată, diver-
sificată şi consistentă. 

�

Cu Janina. Acropole. 2007. Toamna 
Foto: Aura Christi
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Paul ARETZU
Eterna reîntoarcere la cultură

Cărţile lui Ion Ianoşi, literare, estetice, filosofice sau memo-
rialistice, au un numitor comun ferm, opţiunea mereu înnoi-
tă pentru modelul cultural, pentru universul livresc, cu o pro-
pensiune specială pentru categoriile, nu neapărat extensive,

cât intensive, de monumental şi sublim. În acest fel, monografiile dedicate
unor scriitori, Dostoievski, Tolstoi, Thomas Mann, studiile privind filosofia
lui Hegel sau extinderea esteticii în afara perimetrului artistic, în Nearta –
artă, precum şi exegezele consacrate sublimului se înscriu într-un proiect
unitar, parcă pregândit, compunând imaginea sistematică, predictivă a căr-
turarului. 

Volumul Autori şi opere – Culturi occidentale (Editura EuroPress
Group, Bucureşti, 2007) este primul dintr-o serie de trei, propunându-şi să
ilustreze in nuce concepţia sa privind vocaţia culturală a omului, selectând
personalităţi şi texte elocvente din literatură şi filosofie. Cartea reuneşte
prefeţe, postfeţe, studii, pe care le grupează, după criterii tematice, în patru
capitole. Pentru etalonare, sunt folosiţi autori moderni, din domenii diferi-
te, şi se recurge, în final, şi la arhetipul presocratic.

Prima secvenţă conţine cinci prozatori din secolul al XX-lea. Nu sunt
cei mai faimoşi, dar operele lor sunt exemplare tocmai prin expresivitatea
lor intrinsecă, prin rafinamentul discret, printr-un anumit ezoterism.

Heinrich Mann nu a avut notorietatea lui Thomas Mann, dar desti-
nul profesorului Unrat este memorabil, pătruns până în mecanismele sale
abisale. Ion Ianoşi are avantajul dublei sale calităţi, filosof complinit de lite-
rat. Gândirea lui de tip sistematic analizează corelativ, enciclopedist.
Remarcă preeminenţa marilor naţii în concertul modernităţii occidentale,
Anglia, Franţa, Germania. Cele două romane de inspiraţie istorică, Tinereţea
regelui Henri Quatre (1935) şi Împlinirea regelui Henri Quatre (1937) sunt
urmarea afinităţilor scriitorului pentru cultura franceză şi chiar rodul şede-
rii sale, între 1933 şi 1940, în Franţa. De altfel, interesul pentru trecut nu
era străin prozatorilor germani care, prin subtile alegorii, avertizau asupra
ameninţării naziste. Henri IV, cu siguranţă un alter ego, reprezintă imagi-
nea regelui înţelept şi luptător. Principiul pe care îl adoptă eseistul, aplicat
întregii cărţi, este exprimat cu claritate: „Istoria unei vieţi presupune şi
viaţa istoriei” (p. 19), relevând numeroasele interdeterminări dintre destine
şi istorie, condiţionările sociale, politice, economice, religioase. Intoleranţa,
fanatismul religios, recurgerea la soluţia extremă vor declanşa sângeroasa
noapte a Sfântului Bartolomeu, stârnind în istorie dominoul crimei. Henri
îşi formează personalitatea pe un traseu umanist. Astfel, popularul rege
renascentist este un model în multe privinţe, iar creatorul lui îl foloseşte
drept argument pentru propriile vremuri. Fără îndoială, aspectul moralist
inclus, simbolurile subtextuale, sensurile parabolice sunt susţinute de forţa
romanului, de mulţimea personajelor şi de acţiunea amplă, de elementul
narativ/analitic cu adevărat impunător, reconstituind spiritul unei epoci.
Eseistul face încadrări biobibliografice, caracterologice, hermeneutică, stilis-
tică, după o metodă aproape canonică, dovedindu-şi competenţa critică şi
documentarea riguroasă.

Studiul următor alege sextologia lui John Galsworthy, Forsyte Saga,
al cărei subiect se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp, între 1886 şi
1926. Cartea oferă o vastă perspectivă sociologică, acţiunea extinzându-se de
la cadrul restrâns al unei familii la o întreagă comunitate, fără a se trece cu
vederea schimbarea de mentalitate de la o generaţie la alta, evoluţia fireas-
că a psihologiilor. Sunt relevate câteva dintre caracteristicile scrisului lui
Galsworthy: urmărirea atentă a schimbărilor sociale produse odată cu trece-
rea de la patriarhalitatea epocii victoriene, de la sfârşitul secolului al XIX-
lea, la trepidanta, profana „comedie modernă”, de la începutul secolului al
XX-lea, şi, mai ales, a efectelor psihologice ale primului război mondial, a
spectacolul politic, dar şi caracterologic – anacronisme şi decadenţă, prezen-
tarea comprehensivă a conflictelor sociale, panoramări şi focalizări, urzirea
unui substrat satiric/moralist, alternarea conflictelor sociale cu cele perso-
nale, activarea unui arbore genealogic stufos, întins pe trei generaţii. Între
familia Forsyte şi Anglia există o reflectare mutuală. Cartea lui Galsworthy
se susţine mai ales pe latura emoţională a personajelor, extrapolată în imagi-
nea societăţii.

Din paradigma literaturii occidentale a secolului trecut nu putea lipsi
un roman insolit precum cel al lui Italo Svevo, Conştiinţa lui Zeno (1923).
Încercând că-l definească pe eroul principal, Zeno Cosini, Ion Ianoşi rezumă,
într-un fel, întreaga carte: „Conştiinţa îi este suprema cauză a suferinţelor,
capacitatea şi îndatorirea, aproape blestemul, de a observa şi de a se obser-
va, boala analizei, mai implacabilă decât diabetul sau vreo altă maladie orga-
nică nevinovată, care finalmente îl va răpune” (p. 65). Alături de Kafka,
Céline, Camus, Italo Svevo este considerat un meta-pesimist, iar cartea sa
deschide seria autorilor care explorează dimensiunea abisală şi absurdul
existenţei. Filosofia deznădejdii, reprezentările psihanalitice degradante sunt
depăşite prin ironie şi umor, prin soluţii ingenioase, prin conversiuni ludice
sau burleşti.

Puzzle-ul literar este completat cu Metamorfoza lui Franz Kafka.
Autorul a fost el însuşi un caz şi de aceea sunt făcute mai întâi investigaţii
amănunţite în legătură cu geneza/antecedentele nuvelei, apelându-se la
însemnări din jurnal şi la diverse mărturii, la un adevărat studiu de caz, cu
referiri la aspectul său fizic, la complexele pe care le avea faţă de trup, la
visele pe care şi le nota, la bestiarul (animale, insecte) pe care îl folosea în
scrieri. Sunt comentate ocurenţele temei artei în textele sale, în reprezen-
tări dintre cele mai insolite: arta de a nu cânta, artiştii foamei, arta ca vani-
tate, lumea ca loc al manifestărilor (artistice) cotidiene, arta ca formă de
existenţă, ca obsesie neîncetată etc. Ion Ianoşi, acaparat de dimensiunea
ludică a exegezei, combină argumente biografice şi livreşti, face psihanaliză,
hermeneutică, detectivistică şi chiar literatură (poezie). Imaginea tatălui
(autoritar) este recuperată din surse documentare (Scrisoare către tată) dar
şi din variaţiunile ficţionale din texte. Prin demonstraţia sa, eseistul urmă-

reşte metamorfozarea realităţii (biografiei) în literatură. Concluzia studiului,
cu un traseu atât de original, este că gângania care a devenit Gregor Samsa
este chiar reprezentarea artistului, victimă a înstrăinării, a neputinţei de a
comunica, considerându-se un proscris, veghind (şi prin scrisul său) în pro-
pria însingurare care îl mutilează.

Contemplând istoria culturală, eseistul observă că există locuri şi
momente faste, dar şi nefaste înfloririi spiritului. În contextul Vienei hab-
sburgice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
Robert Musil îşi scrie capodopera, Omul fără însuşiri, de-a lungul a peste
douăzeci de ani, din 1921 până în ziua morţii, în 1942, împletind-o cu grele-
le impasuri ale propriei existenţe. Monumentala alegorie prezintă satiric
disoluţia Kakaniei, aducând în prim-plan personaje groteşti, de operetă, ridi-
cole, implicate în destinele Monarhiei bicefale. Ulrich, considerat soluţia pro-
videnţială, se dovedeşte a fi omul fără însuşiri, alegând calea apatică, neutră,
neimplicându-se în nimic, dar arătându-şi inepuizabilele disponibilităţi, apro-
priindu-şi însuşirile tuturor. În partea a doua a cărţii, cea apărută postum,
teatrul de marionete al protocoalelor imperiale este convertit în poezie şi
mistică, prin iubirea idealizată dintre Ulrich şi Agathe. Este vorba de o iubi-
re mitică/spiritualizată, în care se amestecă păcatul cu inocenţa, în care iubi-
ţii devin o singură fiinţă bisexuată, refăcând arhetipul androginic. Saltul, de
la prima la cea de-a doua parte a romanului, este, de fapt, o ascensiune a
omului fără însuşiri, din Infern în Paradis, din moarte în veşnicie. Se remar-
că trăsătura ontologică a cărţii, întrunind modalităţi multiple: psihologică,
filosofică, polisemică (prin alegorii, prin citiri multiple, prin lirism), psiha-
nalitică, ludică, ducând la un fel de osmoză de realităţi, de proiecţii în toate
registrele, în fizic şi în metafizic, în logic şi în fantastic, în plus şi în minus,
în concret şi în virtual, recursul fiind, mai curând, la antimetodă.
Amestecând genuri şi specii, autorul practică o artă/o beţie a libertăţii, dez-
lănţuindu-se un univers de voci. Cartea reflectă spiritul epocii, marile fră-
mântări de idei, contrapune teze şi antiteze, crizele, decompresiile, deziluzii-
le, deconstrucţiile stârnite în perioada de după războiul mondial. Criticul îi
atribuie lui Musil, pe bună dreptate, şi vocaţie profetică, identificând în scri-
sul său mijloace şi viziuni postmoderniste: „Omul fără însuşiri e o carte de
«semnalizare» – a crizelor intelectului devenit supraintelectual, a intelectua-
lităţii de pe Vechiul Continent, suprasaturată de sine însăşi” (p. 132). Sunt
identificate, recurgându-se la erudiţie, vasele comunicante ale afinităţi-
lor de idei: Meister Eckhart, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Ernst
Mach, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Thomas

�

Ion Ianoşi (dreapta), Aura Christi, Leon Volovici, Nicolae Balotă, 
Nicolae Breban. Lansarea vol. „De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi” de Leon

Volovici. Sala cu Oglinzi. Uniunea Scriitorilor

Nicolae Balotă şi Ion Ianoşi
Foto: Aura Christi
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Mann, Hermann Broch, Johann Wolfgang Goethe etc. O carte labirintică,
fără însuşiri, deci cu toate însuşirile posibile.

Fără o rigoare analitică, nici nu şi-a propus, eseistice, textele
lui Ion Ianoşi, autonome, în sine, reconstituie nişte parametri
culturali, marchează o spiritualitate a epocii, creează, din
bucăţi de natură diferită, pe care le împleteşte, le imbrică, o

imagine funcţională, sublimările în estetic şi în speculativ ale unei lumi con-
crete, pieritoare. Sunt observate/decelate, în mod mediat, mecanisme, fac-
tori care determină mentalitatea unei epoci. Deşi se ocupă de autori/opere,
viziunea este macrostructurală şi se concretizează în meditaţii culturale, eta-
lându-se puternicul argument livresc, făcându-se cu elegenţă elogiul cărţii,
scriindu-se cu dragoste despre necomparabila pasiune de a citi.

A doua secţiune a cărţii lui Ion Ianoşi are ca reper principal mora-
la. Eseurile au ca subiecţi nume distincte din filosofie: Heinrich Heine, Karl
Marx şi Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Vladimir
Jankélévitch.

Studiile lui Heine despre religie şi filosofie susţin, contaminate de
raţionalismul iluminist, poziţia luterană a compatibilităţii dintre revelaţie şi
experienţă, dintre spirit şi trup, socotind Reforma un moment necesar al
depăşirii restricţiilor dogmatice iudeo-creştine. Poziţia sa îl atestă ca raţio-
nalist şi liber-cugetător, elogiind libertatea de gândire. Cumpănind caracte-
risticile gândirii lui Heine, eseistul afirmă: „El este germanul, probabil, cel
mai francez” (p. 147). Comparând mentalitatea germană cu cea franceză,
Heine remarcă vocaţia practică/politică a celor din urmă, faţă de aptitudi-
nea teoretică a celor dintâi. Făcând o trecere în revistă sui-generis a filoso-
fiei germane din vremea sa, lansează câteva profeţii sumbre. 

Studiul următor demonstrează că Marx şi Engels nu sunt nicidecum
abominabilii pe care îi demonizează istoria actuală. El încearcă să-i repună
pe ctitorii comunismului în contextul/parametrii reali în care au trăit şi să
analizeze textele lor (Manifestul Comunist) fără a ţine cont de implicaţii-
le/conotaţiile ulterioare, urmărindu-se recuperarea cât mai obiectivă a sen-
sului originar. Se face o istorie a ideii de comunism pentru a demonstra o
tradiţie privind interesul pentru modelul social-economic, dar şi preocupări-
le frecvente ale epocii, locul comunismului în spectrul politic de atunci.
Textele lui Marx şi ale lui Engels reflectă situaţia concretă a societăţilor occi-
dentale în secolul al XIX-lea şi soluţiile de a depăşi un impas de moment.
Ele au fost însă socotite imuabile, au fost dogmatizate, eternizate, transfor-
mate într-un fel de biblii ale comunismului, manipulate în funcţie de intere-
sele cele mai oculte: „Marx va fi expropriat, succesiv, de «marxişti», «leni-
nişti», «stalinişti»” (p. 178). Demonstrând competenţe multiple, economice,
sociologice, politice, Ion Ianoşi face un comentariu avizat şi inteligent al
Manifestului Comunist. Făcând o estimare a evoluţiei relaţiilor sociale, ea
rămâne una deschisă, cu o prognoză destul de vagă, cu mulţi determinanţi
incerţi şi imprevizibili.

Un alt controversat de anvergură este Friedrich Nietzsche. Scrierea
aleasă este Genealogia moralei. Morala sa se bazează pe polaritatea bine, rău,
adică pe cele două perspective din care este evaluată lumea, casta stăpâni-
lor şi mulţimea sclavilor. Despre opera sa, Ion Ianoşi spune: „«muzicalul»
Nietzsche n-ar avea, de bună seamă, nimic de obiectat dacă i-am asemui car-
tea cu o sonată, compusă dintr-un allegro, un adagio şi un lung scherzo, o
finală «temă cu variaţiuni»” (p. 189). Asumându-şi o puternică atitudine
polemică, morala sa este una agresivă, imorală, a insurgenţei sclavului,
menită să-i recupereze atributele umane, constând în reevaluarea tuturor
valorilor, în vederea depăşirii de sine a omului, a scăpării din sclavie.
Moralitatea/religiozitatea iudeo-creştină este socotită slabă, miloasă şi, de
aceea, detestată. Cercetătorul face exegeze filologice pentru a lămuri proprie-
tatea termenilor lui Nietzsche şi pentru a analiza adecvat doctrina morală a
filosofului. Şochează, încă şi azi, cinismul şi inflexibilitatea ateistă a celui
care îşi revendica puterea. Ca şi Marx, Nietzsche nu este vinovat de distor-
sionarea ideilor sale de către mişcările naţionaliste sau antisemite ulterioa-
re. Făcând o sinteză a moralei antimorale şi imorale a filosofului german,
eseistul conchide, nu fără un dram de ironie: „Omul trebuie să renunţe la

«vină», la «păcat», la «conştiinţa încărcată», la «sfinţenie» şi la «preoţii asce-
tici». Bolii, putreziciunii, aerului stătut, marelui dezgust de sine omul trebu-
ie să le prefere selecţia, măreţia, nobleţea, egoismul, bucuria, severitatea,
libertatea, forţa, gimnastica voinţei, a voinţei de putere” (p. 201). Unui om
cu voinţa castrată, cum este socotit creştinul european, noul Zarathustra îi
preferă un om nou, animalic, un om-dumnezeu fără conştiinţă, însetat de
putere. Nietzsche a vrut să fie un întemeietor de religie, să reformeze omul,
punându-i în locul divinităţii propria-i exaltare, imaginea sa ţanţoşă şi domi-
natoare, lipsită însă de bunătate şi de iubire.

Dintr-o asemenea panoramă a culturii europene nu putea lipsi, în
nici un caz, Martin Heidegger. Este aleasă o scriere din 1946, deci de după
Sein und Zeit, Scrisoare despre „umanism”. Problematica ei, una mai veche,
este îndepărtarea/înstrăinarea, prin exercitare, prin tehne, prin retorică, de
adevăr, precum, de exemplu, fiinţarea limitează contemplarea fiinţei ori for-
malul, esenţa frumosului. Căderea însă, imuabilă, poate constitui motiv pen-
tru redobândirea fiinţei originare, pentru întoarcerea în claritatea gândirii
şi vorbirii, în esenţa/nemoartea fiinţei. Adevărul fiinţei este întemeiere: în
artă, statalitate, religie, eroism, cugetare. Fiinţa se recunoaşte cel mai bine
în/prin poezie. Prin regresiune în căutarea perfecţiunii se ajunge evident la
o prearhetipalitate, adică la tăcere, la nimic, loc în care, potenţial, se află
totul. La fel, reducţionismul până la invariant, până la fenomenul unic, poate
să desemantizeze conceptul, să-l cufunde în totală inefabilitate. Gândirea
fiinţei se face prin limbă, astfel încât limba este temeiul fiinţei. Înstrăinarea
de fiinţă a disipat aspectele definitorii ale acesteia, gândirea şi rostirea.
Soluţia salvării omului este întoarcerea în fiinţă. Subtilitatea mecanismelor
fiinţei o face să se manifeste printr-un fel de revelaţie, adică prin gând şi
limbă, camuflată întotdeauna în fiinţare. Or, adevărul, cunoaşterea se pot
obţine numai în starea-de-neascundere, adică în căiţa/patria ontologică.

Pentru Nietzsche, pentru Heidegger, filosofia, plină de un imaginar
spectaculos, poetică, construită ca un epos eroic, salvator, desfăşurat în plan
abstract, constituie cu siguranţă reacţia lor la istoria atât de încărcată a
secolului al XX-lea, alegând chipul poetic de a locui pe pământ.

Chinta este întregită de Vladimir Jankélévitch cu Paradoxul moralei
şi cu Să iertăm? Eseistul afirmă despre el, punând în evidenţă spiritul său
sistematic şi fineţea analitică, „Jankélévitch e mai tânărul frate întru spirit
al marilor moralişti francezi” (p. 225). Filosof al existenţei, este interesat de
timp, de moarte, de morală. Cartea are conotaţii melice, autorul fiind şi un
muzicolog cultivat, şi se vrea, deliberat, o paradoxologie, compunându-se prin
dialectica antinomiilor, a tezelor, prin jocul ambivalenţelor, al dualităţii.
Numitorul comun al termenilor contradictorii este fiinţa iubitoare, cea care
îşi depăşeşte egocentrismul, descoperindu-l pe celălalt, alteritatea. Conflictul
care trebuie echilibrat moral este cel dintre egoism şi altruism. Iubirea este,
în această privinţă, un organ-obstacol mijlocitor. Ea conferă libertate, cumpă-
nind drepturile şi îndatoririle într-o relaţie eu-tu, într-o relaţie de dăruire
dezinteresată, în iubirea aproapelui.

Cel de-al doilea studiu, Să iertăm?, se referă la posibilitatea de a se
prescrie crimele de război, genocidul, ceea ce s-ar justifica prin uita-
re/iertare. Răspunsul filosofului este unul regăsit şi în morala iudeo-creşti-
nă: nu poate fi iertat cineva care nu se pocăieşte, care nu-şi regretă fapta.
Ion Ianoşi extinde subiectul, vorbind despre exterminarea armenilor sau des-
pre Gulagul comunist.

Partea a treia a cărţii adaugă două mari personalităţi culturale,
Immanuel Kant şi Wilhelm Worringer, precum şi un studiu comparatist pri-
vindu-i pe Nietzsche şi Marx.

Despre Kant se spune că „şi-a propus să fie filosof ca om de ştiinţă”
(p. 253). Sunt comentate operele fundamentale ale acestuia, Critica raţiunii
pure (1781), Critica raţiunii practice (1788) şi Critica facultăţii de judecare
(1790), punctându-se şi dualităţile întâlnite de-a lungul textelor sale.

Worringer este teoretician al artelor plastice, dar Ion Ianoşi îl înves-
teşte cu titulatura de dialectician speculativ, potrivindu-i-se şi aceasta.
Descinzând din Kant, dar şi din Hegel ori din Nietzsche, Worringer tratea-
ză o serie de termeni aflaţi în poziţii antinomice: teoria artei şi estetica, spi-
ritism şi materialism, valoarea estetică şi instinctul de imitaţie, nevoia de
intropatie şi instinctul de abstractizare, transcendenţa şi imanenţa artei,
confruntarea dintre stilurile culturale clasic şi primitiv, clasic şi oriental...,
întrunite în clasic versus gotic, tipologiile polarizându-se sintetic într-un om
al nordului şi altul mediteranean. Disputa dintre impresionism şi expresio-
nism se identifică în caracteristicile acestora, senzualism şi spiritualism.
Viziunea dilematică demonstrează resursele inepuizabile ale gândirii sensibi-
le.

Ultimul capitol face un gest de reverenţă faţă de antichitatea prepla-
tonică, în fapt, o întoarcere a unui om cultural la sursa culturii. Autorul
însuşi trasează structura ideatică a cărţii sale: „După ce am pendulat între
literatura epică, eseul teoretic şi construcţia de idei, îmi ofeream şansa, aşa-
dar, de a le readuna într-un singur mănunchi” (p. 10). Socotindu-i un exem-
plu de sincretism între literatură şi filosofie, îi numeşte pe antici artişti tim-
purii. Gestul are şi o semnificaţie restauratoare: întoarcerea la cultură. O
fac, de fapt, într-un chip sau altul, toţi actanţii acestei dense şi sugestive
panorame. După proiectul autorului, lucrarea va căpăta noi dimensiuni,
extinzându-se şi în alte geografii, cuprinzând într-un triptic cultura rusă şi
cultura română. Prezentul fiind în exclusivitate al scriitorilor, rămâne cerce-
tătorilor obligaţia/plăcerea de a se întoarce, de a retrăi timpul poetic al crea-
ţiei. Afundarea în timp a culturii nu o îmbătrâneşte, ci o întinereşte, deşi
spiritualitatea este sincronă. Heideggerian, Ion Ianoşi susţine plenaritatea
presocraticilor care exercită simultan, nedespărţit, un act de cunoaştere, de
gândire şi de rostire, având o triplă funcţie, de filosofi, oameni de ştiinţă şi
poeţi, în procesul de vorbire sensibilă gândită.

Deşi alcătuită din texte disparate, publicate de-a lungul unei mari
perioade de timp, cartea lui Ion Ianoşi are o structură motivată tematic, ofe-
rind, într-o scriitură elegantă, deopotrivă riguroasă şi flexibilă, captivantă
prin jocul subtil al ideilor şi prin deschiderea culturală, o imagine (discret
personalizată) a spiritualităţii europene moderne, înţeleasă ca o diversitate
în unitate, ca un sistem de simboluri, valori, mentalităţi transmi-
se/construite printr-o tradiţie de gândire şi plăsmuire liberă.

�

Cu Bogdan Ghiu şi Nicolae Breban. Gaudeamus 2006 
Foto: Aura Christi
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Iulian BOLDEA
Între autori şi opere

Stabilind reperele fundamentale ale activităţii critice a lui Ion
Ianoşi, Ioana Em. Petrescu sublinia umanismul cărturarului,
ca trăsătură dominantă şi atitudine estetică privilegiată: „Cu
o structură de umanist (monografia Thomas Mann, 1965, este

o foarte interesantă experienţă de interpretare umanistă a acestui persifla-
tor al umanistului Settembrini, ironist conştient de criza umanismului bur-
ghez cristalizat în Renaştere), cu o fermă şi explicită opţiune pentru filoso-
fia marxistă, cu un temperament retoric, care dramatizează spectaculos idei-
le (fie ele locuri comune), descoperindu-le, prin participare, o vibraţie inte-
rioară clasică – a echilibrului (pe care autorul îl numeşte «echitate» sau «un
punct de vedere mlădiat»), I. Ianoşi nu este creator de idei sau de sisteme,
dar e un spirit capabil să trăiască petetic dilema – înscenată adesea – a Ideii
pre existente”. Poziţia pe care şi-a asumat-o Ion Ianoşi în peisajul cultural
post belic nu este lipsită de o anume ambiguitate, în planul domeniilor spiri-
tului pe care le-a investigat de-a lungul vremii. În acest fel, preocupările de
estetică, ca şi meditaţiile filosofice pe teme de actualitate (Dialectica şi este-
tica, Schiţă pentru o estetică posibilă, Umanism, viziune şi întruchipare, Este -
tica, Hegel şi arta, Sublimul în estetică, Sublimul în artă, Sublimul în spiritua-
litatea românească etc.) se întretaie cu studiile minuţioase şi aplicate dedica-
te literaturii (Romanul monumental şi secolul XX, Thomas Mann, Dostoievski,
„tragedia subteranei”, Poveste cu doi necunoscuţi: Dostoievski şi Tolstoi). La
acestea se adaugă cele câteva cărţi, de incontestabilă pregnanţă ideatică, în
care cele două domenii, filosofia şi literatura, sunt în mod programatic ală-
turate, explicate una prin intermediul celeilalte, interpretate cu minuţie şi
relevanţă asociativă (Nearta – artă, Literatură şi filosofie, O istorie a filoso-
fiei româneşti în relaţiile ei cu literatura). De altfel, cărturarul însuşi îşi recu-
noaşte această postură şi poziţie cu o deschidere ambivalentă, nelipsită de
riscuri în ordine epistemologică: „Poziţia incomodă mi-am asumat-o de când
mă tot strecor între literatură şi filosofie, în cărţi pentru scriitori insuficient

de scriitoriceşti, iar pentru filosofi – prea puţin filosoficeşti. Mi-am amena-
jat însă postul de observaţie în acest no man’s land, cu deschidere spre ambe-
le direcţii. El îmi aparţine intim, în rând cu alte «extrateritorialităţi»”.

Interesantă pentru metoda critică valorificată de Ion Ianoşi e pasiu-
nea asocierilor şi a disocierilor, plăcerea definiţiei austere, dar nu mai puţin
pregnante, voluptatea trasării unor delimitări necesare în cadrul obiectului
de studiu. Blaga şi Camil Petrescu sunt, astfel, priviţi în oglinzile paralele ale
unui discurs critic saturat de informaţie, riguros până la acribie, plastic şi
relevant, cu o scriitură dezinhibată, de intensă claritate şi fermitate:
„«Subiectivul» Blaga are o putere de obiectivare mai mare, e un mai bun
organizator, constructor, edificator – deşi rezultatul nu iroseşte subiectivita-
tea originară, ci doar o transferă într-o distinctă «realitate ideală». Camil e
obsedat de concret, real, obiectiv – şi rămâne subiectiv. Caută rigoarea mate-
matic verificabilă – ca pe o himeră a fanteziei sale poetice. Împotriva voinţei
sale, Camil  se reinsinuează în filosofie ca artist. Din scrupul faţă de autono-
mia fiecărei forme de conştiinţă, Blaga urmează o strategie calm disociativă,
în cadrul căreia nu-şi frânează pornirile instinctiv inverse, reasociative. El,
liricul prin excelenţă, a învăţat mai multă filosofie şi mai temeinic decât
Camil. Dus de valul inspiraţiei de moment, Camil e – din acest punct de vede-
re – o fire mai «poetică» decât Blaga. Dar ştiinţa, intelectul, intelectualizarea
sunt crezul lui mântuitor. Cel întru toate lucid crea neîncetat să mântuiască
omul, ţara, lumea. Din contră, crescut în credinţă, Blaga o sublimează în ata-
şament faţă de miturile de orice provenienţă pentru a recuceri certitudini
într-un secol zdruncinat din temelii. Un sătean – un orăşean. Un arhaic (în
modernitate) – un modern prin definiţie. Un intuitiv – un intelectiv. Un
romantic – un «realist». Un visător – un lucid. Dar cel lucid ni se înfăţişea-
ză uneori mai fantast decât visătorul ce-şi converteşte rodul imaginaţiei în
structuri coerente şi riguroase”. 

În primul volum din Autori şi opere, cu subtitlul Culturi occidentale
(Ed. EuroPress Group, 2007) sunt prezente, alături de eseurile consacrate
unor filosofi şi esteticieni (Friedrich Nietzsche – Genealogia moralei, Martin
Heidegger – Scrisoare despre „umanism”, Immanuel Kant – Trei critici şi mai
multe dualităţi, Wilhelm Worringer – antinomiile unui nordic sau Nietzsche şi
Marx – asonanţe, disonanţe), şi cinci eseuri substanţiale despre opera unor
scriitori fundamentali din literatura secolului XX. De altfel, comentând opere
precum Henri Quatre de Heinrich Mann, Forsyte Saga de John Galsworthy,
Conştiinţa lui Zeno de Italo Svevo, Metamorfoza de Franz Kafka sau Omul
fără însuşiri de Robert Musil, Ion Ianoşi procedează prin contextualizare,
înscriind creaţia literară în climatul ideatic al epocii, sugerând filiaţii sau
corespondenţe între opere literare, scriitori şi curente, stabilind asocieri per-
tinente şi operând disocieri cu fineţe şi tact, fără abuzuri interpretative sau
exacerbări metodologice. Chiar dacă textele nu sunt noi, constituind prefeţe
sau studii introductive ale unor cărţi de referinţă din proza secolului trecut,
ele se citesc, în noua lor dispunere şi arhitectură, deopotrivă cu plăcere şi
interes. În cazul lui Galsworthy, de pildă, Ion Ianoşi nu ezită să folosească
anumite încadrări categorial-tipologice („Şcoala imaginilor”, preluată de la
Balzac) pentru a desemna originalitatea epicului din Forsyte Saga. De altfel,
regăsim în capitolul consacrat acestui ciclu epic, formulări memorabile, în
care eseistul, prin apelul la enunţul concis şi seducător deopotrivă, prin recur-
sul la metafora critică sugestivă, caută să surprindă inefabilul unui stil, repre-
zentativitatea unei opere, forţa scriiturii de a reînvia o lume, de a restaura
mentalităţi, cutume şi o viziune particulară asupra istoriei: „Galsworthy îmbi-
nă naraţiunea şi plastica, epicul şi liricul, drama şi idila, tragedia şi comedia,
precizia clasică şi jocul impresiilor. În retorta sa, contrastele se dizolvă însă,
în aluatul final extremele se neutralizează. Rezultă o specifică «aurea medio-
critas». Materialul iniţial nu e lipsit de culori tari, combinându-le artistul obţi-
ne nuanţe intermediare, pastelate (Irene, «doamna în gri», are părul «couleur
de feuille morte»). Galsworthy e un maestru în a doza, mixta, oferi semito-
nuri. Veselia lui e şi tristeţe, râsul e însoţit de suspine. «Pura» tragedie-come-
die o înlocuieşte ironia amară. Culorile, nuanţele, tonalităţile, «joacă» suges-
tiv, dar greu descifrabil. Cititorul intuieşte multe, dar le formulează anevoie.

Aluziile, larg folosite, înceţoşează unele pasaje.
Arta e voalată, indefinită, influenţată şi de către
«impasibilitatea» flaubertiană. În epoca lui
Galsworthy realismul tradiţional se afla în declin.
L-a explorat totuşi cu tenacitate. Conservatorismul
său îl ţinea departe de multe inovaţii, îl şi imuni-
za faţă de experienţe facile. Tradiţionalismul îl
situează în prelungirea romanului din secolul al
XIX-lea”. Fără îndoială că observaţiile eseistului
privitoare la „realismul clasic” al lui Galsworthy, la
contrastul dintre sentimente şi modul lor de fixare
în scriitură, la lirismul auster al paginilor epice
sunt pe cât de exacte, pe atât de relevante pentru
modul său de a se apropia de o operă, de un scrii-
tor, de un stil.

În relevarea semnificaţiilor operei lui Italo
Svevo, eseistul accentuează asupra temei memo-
riei, în conjuncţie cu un alt topos majos al literatu-
rii contemporane, acela al timpului. Ion Ianoşi
observă, astfel, că „trecutul este pentru Svevo per-
manent nou, se modifică prin prisma anilor scurşi.
Valoarea întâmplărilor prezente o măsoară capaci-
tatea lor de a revela sub un unghi inedit sedimen-
tările sufleteşti de odinioară. Facultatea prin exce-
lenţă omenească i se pare memoria, însuşirea de a
rememora continuu, mereu altfel, cele petrecute
cândva. Viaţa unui om e compusă din amintirile
asupra acestei vieţi. Dar, în jocul liber al aduceri-
lor-aminte, timpul îşi pierde binecunoscutele-i
caracteristici, ajunge reversibil, curge înspre izvoa-
re, se dilată ori se condensează, e supus celor mai
năstruşnice capricii. Conştiinţa, trecutul, tim-
pul subiectiv – iată pilonii romanului analitic

Gaudeamus 2007. Nicolae Balotă, Aura Christi, Nicolae Breban, Ion Ianoşi
Foto: Adrian Preda

Cu Bogdan Ghiu, Aura Christi, Nicolae Breban. 
Nietzsche şi Marx – Vinovaţi fără vină. Foto: Adrian Preda
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modern, aparent fragili, dar care au susţinut un edificiu ca al lui Marcel
Proust, înălţat din atâtea volume”. Subliniind capacitatea lui Svevo de a

capta nuanţele psihologice cele mai subtile, într-o scriitură de o remarcabilă
mobilitate, Ion Ianoşi sugerează, în fapt, şi relativitatea enunţurilor prin care
scriitorul italian surprinde efigia personajului său, refuzând orice încadrare
tipologică, orice determinare epică prea categorică.

Comentariul consacrat nuvelei lui Kafka Metamorfoza porneşte de la
studiul  preliminar al biografiei scriitorului praghez, cu relevarea complexe-
lor psihanalitice care susţin edificiul epic, insistându-se, pe drept cuvânt, asu-
pra figurii simbolice a tatălui, dominatoare, amputantă, anihilantă. Dramă a
singurătăţii abisale a fiinţei, a alienării şi a absenţei comunicării cu ceilalţi,
Metamorfoza e şi o insolubilă tragedie a artistului ce se trezeşte, la un
moment dat, izolat de ceilalţi, a artistului care îşi resimte propria condiţie
sub semnul unei alterităţi vinovate. Aici survine, de fapt, originalitatea netă
a interpretării propuse de Ion Ianoşi: în revelarea semnificaţiilor nuvelei lui
Kafka sub semnul acestei figuri arhetipale a artistului, a cărui condiţie de
excepţie este nu una ascensională, ci una degradată, orientată subliminal
spre zonele monstruosului şi informului: „Cât priveşte Metamorfoza, ea se
bazează pe o încurcătură voită, programatică: este direcţionată în jos, nu în
sus, ca reprezentare inversă celor uzuale şi explorării lor tradiţional roman-
tice. Condiţia artistului este percepută ca înjositoare, nicidecum înălţătoare,
şi nu accidental, ci potrivit esenţei sale; în orice caz, conform cu răsfrânge-
rile acestei esenţe în existenţa oamenilor normali, dar şi în conştiinţa crea-
torului însuşi. Jurnalul şi scrierile kafkiene atestă cât de adânc înrădăcinată
i-a fost asocierea artistului nu cu supraomul, ci cu subomul. Kafka nu mima
defel oripilarea faţă de hrana în sfârşit descoperită; mai degrabă damnată,
decât mântuitoare. Maxima gravitate cu care a pus condiţia de scriitor sub
semnul întrebării, al incertitudinii, al refuzului, l-a determinat, poate, să-i
ceară lui Max Brod arderea, după moarte, a tuturor manuscriselor sale nepu-
blicate”.

Interpretarea capodoperei lui Musil Omul fără calităţi îi prilejuieşte
eseistului observaţii juste despre raportul dintre om şi operă, dintre epocă şi
creaţie, dar şi remarci substanţiale cu privire la arhitectura narativă a ope-
rei, sau la destinul personajelor centrale ale operei. Plastice şi, totodată,
sugestive prin acuitatea observaţiei, enunţurile critice se remarcă prin fermi-
tate, deschidere metodologică şi disponibilitate, ca în fragmentul care urmea-
ză: „Enorma pânză a Penelopei a fost metamorfozată într-un mare roman.
Unul psihologic şi intelectual. Unul filosofic: ontologic, epistemologic, semio-
logic. Să fie posibil aşa ceva, romanul ca simbioză deplină între artă şi filo-
sofie? Musil a ştiut să problematizeze orice, să ridice la rang de «problemă»,
inclusiv în accepţiunea germană de «fragwurdig», demn de îndoială. Omul are
acum dreptul de a se îndoi de indiferent ce, mai ales de sine, de propria-i sta-
tornicie. Nimic nu mai e univoc, totul este echivoc. Afirmaţia conţine nega-
rea, semnul plus se află în complementaritate cu semnul minus. Îndoiala
rupe omul în două. Dar, de fiecare dată, cele două prezenţe, teza şi antiteza,
nu alternează, ci sunt concomitente, concrescente; şi se neutralizează reci-
proc. Spaţiul e aspaţial, timpul – atemporal, devenirea – încremenire, sau cel
mult o rotire în cerc. Binele e rău, şi invers. Realul e vis, fantasticul – pal-
pabil. Luciditatea constată absurdităţi, fantasmele oferă minima siguranţă de
sine. Nu sunt însă avute în vedere dualităţile de odinioară, simetrice prin
antinomie: nu o dialectică tradiţională, ci un autodevorator relativism jucăuş
– luat în serios anume ca joc!”.

„Atras de geometrie, de sistematicitate” (Ştefan Borbély), Ion Ianoşi
e, deopotrivă, fascinat de analogii, captivat de relaţionări şi corespondenţe
estetice, în încercarea, mereu reînnoită de a sesiza esenţa unei creaţii, arhi-
tectura secretă a unui roman, relieful uman şi stilistic al unui creator. Între
rigoarea enunţurilor şi relativismul metodei stă, în fond, specificitatea între-
gului demers al cărturarului, atras deopotrivă de literatură şi de filosofie, de
istoria ideilor şi de structurile şi formele literaturii. 

Alexandru ŞTEFĂNESCU
Firimituri de timp

Îmi amintesc de anii copilăriei ca printr-un văl cuprins de luciul
static şi viguros al unei anti-memorii criogenate şi brusc readuse
în simţire aproape două decenii mai târziu, recunoscându-mi –
vag, cu imprecisă asprime şi imaculată stranietate, ba chiar cu

stupefacţie – viaţa abia după reordonarea tuturor pieselor din acel puzzle, şi
odată cu trecerea imaginilor în semi-conştienţă, prin anamneză, frânturile
capătă sensuri şi emanaţii noi, emblematice, nu rareori deghizate sub măşti-
le unor simple accidente ale sorţii. Îmi amintesc de nisipul umed şi de urme-
le tractoarelor care arau plaja din Neptun la asfinţit, de Simina Vintilă, de
căluşeii din Craiova şi grădina zoologică de-acolo, de Ionescu – mecanicul-
şofer şi de podul de la Medgidia pe care treceam în drum spre mare, de undi-
ţele lui Dinescu (mai târziu, de sticlele de cognac băute pe dig şi pachetele
de Marlboro fumate pe-ascuns), de fuga lui Ceauşescu, autoservirea din
Sinaia de vizavi de hotel Palace, de vocea Blandianei la radio şi bucuria iste-
roidă a mulţimii dezlănţuite, cu steaguri decupate fluturând în vânt, oameni
făcând semnul victoriei şi maşini claxonând neîntrerupt. Dar cea dintâi amin-
tire, primordial-esenţială, pe care o am, şi la care se raportează tot ceea ce
se va fi aşezat, cu timpul, în circumvoluţiunile creierului meu şi în straturi-
le memoriei propriu-zise, mă înfăţişează trăgând, în mers, de volanul Daciei
1300 câştigate de Janina (la loz în plic sau la o tombolă organizată de CEC
– nu mai ştiu exact), cocoţat pe genunchii unui bunic crispat şi care trage
întotdeauna de volan în direcţie opusă, în încercarea disperată de a ţine maşi-
na pe partea dreaptă, la limita manevrabilităţii care să-i permită să ne aducă
întregi acasă. Reînşurubându-mă în cele câteva plutitoare, vagi şi disipate
fragmente de memorie care mi-l înfăţişează înapoia volanului, reţin mai ales
expresia de groază nedisimulată întipărită pe chipul său prelung şi luminos.
Nu putem spune, aşadar, că Janos (aşa îl răsfăţăm noi) era un şofer talentat.

Dimpotrivă, era mai degrabă un antitalent, dar compensa printr-o atenţie
maniacală, precum şi printr-o continuă şi aproape obsedantă raportare la
regulament – ce să mai zic de politeţea care îl obliga să răspundă injuriilor
şoferilor în trafic cu formule de genul: „bou sunteţi dumneavoastră!”. Dar să
nu divagăm! 

Vorbeam adineaori despre întâietatea mental-afectivă a acestei secven-
ţe care continuă să-mi curgă adeseori prin minte, uneori ca o străfulgerare,
alteori într-o desfăşurare lentă, generoasă, cadru cu cadru, în relanti. Într-
adevăr, în măsura în care ţin să mă supun unui proces anamnestic, forţân-
du-mi limitele conştiinţei, ca într-o pseudo-transă hipnotică, această primă
amintire (nu ştiu dacă neapărat primă în ordine cronologică, dar cu siguran-
ţă primordială în ordine sentimentală) a reprezentat pentru mine unicul
punct de referinţă posibil, în ulterioara desfăşurare a memoriei mele afecti-
ve. Există ceva adânc, aproape insondabil, care îmi conectează întreaga fiin-
ţă la această primă secvenţă desfăşurată înaintea ochilor mei căprui, ceva cre-
puscular şi totodată luminos, un fascicul de lumină care răzbate prin bezna
densă a acelor ani din care nu-mi mai pot aduce aminte mare lucru, un seg-
ment existenţial a cărui dispariţie ar invalida, cu infinită bruscheţe, tot ceea
ce memoria mea a clădit, a suprapus, a acceptat sau a refulat în aproape trei
decenii de existenţă. Întregul meu stabiliment faptic, noţional, emoţional,
afectiv, valoric – într-un cuvânt: omenesc – s-ar prăbuşi, în mod fatal, inexo-
rabil, odată cu dispariţia în neant a acelei amintiri, a acelei frânturi de imagi-
ne care îmi sudează, din bucăţi, fiinţa laolaltă, oferindu-i sens şi semnifica-
ţie, precum şi temeiul memoriei viitoare, ca într-o relaţie de cauzalitate între
acea primă amintire şi cele care i-au urmat şi care-i tot urmează de atunci şi
până astăzi.             

Există bineînţeles şi posibilitatea ca această frântură de imagine, de
amintire să fi fost reinterpretată şi revalorificată tocmai prin prisma expe-
rienţei mele ulterioare şi a ataşamentului pentru mult iubiţii de mine bunici,
Janos şi Janina; ori, altfel spus, posibilitatea ca memoria să fi permis aces-
tei secvenţe să-mi zburde prin minte, tocmai pentru a (re)întemeia (dacă mai
era nevoie de aşa ceva!) – retroactiv – relaţia afectivă dintre noi. Într-adevăr,
omniprezenţa mentală a acestei secvenţe abil decupate pare a avea ceva din
structura obsedantă, repetitivă a unui temei. Sau poate că acesta e pur şi
simplu modul în care conştiinţa mea, sinele meu îl răsplăteşte pe Janos pen-
tru a-mi fi insuflat – atât prin participare directă, activă şi conştientă, cât şi
prin simpla sa prezenţă pasivă în viaţa mea – anumite înclinaţii, pasiuni, ten-
dinţe ori obişnuinţe intelectuale, reglând aşadar o „datorie” mai veche.
Adesea am fost întrebat, şi niciodată nu m-am sfiit să răspund cu maximă
onestitate, care anume din preferinţele, tendinţele, nevoile, opţiunile ori obse-
siile vieţii mele – intelectuale şi nu numai – sunt, ca să zic aşa, „inspirate”
mai mult sau mai puţin din ramificaţiile modelului intelectual-uman al scrii-
torului, profesorului universitar, filosofului, esteticianului, eticianului, omu-
lui, soţului, părintelui, bunicului Ion Ianoşi; ce anume am preluat, cât, cum
şi când? Sintetizând, acum, pentru dumneavoastră rodul acestui proces de
inspiraţie, al acestui „furt” rapace, deopotrivă intelectual şi omenesc, vă pro-
pun, în chip de răspuns la întrebarea: Ce anume am preluat de la Ion Ianoşi?,
următoarea enumeraţie: pasiunea pentru filosofie în genere, pentru gândirea
critică şi argumentativă, pentru filosofia şi istoria culturii, istoria filosofiei,
Kant, Hegel, Nietzsche etc.; dragostea afundă pentru marea literatură, meta-
morfozată într-o veritabilă şi enorm expandată obsesie atunci când vine vorba
de marele Dostoievski; inalienabila necesitate a altruismului social, recursul
la social-democraţie, denunţarea gravelor discrepanţe sociale ale lumii, refu-
zul exacerbării importanţei banilor şi a proprietăţii private, condiţia intelec-
tualului de stânga într-o lume de dreapta, întemeierea moralităţii laice, dis-
tincţia comunism-fascism/nazism, chestiunea superiorităţii teoretice a comu-
nismului în raport cu fascismul/nazismul, a stângii în raport cu dreapta, a
libertăţii de cuget în raport cu modelul religios, precum şi multe, multe alte-
le. Măsura în care le voi pune cândva la lucru pe acestea, în slujba adevăru-
lui şi a dreptăţii, depinde numai de mine. Iar justa lor receptare – de ceilalţi.
Până atunci, însă, toate acestea mă apropie cu enigmatică şi totodată explo-
zivă afecţiune, solicitudine şi solidaritate de fiinţa cărturarului, omului şi
bunului meu prieten Ion Ianoşi. „La mulţi ani, dragă Janos!”.  

�

La Salonic.
Foto: Aura Christi
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Constantin COROIU
Poveste despre Dostoievski 
şi Tolstoi

Una dintre cărţile ce ocupă un loc aparte în bibliografia atât
de bogată şi diversă a lui Ion Ianoşi este, fără îndoială, cea
consacrată unui roman sui generis: „romanul dialogat”, cum
l-a numit domnia sa, dar şi cel tăcut, ale cărui personaje

sunt Dostoievski şi Tolstoi. Cei doi titani ai literaturii ruse şi universale,
deşi contemporani, respirând aerul aceleiaşi ambianţe cosmice şi al aceleiaşi
epoci, nu s-au cunoscut şi nu şi-au vorbit niciodată direct, nici chiar atunci
când s-a întâmplat să se afle la doar câţiva metri distanţă unul de altul. Se
adevereşte încă o dată, dacă mai era nevoie, că realitatea „bate” ficţiunea şi
că nu ne putem imagina decât ceea ce s-a petrecut cu adevărat. Realul devan-
sează imaginarul şi – cu o propoziţie a lui Ion Ianoşi – „se opune idealului”.

S-ar putea găsi multe explicaţii ale insolitei relaţii dintre creatorul
Annei Karenina şi cel al Fraţilor Karamazov, între care aceea că „Dostoievski
era petersburghez pursânge, iar lui Tolstoi nu-i plăcea capitala nordică a
imperiului, ordinea ei prea dezordonată (admirabil şi, mai ales, definitoriu
oximoron în acest caz – n.m.), hieratică şi fantastică; o vizita de aceea cât
mai rar cu putinţă”. După cum o alta ar putea fi diferenţa privind originea
şi starea socială: Dostoievski era, cum însuşi se caracteriza, de extracţie şi
condiţie plebee, iar Tolstoi făcea parte din aristocraţie. Oricum, dincolo de
ipoteze şi de posibile explicaţii ale cauzelor, este neîndoielnic că cei doi s-au
urmărit tot timpul – şi folosesc
înadins verbul a urmări, pentru că
Dostoievski şi Tolstoi, poveste cu doi
necunoscuţi este nu doar o carte de
subtilă analiză, ci şi o naraţiune de
superioară detectivistică literară –,
citindu-şi şi recitindu-şi unul altuia
operele, nu o dată chiar din faza ce aş
numi-o foiletonistică a publicării lor,
dar şi trimiţându-şi, prin interme-
diari, diverse mesaje. Personalităţi
mai mult decât accentuate, diferite
până la incompatibilitate sau, cel
puţin, până la limita incompa -
tibilităţii, Dostoie vski şi Tolstoi s-au
neliniştit mereu reciproc. Existenţa şi
scrisul fiecăruia au fost inconfortabile
pentru celălalt tocmai pentru că au
constituit motive de nelinişte. Una
fecundă, catalizatoare. În fond, genii-
le se resping ori măcar se delimitează.
Numai mediocrităţile se adună.

Revenind la acea unică ocazie
când cei doi ar fi trebuit să se afle
faţă în faţă (o a doua s-ar fi putut pro-
duce, dacă Tolstoi ar fi participat la
festivităţile din 1880, de la Moscova,
consacrate memoriei lui Puşkin, când
Dostoievski a rostit un faimos dis-
curs) pe care Ion Ianoşi o evocă chiar
la începutul cărţii, ea este consemna-
tă în Amintirile Annei Grigorievna
Dostoievskaia şi se referă la momen-
tul când are loc ultima prelegere
dintr-un ciclu susţinut de filosoful
Vladimir Soloviov. Tolstoi venise înso-
ţit la acest eveniment de criticul
Nikolai Nikolaievici Strahov. Iată dia-
logul dintre Strahov şi incomparabila
soţie a lui Dostoievski:

„– A, a fost o situaţie specială,
râse Strahov. Nu v-am ocolit numai pe
dumneavoastră (Anna Grigorievna îl
întrebase pe obişnuitul «musafir de
duminică» al familiei Dostoievski,
invitat acum să ia masa împreună: de
ce i-a ocolit la prelegerea lui Soloviov?
– n.m.), i-am ocolit pe toţi cunoscuţii.
Împreună cu mine a venit Lev
Nikolaievici Tolstoi. M-a rugat să nu-i fac cunoştinţă cu nimeni, de asta am
şi evitat pe toată lumea. – Cum! A fost Tolstoi cu dumneata? Exclamă
Feodor Mihailovici cu o uimire amară. Ce rău îmi pare că nu l-am văzut!
Bineînţeles n-aş fi insistat să-i fiu prezentat, dacă omul nu voia. Dar de ce
nu mi-ai şoptit că e cu dumneata? M-aş fi uitat la el! – Doar îl ştiţi din foto-
grafii, râse Nikolai Nikolaievici. – Ce fotografii, parcă ele redau omul? E cu
totul altceva când îl vezi în carne şi oase. Uneori ajunge şi o privire, ca să-
ţi rămână în inimă un om pentru toată viaţa. N-o să-ţi iert niciodată, Nikolai
Nikolaievici, că nu mi l-ai arătat”.

Adeseori – depune mărturie autoarea Amintirilor – Dostoievski „şi-
a exprimat regretul că nu-l cunoştea pe Tolstoi personal”. O întâlnire rata-
tă, cum regretă, la rândul său, Ion Ianoşi, care comentează şi întreabă:
„Esenţialul este că la 10 martie 1878 (era duminică – n.m.) s-a ivit un pri-
lej neaşteptat de simplu şi de firesc pentru ca Tolstoi şi Dostoievski, aflaţi
pentru prima şi ultima oară împreună (să nu uităm că peste trei ani
Dostoievski avea să moară – n.m.), să se cunoască personal. Şi că, printr-un
întâmplător concurs de împrejurări, această cunoştinţă nu s-a realizat. Oare

cu adevărat întâmplător? Orgoliul lui Strahov nu a jucat oare aici, precum
în tragediile greceşti, un rol hotărâtor? Prin orgoliul de a fi singurul prie-
ten devotat şi tălmăcitor autorizat când al lui Dostoievski, când al lui
Tolstoi, şi de a nu-şi lăsa estompate presupusele prerogative pentru un dia-
log direct între cei doi, care pe el l-ar fi pus într-o paranteză oricând negli-
jabilă, nu a fost oare Strahov mesagerul unui adevăr mai important şi de el
neştiut?” Tot ce se poate. Ceea ce ştim însă este că apariţia, prezenţa şi rolul
unor personaje ca Strahov în preajma sau în intimitatea marilor scriitori, a
marilor artişti pot inspira, la rândul lor, o întreagă literatură, dacă nu şi o
metafizică.

Asemenea personaje de obicei antipatice sunt cele dintâi care mani-
pulează, care fac mica dar eficienta lor politică literară. Şi am avea de dat
numeroase exemple, inclusiv din apropierea noastră. În timp şi în spaţiu.
Sunt „mititeii” pe care i-a stigmatizat Eminescu. Ei reuşesc, în anumite
momente, să intervină în traiectoriile celor mari sau să „confişte” posterită-
ţile acestora...

Extrem de importantă pentru înţelegerea sistemului de valori al lui
Tolstoi şi al lui Dostoievski este confruntarea lor privind ideile, problemele
complexe, spinoase, cum ar fi de pildă „problema slavă” şi, în legătură direc-
tă cu ea, cea a naţionalismului, poziţiile celor doi în această privinţă fiind
diametral opuse. „Tolstoi – scrie Ion Ianoşi – n-a vrut să cedeze naţionalis-
mului, l-a considerat aberant şi degradant pentru orice om de bun-simţ. În
această privinţă, el va rămâne consecvent, se va ridica împotriva naţionalis-
mului rus din timpul războiului cu Japonia, va avea îndreptăţirea morală să
nu se confunde cu o cauză considerată de el nedreaptă şi pierdută – se con-
fruntase doar cu războiul dus împotriva cotropitorilor lui Napoleon, ridica-
se doar cel mai trainic monument al patriotismului popular!” Dimpotrivă,

Dostoievski era un naţionalist, am
putea spune vehement, dacă luăm în
seamă fie şi numai faptul că el „îl
denunţă violent pe Levin” din Anna
Karenina, fiindcă opinia acestuia era
că „nu poate să existe vreun senti-
ment nemijlocit al ruşilor adevăraţi
faţă de slavii de prin alte părţi”. Cât
de intratabil era Dostoievski într-o ast-
fel de dispută ne-o dovedeşte acest
atac la Tolstoi: „Asta ne pune autorul
ei (al romanului amintit – n.m.) în
faţă, ca exemplu de om drept şi cins -
tit? Oameni ca autorul Annei Ka -
renina sunt învăţătorii societăţii, învă-
ţătorii noştri, iar noi nu suntem decât
învăţăceii lor. Dar ce anume ne învaţă
ei?” În treacăt, aş observa că
Dostoievski, de la înălţimea operei
sale de până la acel moment şi, în
plus, deloc de neglijat din punct de
vedere psihologic, cu şapte ani mai în
vârstă, se socotea, implicit, învăţăcelul
lui Tolstoi, recunoscându-i astfel aces-
tuia aşazicând înalta magistratură. Şi
cum să nu se socotească astfel când
credea – spunând-o deschis – „că nică-
ieri în Europa nu există un roman
comparabil cu Anna Karenina – opi-
nie pe care nu ar fi cutezat s-o expri-
me mulţi ruşi şi la care confraţii occi-
dentali aveau să ajungă mult mai târ-
ziu”. Această capodoperă absolută a
constituit obiectul „celui mai amplu şi
mai coerent” studiu „din romanul dia-
logat al celor doi”, ne asigură şi mai
ales ne convinge reputatul specialist şi
scriitorul de captivante naraţiuni de
idei care este profesorul Ion Ianoşi.
Cultură solidă dublată de talent epic.
Ce relevă studiul Annei Karenina,
culme „a încleştării dintre cei doi
artişti şi gânditori”? Răspunsul este
magistral: „Dostoievski ştie că artistul
Tolstoi este cel mai de seamă dintre
toţi, dar această convingere el o pune
de fapt între paranteze pentru a se
ocupa «numai şi numai» de ideologul
Tolstoi. Îl irită această artă desăvârşi-
tă. Dar îl pasionează tot ceea ce se

referă la confruntările naţiunii şi omenirii”. O pasiune caracteristică, şi ea,
marilor spirite, marilor creatori ca Dostoievski şi Tolstoi. De aceea cărţile
lor modifică lumea şi „crestează sufletele”, cum observa Marin Preda, refe-
rindu-se chiar la Tolstoi.

Studiul amplu al lui Dostoiev ski despre romanul Anna Karenina îi
prilejuieşte lui Ion Ianoşi pagini memorabile privind femeia în viziunea celor
doi mari prozatori. Şi din acest punct de vedere ei se situează pe poziţii mai
degrabă diferite. Subcapitolul „Femei dostoievskiene şi tolstoiene” începe cu
o constatare: „În articolele despre Anna Karenina, Dostoievski nu s-a refe-
rit deloc la Anna Karenina. Cum nu se referise nici la Nataşa Rostova. Cum
nu avea să se refere Tolstoi la Nastasia Filippovna sau la Katerina Ivanovna.
Dialogurile lor bărbăteşti se purtau cu un exclusivism orgolios prin mesa-
geri-bărbaţi”. Ceea ce ne apare cum nu se poate mai firesc din perspectiva
concepţiei lor despre menirea femeii. În vreme ce bărbaţii „au de rezolvat
probleme pentru toţi decisive, unica problemă a femeii este bărbatul: aici
Dostoievski îl urmează pe Tolstoi în patriarhalismul său ţărănesc”.
Altfel spus, în acest punct, cei doi atât de despărţiţi se întâlnesc.

Gaudeamus 2005.
Foto: Aura Christi
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Urmează o descriere din unghi psihologic, dar şi istoric, a evoluţiei unor
celebre personaje feminine din opera lui Dostoievski şi a lui Tolstoi. Între

real şi imaginar, figurile lor emblematice, destinele lor tulburătoare par să
repovestească facerea, creşterea şi descreşterea lumii. Am avut sentimentul
că Ion Ianoşi le cunoaşte atât de bine, de parcă ar fi trăit alături de ele o
viaţă. Şi, dacă mă gândesc puţin, acesta şi este adevărul! Cu totul remarca-
bilă este profunzimea cu care domnia sa relevă contrastul dintre idealul femi-
nin al fiecăruia şi ceea ce le-a hărăzit viaţa reală, îndeosebi când e vorba de
Tolstoi: „Ţăranul patriarhal patronează până la urmă această viziune a lui
Tolstoi, ca şi idealul său feminin. Pentru el femeia apare ca o mult râvnită
oază în mijlocul încleştărilor publice: «pacea» între «războaiele» purtate de
bărbaţi”. Crezând într-o viaţă precum cea a Rostovilor, Lev Nikolaievici a
încercat „să refacă familia ideală în propria sa căsnicie”, dar  „irealismul său
l-a costat scump”, căci „Realul se opune idealului”. Experienţa, experienţele
vieţii, în acest caz ale vieţii de familie în primul rând, l-au învăţat în cele din
urmă „să rămână realist”. Ion Ianoşi scrie cu un reconfortant suflu epic care
mi-l evocă pe cel al lui Henri Troyat din celebrele biografii ale rusului natu-
ralizat francez: „Sofia Andreievna i-a născut mulţi copii, s-a îngrijit de ei şi
de el cu un devotament care prelungea modelele din romane. Ea demonstra
aievea cam ce ar fi ajuns, cu timpul, Nataşa Rostova. Prin ea a prins viaţă
un prototip imaginar. Numai că lui Lev Nikolaievici acest exces «casnic» îi
displăcea tot mai mult. Apoi au început certurile în jurul veniturilor şi moş-
tenirii, semn că într-o lume mercantilă banii nu pot fi nesocotiţi. (Femeia
este fizică, bărbatul este metafizic! – postula G.Călinescu – n.m.). Între timp,
Tolstoi scria povestirea Diavolul, în care un moşier, ca Levin, trăieşte cu o
ţărancă năbădăioasă şi necuvântătoare, până ia în căsătorie o aristocrată,
asemănătoare lui Kitty, pe care o iubeşte mult, fiind totodată chinuit de
dorinţa de a relua vechea legătură, şi, neputându-şi înfrânge patima iraţiona-
lă, se omoară (într-o variantă a povestirii) sau omoară «diavolul» (într-o altă
variantă). Povestirea era de fapt autobiografică, Stepanida din poveste fuse-
se Axinia Bazâkina, soţia unui mujic din Iasnaia Poliana, luat la armată.
Drept care Diavolul a fost mulţi ani ascuns de Sofia Andreievna”. Oricum,
ne atrage atenţia cu luare aminte Ion Ianoşi, suntem departe de „idilica viaţă
a Nataşei cu Pierre de peste ani şi decenii”, iar Tolstoi ajunge să conştienti-
zeze „ că nici Nataşa, cea visată într-o primă maturitate, nici Kitty, cea imagi-
nată mai târziu, nu-i fuseseră date cu exactitate. Ceea ce îi fusese dat era să
înţeleagă şi patima Annei, în carte, şi patima Axiniei, în viaţă; şi până la
moralizări, pasiunile din Sonata Kreutzer...” Cu o pană, repet, de veritabil
prozator, finul analist şi chiar psihanalist, încheie capitolul despre femeile şi
familiile reale şi ideale ale celor doi mari scriitori, remarcând mai întâi para-
doxul că „Anna Grigorievna a realizat în viaţa lui Dostoievski cam ceea ce şi-
ar fi dorit pentru viaţa sa Tolstoi”. În acest paragraf concluziv îi pune pe eroii
săi aşazicând faţă în faţă pentru confruntarea ultimă şi cea mai definitorie:
„E drept că Dostoievski n-a avut parte de o familie numeroasă, fără de care
Tolstoi nu-şi concepea existenţa. La Iasnaia Poliana au murit mulţi copii, dar
mai mulţi au rămas în viaţă. Vremea familiilor patriarhale echilibrate, rotun-
jite trecuse însă, în ciuda stabilităţii ei aparente. Fisurile se accentuau, scan-
dalurile nu conteneau. Patriarhul de la Iasnaia Poliana trăia din ce în ce mai
nepatriarhal. Soţia sa avea tot mai dese accese de isterie. Fiii săi se împotri-
veau din ce în ce mai vehement. Noroc că se mai găsea şi câte o fiică dispu-
să să-i ia partea. Oricum, echilibrul părelnic se destrămase, iar viitorul, deve-
nit prezent, nu voia nicicum să se conformeze previziunilor optimiste ale
unor epiloguri de roman. Dacă ar mai fi trăit, Dostoievski ar fi avut trista
satisfacţie să exclame: o familie întâmplătoare! Dar, în acest caz, Dostoievski
n-ar fi făcut decât să reia celebrul pasaj de început din Anna Karenina:
«Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită, însă,
este nefericită în felul ei». Cuvinte rău prevestitoare nu numai pentru Anna,
ci şi pentru plăsmuitorul ei. Ca şi Flaubert cu Emma, Tolstoi trebuie să fi
resimţit identitatea lui ascunsă cu Anna. Primele fraze preziceau, cifrat, şi
nefericirile familiei sale”. 

Până şi în moarte sau în postumitatea imediată, Dostoievski şi
Tolstoi se deosebesc net. Primul moare la 28 ianuarie 1881, după ce în noap-
tea de 25 spre 26 ianuarie suferă o hemoptizie care se va repeta violent a
doua zi: „Dostoievski cere să fie chemat preotul, citeşte Evanghelia, îşi ia
rămas bun de la familie. După o nouă hemoragie (...) intră în comă şi moare”.
Ceremonia de înmormântare, grandioasă, este descrisă cu vădită împăcare
sufletească de însăşi Anna Grigorievna în Amintirile ei. Mii de oameni, între
care marcante personalităţi, inclusiv marele duce Dmitri Konstantinovici,
asistă şi merg în urma cortegiului până la Lavra Alexandro-Nevskaia de la
capătul celebrului bulevard de peste patru kilometri al capitalei imperiale de
la gurile Nevei. Aici intonează cântări corurile reunite ale Lavrei şi
Catedralei Sf.Isaak. Coroanele strălucesc de panglici cu inscripţii de aur şi
argint, iar la cimitirul Tihvinskoe aşteaptă o mare mulţime – „oameni căţă-
raţi pe monumente, urcaţi în copaci, agăţaţi de grilaje...”

Anna Dostoievskaia trăieşte toate acestea cu satisfacţia unei „com-
pensări post-mortem”. Ion Ianoşi relevă, însă, şi stânjeneala „în faţa bâlciu-
lui regizat de către sus-puşii vremii”. Iată cum comentează domnia sa:
„Moartea şi înmormântarea lui Dostoievski au în ele ceva profund simbolic
în chiar ambiguitatea lor”. Ele par să exprime „sufletul încăpător” al lui
Feodor Mihailovici: „Mai cu seamă această fundamentală antinomie, pe care
n-o putem îndeajuns sublinia, dintre revoltă şi smerenie”. Pe scurt, fiindcă
spaţiul nu-mi permite să citez pe larg ceea ce scrie Ion Ianoşi în subcapito-
lul „Morţi şi înmormântări”, Dostoievski ar fi fost mulţumit de înmormânta-
rea fastuoasă ce i s-a făcut şi implicit de demonstraţia „în faţa lumii întregi
de a fi fost în fine «acceptat» fără rezerve de capii ţării şi ai Bisericii. Privită
din partea cealaltă, acceptarea echivala cu o expropriere, cu o anexiune.
Ţarismul şi pravoslavia se străduiseră de mult să şi-l anexeze pe marele răz-
vrătit. Înmormântarea le dădea, în ochii lumii, câştig de cauză”. Răzvrătitul,
surghiunitul, condamnatul la moarte, scriitorul (necitit de înalţii ierarhi ai
Bisericii) devine un vernopoddannîi – cuvânt compus cu sens preponderent
peiorativ, pe care ni-l tălmăceşte reputatul specialist în limba şi literatura
rusă: fidel, credincios, devotat, supus faţă de stăpânire – şi un bigot.
„Dostoievski ar fi fost mulţumit de înmormântarea sa fastuoasă” – afirmă
tranşant Ion Ianoşi – fiindcă „fusese cea râvnită” de el. Şi, rememorând-o,

constată autorul, nu se poate „să nu ne vină în minte, antitetic, cealaltă
înmormântare, a lui Tolstoi, ce avea să fie peste aproape trei decenii”, după
fuga de la Iasnaia Poliana. „Într-o telegramă a mitropolitului Antonie din
Petersburg i se propune întoarcerea în sânul Bisricii” (din care fusese exco-
municat) printr-un gest de căinţă: „Trimişii Bisericii dau târcoale muribundu-
lui pentru a smulge acel mult dorit semn. Unul măcar mimat. Tolstoi moare
dârz”. Înhumarea se săvârşeşte simplu, fără slujbă religioasă, într-un loc
dorit de el. Preoţi erau miile de mujici care îl conduceau în marea trecere şi
mestecenii dintr-un luminiş al pădurii Zakaz de la Iasnaia Poliana. Ei veghea-
ză cel mai impresionant mormânt pe care l-am văzut vreodată: „Dacă Tolstoi
ar fi asistat la înmormântarea sa, ar fi fost şi el profund mulţumit (...)
Plebeul Dostoievski a avut parte de o înmormântare aristocratică.
Aristocratul Tolstoi – de una plebee. Primul a fost iertat de Biserică pentru
păcatele lui. Al doilea nu a iertat niciodată Biserica pentru păcatele ei”.

Există cărţi al căror text este atât de dens, atât de cuceritor ca fapte
narate, ca idei şi formulări pregnante, încât ai sentimentul că a le „traduce”,
comentându-le, nu faci decât să le trădezi (fără ghilimele). Onest şi până la
urmă infinit mai profitabil pentru prezumtivul cititor e să citezi cât mai
mult. O asemenea carte este Dostoievski şi Tolstoi: Poveste cu doi necunoscuţi
de Ion Ianoşi, apărută într-o a treia ediţie (prima a fost publicată în 1977) la
Editura Ideea Europeană.

D.R. POPESCU
Un mare cărturar

Câte popoare, câte imperii şi câte ideologii n-au vărat şi n-au iernat
în lungul secolelor peste cuprinsul României de azi?

Bântuia prin preajma anilor ’50 – şi după, după o vreme! –
prin ziare (gazetele deţineau atunci pâinea şi cuţitul!) un filo-
sof analfabet (pardon, cu trei clase primare!), citared, care
purta pe maieu, la vedere, refrenul conştiinţei sale muzicale

(„până la unul o să piară duşmanii poporului”): se numea Slivoiţă. Era un
dirijor de conştiinţe atât de determinat încât îi tăia sub limbă (când nu le
tăia nasul şi urechile!) pe ostaticii răguşiţi, cu voie sau fără de voie, ce nu
executau cu frenezie, la cobză şi ţambal, marea sa epopee dansantă. Şi când
nu mai avea dinţi în gură, împreună cu enoriaşii săi eunuci, Slivoiţă mânca
magiun, varză creaţă şi carne, în toate posturile, cu toţi turcii şi turciţii de
pretutindeni. A dispărut o vreme de prin ziare, ca să apară pe ecran (ecra-
ne!) cu un alt maieu, de rugbist, pe care scria „Democraţie”, încălţat în pan-
tofi de balerini pe sârmă – şi cu sexul schimbat!

Timpul, care pe toate le cerne, l-a cernut şi pe el în iarbă, dar, totuşi,
Trotuş, umbra sa n-a rămas pe la Cozia, să zicem, ci a... rămas să umble prin
cerul României – şi umblă, umblă, umblă: o umbră cu sexul schimbat, sau,
mai precis, o umbră de ambe sexe.

Ce legătură există între Slivoiţă Naşpa şi Ion Ianoşi? Niciuna! Solistul
la goarnă, gornistul Slivoiţă Naşpa, filosoful analfabet şi cu umbră cu sex
politic variabil nu trebuie şters de pe răboj – şi nici nu este, mai ales că nepo-
ţii gornistului mai sus pomenit i-au preluat goarna, mantaua şi umbra cu
schimbător!

Ion Ianoşi n-a ascuns vreodată cine este şi ce crede. Am cunoscut-o
pe mama domniei sale, la Cluj: era o scriitoare pentru copii, de o discreţie
socială desăvârşită. L-am întâlnit pe Ion Ianoşi la mare, la Casa scriitorilor
de la Neptun, de mână cu un nepoţel... Nu o singură dată l-am văzut aplecat
– ca să adune scoici şi să construiască, în uruitul valurilor, castele de nisip! 

Ion Ianoşi, pentru mine, este un mare cărturar, care – atenţie! – nu
vrea să aibă nici măcar abilitatea de a modela retrospectiva istoriei prin lec-
ţii retorice! Ion Ianoşi a scris atâtea pledoarii pentru a face să vadă lumina
tiparului cărţi aflate sub semnele întrebărilor – încât şi-ar fi putut construi
măcar un soclu de apărător al confraţilor!... Nu, Ion Ianoşi este un caracter
puternic – în marea sa tăcere – puternic, da, dacă a ştiut să reziste la atâ-
tea sirene – în vremuirea atâtor fixaţii, obsesii şi orbiri succesive ale vremu-
rilor!...

În aniversarea naţională şi internaţională a dragelor noastre meridia-
ne şi mahalale ce pot semnifica infinitul – din care, din motive igienice, a
fost scoasă morala din joc! – sunt sigur că Ion Ianoşi i-a întâlnit, în deplina
lor efervescenţă senilă, pe reprezentanţii unor îmbătrâniri ireversibile, pre-
cum a asistat, desigur, şi la mai toate ciocnirile patologice ale civilizaţiilor.
Ion Ianoşi n-a trecut nimic cu vederea... Dar, constrâns de propriul său ade-
văr şi mânat de o râvnă ce nu ţine cont de capriciile conjuncturilor, Ion
Ianoşi ne-a prezentat mereu marile lumini ale Răsăritului şi Apusului –
Dostoievski, Tolstoi, Mann, bunăoară! – ca să nu ne rătăcim propriile vieţi
fără bucurii şi fără folos!... Comentând portretele atâtor doamne şi domniţe,
prinţi şi inşi cuprinşi de febre nu neapărat de provenienţe bacteriene, din
scrierile coloşilor literelor europene, Ion Ianoşi a sesizat nu o singură dată
fluiditatea sentimentelor, fluxul şi refluxul raţiunilor, imposibilitatea de a
fixa exact sublimul femeii iubite, menţinerea trează a conştiinţelor, depresia
şi agresivitatea pornite din scârbavnice mădulare, invidii şi impotenţe.

Dacă nu l-aţi citit pe Ion Ianoşi, din doască în doască, citiţi-l măcar
când sunteţi tulburaţi de intoleranţele climaterice – şi vă veţi bucura, boieri
dumneavoastră!

Să elogiez discursul critic al lui Ion Ianoşi pentru că domnia sa e la
curent cu modelele şi modele culturale ale zilei? Ion Ianoşi ar râde de mine!
Să spun că Ion Ianoşi e un autor citat? Şi dacă nu e citat, ce se întâmplă?
Cei mai mulţi autori citaţi se pare că sunt cei pe care majoritatea celor ce îi
citează nu i-au citit niciodată!

Sigur: Ion Ianoşi nu este un frizer de vorbe, dintre acei performeri
de vorbe, vorbe, vorbe îmburicate şi de erecţii de carnaval, a căror măiestrie
eclatantă – în scris, nu spune mai nimic! Frazele domniei sale sunt „germa-
nice”, sau „ruseşti”, exacte, clocotitoare, totuşi, axate uneori în jurul unor
nuclee epice – lui Tolstoi îi plăcea să se plimbe cu bicicleta şi să meargă la
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cinematograf! – nuclee care încearcă să lumineze dorinţa de afirmare a nevo-
ii de sens, fuga de suferinţe şi de moartea eului, răspunsul la întrebarea teri-
bilă a domnului Nietzsche: „Care este singurul lucru la care nu se poate
renunţa?” „Contemplarea perfecţiunii”, zice idolul lui Breban, şi spune şi Ion
Ianoşi, cărturarul pe care vă îndemn să-l citiţi, boieri dumneavoastră, pentru
a nu ajunge să vă uitaţi la vieţile voastre ca la nişte străine vieţi!...

Mihai Dinu GHEORGHIU
Un moment de intensă emoţie

Ion Ianoşi împlineşte 80 de ani. Este un moment de intensă emo-
ţie pentru toţi cei care-l cunoaştem şi preţuim. Este şi un prilej
de adus mărturii despre ce a însemnat Ion Ianoşi pentru noi în
decursul timpului. Eu l-am cunoscut citindu-i, în liceu fiind,

monografia consacrată lui Dostoievski. Apărea pe atunci în traducere seria
operelor complete ale marelui scriitor rus, iar cheia de lectură, împreună cu
toate datele necesare contextualizării scrierilor, îmi era de un imens folos.
Despre autor aveam sa aflu câte ceva mai târziu, prin canalele informale ale
vieţii literare. Văzut de departe (din provincie) şi de jos, din subteranele cri-
ticii literare, autoritatea profesorului de filosofie şi estetică impunea respect,
ca şi deschiderile pe care le practica spre culturile rusă si germană, nu foar-
te accesibile intelectualului român, francofon de rând. 

Aveam să-l întâlnesc pe Ion Ianoşi abia în anii 1980, într-un deceniu
care ne-a marcat atât de mult istoria colectivă şi individuală. Aflat (din 1980)
la începuturile muncii în cercetare, căutam un conducător de doctorat care
ar fi putut lua în seamă şi activitatea mea literară (debutasem cu un eseu
despre Ibrăileanu în 1981) şi care mi-ar fi putut fi călăuză în universul ştiin-
ţelor sociale. Generaţia noastra („80”) se confrunta cu restricţii profesionale
stricte, şansele admiterii la doctorat sau în rândurile Uniunii Scriitorilor
fiind restrânse de controlul ideologic şi poliţienesc pe care trebuiau să-l
înfrunte şi cei care aveau o poziţie mai stabilă şi mai recunoscută. Pentru
aceştia din urmă, problema majoră era aceea a transmiterii unui patrimoniu
cultural pe care-l acumulaseră şi-l primiseră de la înaintaşi, ca şi a unei
viziuni despre viaţă, prin care tot ce făcuseră căpăta sens. Or, această trans-
misiune (pe care sociologii o mai numesc şi reproducere) era grav ameninţa-
tă de intruziunea politică, ale cărei efecte au fost şi sunt o distanţare mai
mare decât cea „normală” între generaţii, rupturi ale traiectoriilor individua-
le şi de grup, cariere „atipice”. Eram pe atunci fiecare la o răscruce, pe care
o înţeleg mai bine acum, când am mai mult sau mai puţin vârsta pe care o
avea el când l-am cunoscut. Deşi n-a fost să-mi fie conducător de doctorat,
apropierea de Ion Ianoşi mi-a fost de un mare folos intelectual şi moral. Am
avut privilegiul unor seri prelungite de discuţii în casa de pe strada architect
Louis Blanc, care luau forma unui interviu pentru un nebulos proiect de
sociologie a intelectualilor români. În acea perioada, profesorul Ianoşi îşi
publicase un prim volum autobiografic, urmat la sfârşitul deceniului de un
altul. Era într-un fel o anticipare a valului de literatură memorialistică înăl-
ţat după 1989 şi care avea, într-o vreme, să acopere literatura de ficţiune. Eu
am avut însă, ca şi alţii, privilegiul de a putea discuta cu el despre această
privire retrospectivă din acei ani. Ion Ianoşi contribuise foarte mult atunci la
menţinerea unui dialog nu doar între generaţii, ci şi între intelectuali prove-
niţi din orizonturi diferite, între care cei aflaţi în subterane. Peste ani, ieşiţi
la suprafaţă, unii dintre ei au adoptat poziţii inchizitoriale, făcându-l respon-
sabil pentru propriile lor slăbiciuni pe cel care le înlesnise supravieţuirea
intelectuală. 

Lipsind din ţară vreme de mai mulţi ani, comunicarea dintre noi se
rarefiase, dar aveam să-l regăsesc la sfârşitul anilor 1990 mai întâi la vechea
adresă, apoi refugiat într-un mic apartament dintr-un cartier de blocuri bucu-
reştean, în care salvase câte ceva din interiorul vechii locuinţe. Mi-amintesc
cum am plecat de la una dintre aceste revederi cu un braţ plin de cărţi, publi-
cate de soţii Ianoşi în ultimii ani. Disponibilitatea pentru tânăra generaţie
rămăsese şi ea aceeaşi cu cea de care avusesem şi eu parte în anii 1980. Cred
că înţelegeam acum şi mai bine lecţia de viaţă pe care mi-o transmisese de
la început şi pe care o simţisem atunci mai mult intuitiv: viaţa intelectuală
ca mod de supravieţuire. Un text autobiografic găsit pe internet acum mai
mulţi ani, suportul unei conferinţe ţinute la Budapesta, poartă chiar acest
titlu: viaţa ca supravieţuire. Profesorul Ianoşi îşi situează biografia în istorie

şi este în acelaşi timp un observator pertinent al vremurilor noi. Mi-a reţinut
atenţia în special observaţia pe care o făcea, după prima perioada a „tranzi-
ţiei”, asupra schimbării raporturilor dintre cultura de masă şi cultura de
elită, şi îngrijorarea ce i-o provocau pericolele pe care o ameninţă pe aceasta
din urmă. Tot efortul depus în decursul anilor de Ion Ianoşi, prin cărţile pro-
prii, traduceri, îngrijiri de ediţii, prefeţe etc., a fost acela de a salva o identi-
tate culturală europeană proprie şi colectivă în descendenţa Luminilor.
Prezenţa lui Ion Ianoşi în cultura română contemporană îi întăreşte aceste-
ia atributele de cultură central-europeană. Am recitit în aceste zile câteva din
paginile cărţii în care, la provocarea vremurilor şi a servitorilor lor, Ion
Ianoşi îşi definea identitatea ca opţiune, într-un moment istoric de cumpănă
(în Opţiuni, 1989, pp. 130-138). Singularitatea cazului său, observată şi de
alţii, provine din alegerea limbii şi culturii române de către un intelectual for-
mat iniţial în alte limbi şi culturi – maghiară, germană, rusă. Cred că aceas-
tă alegere – făcuta târziu, spre treizeci de ani – îi conferă nu doar prestigiu
intelectual, dar şi putere morală, într-o ţară în care identitatea intelectuală
este în mod comun asociată pribegiei şi dezrădăcinării. Recunoştinţa noastră
pentru această alegere ar trebui să se îndrepte şi către doamna Janina
Ianoşi, „cobeligeranta” în întreprinderea auctorială comună, şi către convin-
gerea şi credinţa umaniste şi „de stânga”, ambele opţiuni fundamentale, de
care nu s-a dezis o viaţă. 

Florin OPRESCU
Vocaţia prieteniei

Unele dintre cele mai frumoase pagini ale Demonilor lui
Dostoievski sunt cele în care aflăm mărturisirile lui Nikolai
Stavroghin, citite monahului Tihon şi urmate de dialogul
dintre cei doi, un dialog al modelării spirituale. Confesiunea

şi visul lui Stavroghin, expuse în confesiunea sa, ne amintesc de tipologia per-
sonajului dostoievskian, de ambivalenţa sa tipic modernă, de tragismul ine-
rent individualismului şi de intransigenţa justiţiară a autorului. „Cititorul,
afirmă cu elocvenţă Ion Ianoşi în analiza romanului, este cutremurat de tra-
gedia dedublatului Stavroghin, «rece» şi «fierbinte», josnic şi sublim, este dis-
pus să-l creadă pe cuvânt  şi să-i acorde circumstanţe atenuante; romancierul
nu se lasă însă înduioşat…” Analiza acestui moment crucial în evoluţia lui
Stavroghin depăşeşte modelul antinomic pe care îl desemnase Merejkovski în
analizele sale şi, aşa cum vom vedea, transcende privirea tranşantă, anti-
nomică pe care criticul rus o aplicase în anii 1901-1902 raportului din-

Cu Mircea Martin 
Foto: Adrian Preda

Ion Ianoşi, Autori şi opere
Editura EUROPRESS GROUP

Ion Ianoşi, Eu – şi el. 
Însemnări subiective despre

Ceauşescu
Editura IDEEA EUROPEANĂ

Ion Ianoşi, Dostoievski
Tragedia subteranei

Editura IDEEA EUROPEANĂ

Ion Ianoşi, Tolstoi
Romanul unei drame

Editura IDEEA EUROPEANĂ

Ion Ianoşi, Dostoievski şi Tolstoi
Poveste cu doi necunoscuţi
Editura IDEEA EUROPEANĂ
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tre Dostoievski şi Tolstoi. De altfel, credem că modelul impus prin reci-
tirea raportului dintre cei doi titani ai literaturii ruse actualizează un

exemplu, deloc retrograd al literaturii, de a înţelege în timpurile noastre
Creaţia. Acest model impus de Ion Ianoşi reaminteşte cititorului, pe lângă un
mod exemplar de a face literatură, plasarea Creaţiei în lume, prin, în şi pen-
tru Om.

Intuiţiile criticului, referitoare la analiza realizată de către monahul
Tihon scrisorii lui Stavroghin, sunt în măsură să ne descopere un
Dostoievski nou, convins de capacităţile spectaculoase de evoluţie ale conşti-
inţei umane. Inteligenţa diabolică a acestui „psiholog blestemat”, cum este
numit Tihon de către Stavroghin, face ca, în spatele formei încărcate şi a
intenţiei aparente de confesiune, să identificăm alte motive ale mărturisirii.
„El autorul, afirmă Ion Ianoşi, îşi concepe cu neîntrecută măiestrie lovitura de
graţie. Tihon laudă parcă spovedania dar începe s-o desfiinţeze stilistic… El
trece de la straturile de suprafaţă la cele de adâncime. Procedeul e aplicabil şi
confesiunii omului din subterană ori spovedaniei lui Ippolit.” Tihon  ar exploa-
ta tocmai teama „de urât, ruşinos, ridicol, nu de ura cititorilor”. El se teme
„de râsul lor”. „Lovitura, spune criticul, ţinteşte în punctul nevralgic al carac-
terului, în orgoliul incomensurabil al criminalului: nelegiuirea lui a fost hidoa-
să, urâţenia ei va fi cea care îl va ucide.” Ca o prelungire a conştiinţei auc-
toriale, ne este dezvăluit faptul că: „Demonstraţia lui Tihon e cea dintotdeau-
na a scriitorului în raport cu «demonii» subteranei, păcătoşi ridicoli, iar nu
cum speră criminalii teribili grandioşi, irezistibili.” Confesiunea lui Stavroghin
şi demascarea lui Tihon, magistral filtrate prin simţul critic al lui Ion Ianoşi,
ne relevă un Dostoievski surprinzător, un autor conştient de redescoperirea
omului în prag de secol XX. Omul din subterană, adică omul modern, este
omul conştiinţei încărcate, cel care vrea să-şi depăşească în van criza de con-
ştiinţă.

Imaginea lui Dostoievski transmisă de Ion Ianoşi ne provoacă să-l cău-
tăm în profunzimea operei sale şi să reconstruim, odată cu criticul, cu frag-
mentele extrase din evoluţia personajelor sale, figura lui Dostoievski, aceas-
ta apărându-ne asemenea unei mantii de arlechin. Prin Tragedia subteranei,
Ion Ianoşi nu se opreşte doar la Dostoievski, asemenea unei clasice cercetări
de factură monografică, ci expune o teorie autentică asupra modernităţii în
genere, fapt care sporeşte valoarea acestui eseu, asigurându-i un loc bineme-
ritat şi în cercetările adresate poeticii moderne. Dostoievski este şi pretext,
nu numai centru al preocupărilor, Modelul autentic al modernilor, de la care
eseistul porneşte în definirea acestei lumi sub dominaţia subteranei, a întu-
nericului conştiinţei. În epilogul studiului dedicat lui Dostoievski, definirea
modernităţii, într-un stil limpede, relaxat şi, în acelaşi timp academic şi olim-
pian, ne oferă o perspectivă înnoită asupra contradicţiilor atavice ale fenome-
nului. „Modernitatea s-ar defini, astfel, prin refuzul naivităţii clasice, prin asu-
mate bezne şi abisuri. Ea ar fi mistuită de flăcările pe care singură le înteţeş-
te, în timp ce rămâne scufundată în gheţuri, incapabilă să le abandoneze.”

Visul lui Stavroghin este visul omului modern, unul tragic
deoarece, reîntors în realitatea imediată, personajul va con-
stata imposibilitatea de trăi universul utopic a ceea ce el
numeşte „Vârsta de aur”. „Aici era leagănul omenirii, şi acest

gând îmi umplea sufletul de o dragoste frăţească. Era paradisul pe pământ;
zeii coborau din cer şi se uneau cu oamenii; aici se desfăşurau primele scene
din mitologie. Aici trăia un neam de oameni frumoşi. Oamenii se trezeau şi
adormeau fericiţi şi nevinovaţi.” A trăi fericit şi nevinovat, iată o utopie a
omului dostoievskian care este mai degrabă încercat de remuşcări şi de asu-
marea dramatică a propriului său destin. 

Revenind parcă la scena visului, Ion Ianoşi grefează pe această pro-
iecţie onirică  întreaga tensiune nerezolvată a modernului, oferind o defini-
ţie memorabilă artistului noii sensibilităţi. Creatorul din subterană este regă-
sit pe deplin în această sinteză care îl are ca punct de pornire pe Dostoievski.
Poziţia lui Stavroghin faţă de acest paradis derizoriu este cea a Creatorului
modern autentic cu care, de altfel, acest personaj se şi identifică: „Artistul
modern are sentimentul de a fi pierdut definitiv acest paradis, indiferent dacă
îl crede real sau imaginar, dacă îl deplânge sau îl batjocoreşte spasmodic. Atom
însingurat într-o lume străină, pe care zadarnic încearcă s-o ia în stăpânire,
conştient de atâtea deşertăciuni, stigmatizat de îngerul morţii, el se aseamănă
şi este adesea asemănat unui răstignit fără şansa mântuirii.”

Analiza modelului dostoievskian în contextul lumii moderne este cât
se poate de actuală, eseistul operând, dincolo de mode şi metode, cu instru-
mentul lucidităţii şi cu arsenalul culturii sale impresionante întru identifica-
rea unor valori perene ale operei lui Dostoievski. Ceea ce dă o autenticitate
sporită eseului este şi amploarea culturală pe care Ianoşi o identifică în uni-
versul literar al autorului Omului din subterană.

Un nou aspect al personalităţii complexe dostoievskiene, în acelaşi
deschis univers literar, ne este relevat prin reflectarea imaginii literaturii
ruse, prin relaţia dintre acesta şi Tolstoi. În eseul Dostoievski şi Tolstoi.
Poveste cu doi necunoscuţi, cărturarul Ion Ianoşi îşi pune la dispoziţie arse-
nalul cel mai rafinat pentru a demonstra că una dintre cele mai faimoase
„bătălii” în lumea literelor nu a fost decât pretext pentru o prietenie nesfâr-
şită. 

Citând o scrisoare a lui Tolstoi către Gorki, George Steiner, într-un
studiu celebru din 1959, intitulat Tolstoi sau Dostoievski, observă „antagonis-
mul fundamental” dintre cei doi autori care nu de puţine ori a evoluat şi în
manifestări aproape inexplicabile, precum cea din scrisoarea citată.
Contradictoriu, Tolstoi îi mărturiseşte lui Gorki faptul că Dostoievski „era
bănuitor fără motiv, ambiţios, greoi şi nefericit. E curios că este atât de citit.
Nu reuşesc să înţeleg de ce. Totul este penibil, inutil, pentru că aceşti Idioţi ai
săi, aceşti adolescenţi, aceşti Raskolnikov şi ceilalţi nu sunt reali; totul este
mult mai simplu şi mai pe înţeles.” Asemenea reacţii impulsive de critică a
manierei lui Dostoievski de a face literatură pot fi regăsite cu uşurinţă în
confesiunile lui Tolstoi. Cert este şi faptul că nici Dostoievski nu îşi menaja
confratele literar, mai ales că atitudinile sale par uneori motivate şi de „dife-
renţa de statut social şi de stare materială” dintre cei doi, datorată şi discre-
panţelor de onorariu. Însă interesul lui Dostoievski faţă de Tolstoi, ţinând
cont de contribuţia acestuia la evoluţia romanului, este unanim recunoscut,
fie şi numai dacă am invoca aici numele Idiotului, prinţul Lev Nikolaevici

Mîşkin, asociat de către critica literară celui de Lev Nikolaevici Tolstoi.
Dialogul contradicţiilor între cei doi mari creatori va releva pentru totdeau-
na fertilitatea negaţiei, o negaţie între spiritul tradiţionalist, realist susţinut
de textele lui Tolstoi şi spiritul tulburat, încărcat de întrebări tragice asupra
condiţiei umane în viziunea modernă a lui Dostoievski. 

Fără ezitări, fără digresiuni inutile, într-un echilibru magistral, plină
de tâlcuri care vizează chiar lumea în care trăim, povestea cu doi necunoscuţi,
ieşită de sub pana lui Ion Ianoşi, curge într-o direcţie aparent surprinzătoa-
re, stârnind o întrebare firească cititorului actual de literatură: poate exista
toleranţă şi chiar prietenie în spatele unor orgolii creatoare zdrobitoare?
Eseul încearcă şi reuşeşte să dovedească faptul că în ciuda diferenţelor struc-
turale dintre cei doi scriitori, în ciuda conflictelor datorate viziunii diferite
asupra lumii, contradicţiile şi negaţiile lor reciproce au avut o funcţie catali-
tică.

Spre deosebire de eseul deja citat al lui Steiner, Ianoşi nu abuzează
de figura vreunuia dintre cei doi, nu caută cu orice preţ diferenţele, ci caută
un echilibru clasic al comparaţiei acestora. El urmăreşte teme comune, punţi
de legătură neforţate, ci justificate de natura celor doi artişti. Textele celor
doi sunt materialul fertil şi generos al justificărilor, fapt care asigură afirma-
ţiilor credibilitatea necesară. Spre exemplu, obsesia morţii violente caracte-
rizează adeseori romanele ambilor prozatori. Mîşkin este purtătorul unui
mesaj sinistru, proiectat chiar din străfundurile autorului care trăise amenin-
ţarea morţii prin execuţie în 1849, un mesaj care surprinde teroarea minu-
telor de „dinaintea morţii, a morţii violente, prin execuţie”. Cu aceeaşi teamă
asumată chiar la nivel fizic, Tolstoi asistă în 1857 la ghilotinarea la Paris a
unui criminal. De asemenea, pentru a susţine faptul că „autorii se leagă între
ei şi prin intermediul personajelor lor”, Ion Ianoşi citează câteva întâmplări
din prima parte a romanului Război şi pace. Este vorba despre condamnarea
la moarte a lui Pierre Bezuhov şi momentele de dinaintea morţii descrise cu
groază şi pline de suspans. „Sinistra farsă” la care este supus Pierre amin-
teşte de momentele experimentate de Dostoievski în 1849 şi relatate prin
Mîşkin atât de convingător şi de tragic, tensiune culminând parcă prin tra-
gica relativitate a secundelor din faţa morţii: „dar dacă-s cinci secunde şi nu
una!...”

„Diferenţele se păstrează, menţionează Ion Ianoşi în legătură cu rele-
vanţa apropierii autorilor, dar ele nu pot totuşi, nici în acest caz, întuneca
acordul dintre cei doi. Ne aflăm în prelungirea temelor inaugurate în Casa
morţilor. Şi, ca şi în cazul altor teme, în prelungirea savantelor şi complicate-
lor similitudini, poate involuntare sau cu siguranţă involuntare, şi cu atât mai
revelatoare, între două destine. Situate, oricum, în perimetrul aceluiaşi secol,
al aceleiaşi ţări, al aceloraşi alte vieţi şi morţi contemplate şi descrise.” Astfel
de momente, care îi apropie mai degrabă pe cei doi decât îi despart, sunt
puncte forte ale analizei. Personaje care se identifică în obsesii comune şi
anxietăţi similare, „răceala, dacă nu chiar aversiunea, pentru străinătăţi atât
a lui Tolstoi cât şi a lui Dostoievski”, dar şi tentaţia detaliului care a deter-
minat de cele mai multe ori romane fluviu sunt câteva dintre elementele care
îi situează pe cei doi într-o proximitate surprinzătoare. 

În finalul eseului său, Tolstoi sau Dostoievski, George Steiner anali-
zează şi asumarea politică diferită a autorilor, citând în acest sens rolul cri-
ticii marxiste în aprofundarea lui Tolstoi în detrimentul lui Dostoievski. În
spaţiul rusesc, susţine Steiner, destinul lui Dostoievski a fost unul controver-
sat şi chiar în perioada antistalinistă tematica oferită de romanele acestora
nu a fost una prea generoasă. În schimb, Occidentul este dostoievskian,
romancierul fiind perceput ca „maestrul sensibilităţii moderne”. Concluzia
drastică a lui Steiner este aceea că: „Astfel, chiar dincolo de moarte, cei doi
romancieri rămân opuşi. Tolstoi, cel mai de seamă moştenitor al tradiţiei epice;
Dostoievski, unul dintre cele mai mari genii dramatice după Shakespeare;
Tolstoi, spiritul bântuit de raţiune şi de fapt; Dostoievski dispreţuitor al raţio-
nalismului, marele îndrăgostit de paradox...” Toate aceste adevărate diferen-
ţieri, opoziţii au însă o capacitate dialectică demnă de apreciat. 

Ceea ce urmăreşte Ion Ianoşi în relaţia celor doi sunt chiar, ceea ce
am putea numi, întâlnirile lor informale, întâlniri prin literatură şi cunoscuţi,
acestea sporind farmecul acestei dialectici. Citând scrisoarea adresată de
Tolstoi lui Strahov din septembrie 1880, Ianoşi demonstrează şi aprecierea
lui Dostoievski de către Tolstoi şi un straniu ataşament al acestuia faţă de
confratele său. „Aceste zile, mărturiseşte Tolstoi, nu m-am simţit bine şi am
citit Casa morţilor. Uitasem unele lucruri, am recitit şi nu cunosc o carte mai
bună în întreaga noastră literatură nouă, inclusiv Puşkin. Uimitor nu e tonul,

�
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ci punctul de vedere – sincer, natural şi creştinesc. O bună carte de povaţă. M-
am delectat toată ziua de ieri cum nu m-am mai delectat de mult. Dacă îl vedeţi
pe Dostoievski, spuneţi-i că îl iubesc.” Uimitor este şi tonul şi devotamentul
lui Tolstoi pentru Dostoievski. Amintirile din Casa morţilor devin aşadar un
panaceu al suferinţelor lui Tolstoi, dovada unui ataşament ce sporeşte para-
doxurile prieteniei lor. Însă rândurile care sunt evident generatoare de între-
bări ample asupra adversităţilor sau prieteniei dintre cei doi mari prozatori
sunt cele ale scrisorii lui Tolstoi după moartea lui Dostoievski. Recunoscând
cu o evidentă sinceritate „voluptăţile relecturării acestui text dens”, Ion
Ianoşi admite faptul de necontestat că această epistolă este „una dintre măr-
turiile capitale de apropiere şi simpatie.”

„Cât aş dori să pot spune tot ce simt pentru Dostoievski, afirmă plin
de emoţie Tolstoi... Nu l-am văzut niciodată pe acest om şi n-am avut nicio-
dată legături directe cu el, şi, când a murit, am înţeles deodată că el mi-a fost
omul cel mai apropiat, cel mai drag şi mai necesar… Aşa că l-am socotit un
prieten de-al meu, şi nici nu mă gândeam să nu-l întâlnesc, şi dacă până acum
asta nu s-a întâmplat, mai e, totuşi, timp. Şi dintr-o dată la masa de prânz –
prânzeam singur, întârziasem – citesc: a murit. Şi mi-am pierdut un anume
reazăm. M-am zăpăcit, iar apoi mi-am
dat seama cât mi-a fost de drag, şi am
plâns şi mai plâng şi acum.” Patetismul
acestei scrisori este eludat de ceea ce,
pe bună dreptate, putem numi vocaţia
prieteniei de care de dovadă Tolstoi.
Citând şi comentând aceste rânduri
emoţionante, Ion Ianoşi susţine că, în
spatele unei rivalităţi literare şi a unor
diferenţe fireşti şi necesare, există un
alt fond care uneşte marile spirite,
supradimensionat în unele timpuri,
uzat în altele. Este vorba despre o prie-
tenie cultivată cu evlavie, în tăcere, în
absenţă sau chiar în contradicţie. 

În Demonii citim de altfel cu
elocvenţă că: „Există prietenii bizare:
doi inşi sunt gata aproape să se mănân-
ce unul pe altul, trăiesc aşa toată viaţa,
dar nu sunt capabili să se despartă. Le-
ar fi şi imposibil: dacă unul din ei,
dintr-un capriciu, s-ar încăpăţâna să
împingă lucrurile până la o ruptură, ar
cădea desigur bolnav cel dintâi şi poate
chiar ar muri.” Aceasta pare prietenia
absolută, prinsă în vârtejul straniu al
dialecticii nimicitoare, prietenia cu -
noaş terii celuilalt chiar în absenţa re -
prezentării sale fizice imediate. 

Acolo unde Steiner proclamă
disjuncţia, chiar prin natura titlului
eseului său, Tolstoi sau Dostoievski,
Ianoşi vine cu o soluţie magistrală,
renascentistă, soteriologică, chiar şi
pentru timpurile pe care le străbatem.
El propune conjugarea celor doi titani,
Dostoievski şi Tolstoi, printr-o alchimie
surprinzătoare poate pentru unii, pro-
povăduind, cu admirabilă măiestrie
umanistă, prietenia, asumată la nivel
absolut ca vocaţie. 

Monica PILLAT
Portretul unui zâmbet

Farmecul profesorului Ion Ianoşi vine din zâmbetul cu care îşi
întâmpină interlocutorul, fie că e vorba de un prieten, de o
nouă cunoştiinţă sau de un întreg amfiteatru de studenţi,
aflaţi la începutul unui curs de estetică sau de filosofie. Acest

zâmbet cald şi inteligent creează o ambianţă de bună dispoziţie, o senzaţie
de confort intelectual, care îi face pe cei din preajmă să se simtă, dintr-o dată,
bine primiţi în câmpul magnetic al omului. 

Însă dincolo de cordialitatea nativă a lui Ion Ianoşi, zâmbetul acesta
(componentă esenţială a ceremoniilor politeţei) îl stimulează pe partenerul de
discuţie să păşească,  dezinvolt, pe nisipurile mişcătoare ale speculaţiei. Într-
o manieră subtil-socratică, profesorul îşi atrage, prin zâmbet, „adversarul” pe
un teren primejdios, provocându-l la un spectaculos duel al ideilor. Cultivând
paradoxul şi păstrând o strategică distanţă faţă de subiectul abordat, Ion
Ianoşi îşi observă atent interlocutorul, îl pândeşte la fiecare răscruce a dis-
putei, nu pentru a-i spulbera argumentele, ci pentru a le integra într-un dis-
curs ambivalent, care armonizează contrariile. Zâmbetul său se revelă a fi ast-
fel puntea ce uneşte polii unor puncte de vedere antagonice, iar partenerul
de dialog are în final revelaţia propriei valori, catalizate de prezenţa celuilalt.

Pentru ilustrarea celor afirmate, voi da un exemplu concret. În anii
70, tatăl meu, Dinu Pillat, intenţiona să scrie o carte despre receptarea ope-
rei lui Dostoievski în cultura noastră. Cu prilejul documentării, el a citit, prin-
tre altele, şi studiul lui Ion Ianoşi, Dostoievski, „tragedia subteranei” (apărut

în 1968), care l-a tulburat în asemenea măsură, încât a ţinut neapărat să-l
cunoască personal pe autor. Cei doi s-au întâlnit într-o după-amiază, în oraş,
şi au vorbit până seara târziu despre scriitorul lor preferat. 

Pentru a înţelege intensitatea şi magnitudinea emoţională a acelei dis-
cuţii, trebuie să precizez că, încă de timpuriu, Dinu Pillat se arătase atras de
personajele spiritualizate, în sens creştin, ale lui Dostoievski, personaje pre-
cum Stareţul Zosima, Alioşa Karamazov şi mai ales Prinţul Mâşkin, care avea
să-i devină, mai târziu, după propria mărturisire, un adevărat model de viaţă,
deoarece acesta „este doar oaza spre care se precipită toţi păcătoşii romanu-
lui, orbecăind la luminiş din bezna neliniştilor lor. El este acel care stârneşte
binele din ei, care îi îmblânzeşte şi îi umanizează într-un fel. Nastasia
Filipovna, Aglaia, Rogojin, Ippolit, în prezenţa lui Mâşkin, apar deodată mai
altfel decât înainte, transformaţi parcă pentru câteva clipe. De ce Mâşkin sfâr-
şeşte atât de tragic? Fiindcă el – cel mai bun şi mai curat – trebuie să îndu-
re calvarul pentru mântuirea tuturor celorlalte personagii. Iisus n-a fost oare
crucificat? Şi actul răstignirii nu rămâne cel mai răscolitor şi mai semnificativ
act din câte s-au întâmplat pe scena umanităţii?”

Confruntarea cu opera scriitorului rus a constituit un lait-motiv, în
existenţa tatălui meu. După ieşirea din
închisoare, în 1964, după cinci ani de
detenţie, petrecuţi în câteva dintre cele
mai exterminante lagăre comuniste din
ţara noastră, prima carte recitită de el
a fost Amintiri din casa morţilor, despre
care, la acea dată, a spus că e apă de
roze faţă de ceea ce trăise, pe viu, în
arest. La capătul vieţii sale, Dinu Pillat
a simţit imperios nevoia de a se mai
confrunta o dată cu viziunea romancie-
rului iubit, viziune pe care a ţinut s-o
obiectiveze într-un studiu critic. 

Profesorul Ion Ianoşi scrisese o
monografie despre demonismul lui
Dostoievski, fiind atras de nihilismul
aducător de relativitate al contestatari-
lor valorilor creştine. Mai puţin intere-
sat de sublimul şi de idealurile eroilor
îndrăgiţi de Dinu Pillat, criticul îşi con-
centrase atenţia asupra polului de întu-
neric lăuntric, analizat de Dostoievski,
în marile personaje negative, precum
Raskolnikov, Ippolit, Stavroghin şi Ivan
Karamazov. Mai sceptic decât Dinu
Pillat, care găsise în autorul rus punc-
te de reper pentru propria sete de abso-
lut, dialecticianul Ion Ianoşi sesizase, în
spatele personajelor antagonice, bătălia
diverselor curente de idei din epoca lui
Dosto ievski. 

Trebuie spus că Dinu Pillat
fusese tentat să încerce un experiment
asemănător în romanul Aşteptând cea-
sul de apoi, unde căutase să explice
obiectiv cauzele mişcării legionare din
România şi pusese în scenă personaje,
de factură dostoievskiană, care întru-
chipau tendinţe ideologice adverse, în
perioada respectivă.    

Întâlnirea dintre cei doi critici
trebuie să fi fost fascinantă, deoarece,
la sfârşitul ei, fiecare rămăsese marcat,
într-un fel esenţial, de personalitatea
celuilalt. Îmi aduc aminte de entuzias-
mul cu care tata se întorsese acasă, de
temperatura înaltă a discuţiei evocate
de el, imediat, atunci, precum şi de

zâmbetul frenetic ce îi însoţea cuvintele. 
Abordând universul dostoievskian, din direcţii diametral opuse, creş-

tinul şi liber-cugetătorul, idealistul şi filozoful materialist păreau să-şi fi regă-
sit, în acea seară, complementaritatea, graţie unei deschideri, fără prejude-
căţi, a gândirii. 

În capitolul dedicat studiului lui Ion Ianoşi, cititorul poate simţi căl-
dura, nealterată, nici astăzi, de timp, cu care Dinu Pillat îşi manifesta admi-
raţia faţă de partenerul său de dialog. Iată un prim exemplu: „conştient de
faptul că pe Dostoievski, mai mult decât pe oricare altul dintre scriitorii con-
temporani cu el, l-a preocupat «procesul viu şi incert de germinaţie a noului,
formele existenţiale, etice şi filozofice în curs de constituire», autorul pune
accentul, cu o remarcabilă subtilitate disociativă, pe natura vizionară a intui-
ţiilor avute de romancierul rus.” Al doilea exemplu figurează în concluzia
expunerii: privit în totalitate, trebuie recunoscut că volumul Dostoievski, „tra-
gedia subteranei”, are printre principalele merite pe acela că judecata critică
a autorului său, în limitele unui raţionalism riguros prin excelenţă, denotă o
complexitate de spirit, care face ca adevărul lucrurilor să nu fie denaturat cu
nici un prilej de simplificări teziste.

Ultima oară când i-am văzut pe profesorul Ion Ianoşi şi pe soţia sa,
Janina, în oraş, la o ceaşcă de cafea, acum câţiva ani, l-am întrebat dacă îşi
mai aducea aminte de unica discuţie, avută de demult, cu tatăl meu. Pe figu-
ra sa, luminos-prietenoasă, s-a aşternut o nostalgică îngândurare şi cu un
zâmbet, a cărui melancolie unea prezentul de trecut, mi-a evocat minunea ace-
lei întâlniri, în care izbutiseră, fiecare în parte, să-şi lepede limitele determi-
nismului ideatic, pentru a sărbători împreună puterea transfiguratoare a
geniului dostoievskian.     

ianuarie 2008

În umbra Erechteionului, cu Nicolae Breban
Foto: Aura Christi
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Alexandru SINGER
Un creator multilateral

Când sărbătorim o personalitate culturală care devine octoge-
nară nu ne preocupă funcţiile pe care le-a ocupat, ci opera
care îl reprezintă. Trecând în revistă lista cărţilor pe care le-
a publicat Ion Ianoşi avem certitudinea clară a unei opere

care îndrituieşte pe orice om de bună credinţă să considere că este vorba de
un creator multilateral şi, în funcţie de cărţile pe care le-a citit, să aprecie-
ze valoarea lor. În cazul lui Ion Ianoşi, este destul de dificil a-l aprecia mai
mult ca estetician, ca filozof sau ca literat. În ce mă priveşte pot spune că
m-a impresionat foarte plăcut în toate cele trei ipostaze enunţate mai sus
pentru că în fiecare din cărţile sale, pe care le-am citit, am constatat temei-
nicia documentaţiei; discernământ bazat pe situare în contextul social-istoric
concret şi pe analize comparative; stil format prin însuşirea rigorilor speci-
fice culturii ruse sau germane; responsabilitate faţă de text şi respect pen-
tru alte puncte de vedere.

Aş fi tentat să comentez, cu acest prilej, cartea profesorului Ianoşi
despre filozoful Constantin Noica, pentru a reaminti aspecte mai puţin valo-
rificate din viaţa Omului Noica, care ne-a onorat pe amândoi cu o corespon-
denţă interesantă. Mi-ar plăcea să mai recitesc şi să comentez minunata
carte de memorialistică despre St. Petersburg, dar pentru ambele aceste
cărţi se vor găsi desigur comentatori mult mai avizaţi, iar eu sunt mai legat
de cartea apărută la Editura Hasefer, Prejudecăţi şi judecăţi, la care am fost
redactor. Poate că unora nici nu le convine să comenteze această importan-
tă carte de atitudine civică şi de chemare la raţiune într-o epocă de perma-
nentă deformare a criteriilor valorice care ar trebui să aducă pe toţi repre-
zentanţii culturii române contemporane pe platforma unui dialog civilizat şi
stimulativ. Apărută în 2002, această carte ar fi putut preîntâmpina şi anihi-
la atacurile nedrepte a căror ţintă a fost, la un moment dat, profesorul
Ianosi, dar cartea nefiind suficient luată în consideraţie, aceste atacuri au
produs mai curând un rău social care încă mai necesită atenţionări repeta-
te (a se vedea articolul lui Vasile Ernu din revista Dilema nr. 204/2008). Aş
spune că Prejudecăţi şi judecăţi este o carte de elită a bunului-simţ, a cărei
chemare echilibrată nu-i poate trezi pe cei cărora armoniile le rămân stră-
ine, ei fiind prea implicaţi în permanente incitări la adversitate. Tocmai de
aceea invit la recitirea atentă a acestei cărţi care dă un strălucit exemplu de
dreaptă cumpănire între susţineri prea grăbite, intenţionat sau naiv partiza-
ne, deformări conştiente şi repetate cu insistenţă pentru a li se face loc acolo
unde n-au ce căuta. Cenzurându-se ştiinţific, Ion Ianoşi nu repetă nicicum
confesiuni incomode, ci judecăţi clarificatoare referitoare la prejudecăţi care
umbresc momente istorice şi personalităţi ale culturii, aparent prea diverse
pentru a fi reunite şi totuşi dătătoare de seamă pentru nevoia acută de a
înţelege că înainte de a fi blamate situaţiile merită a fi exact circumscrise!
Între absolutismele imobile şi relativismul disolutiv, autorul introduce mereu
distincţii bine cunoscute şi totuşi ignorate, argumente incontestabile, care ar
trebui să nuanţeze înţelesurile nu pentru a le justifica pe unele contra alto-
ra, ci în slujba adevărului. Teoria şi viaţa se unesc pentru a mărturisi sen-
suri perene. La studiul analitico-istoric se adaugă concretul personalizat, ca
un fascicul de lanternă peste un colţ în penumbră, pasibil de confuzii. Aşa
se întâmplă cu primele două studii ale cărţii (Amintiri adverse, Evreii şi
comunismul) la care se adaugă Vieţi paralele. Recitindu-le ai un dublu  senti-
ment de jenă şi milă pentru cei care nu obosesc să bată cu furie tobele unei
lupte absurde cu fantome îngropate de istorie şi nedorite de nimeni. A nu
uita nu înseamnă a reîncarna în realităţi noi spaime apuse. Capitolul despre
avatarurile sintagmei omul nou, ne conduce de la contextul biblic, trecând
prin Dostoievski, Nietzsche şi toate dezbaterile ideologice sau literare moder-
ne, nu spre concluzii ferme, ci la un set de întrebări referitoare la contrarie-
tatea vechi–nou şi tentaţiile ei pentru mileniul în care am intrat.
Comentariile lui I. Ianoşi ne ajută să privim mai bine vechiul, pentru a-l
depăşi, nu pentru a-l reînvia. Cât de ridicolă poate fi reacţia conflictuală la
un studiu comparativ normal, chiar necesar, rezultă şi din capitolul Nietzsche
şi Marx, iar capitolul următor (Sine ira et studio) reafirmă ideea că  a jude-
ca enunţuri formulate la mijlocul veacului al XIX-lea prin faptele celei de a
doua jumătăţi a secolului al XX-lea înseamnă să transferi post-judecata în pre-
judecată, ceea ce nu vor recunoaşte nicicum cei care judecă autori fără să-i
citească şi etape istorice fără a le studia (sau delimitându-se total de proprii-
le trăiri).

Pentru a nu abuza de bunăvoinţa redactorilor şi de atenţia cititori-
lor, las în seama acestora din urmă de a aprecia congruenţa următoarelor
studii incluse în acest volum, referitoare la Dostoievski, Kafka, Th. Mann şi
Vianu, cu obiectivele de bază ale acestei cărţi. Am convingerea că şi cei căro-
ra nu le sunt străine alte studii referitoare la aceşti corifei ai culturii, vor
citi cu plăcere şi aceste capitole ale cărţii şi se vor alătura cu convingere la
linia de conduită (din păcate încă riscantă) a celor care preferă judecăţi
serios argumentate, respingând prejudecăţile cel puţin derutante, dacă nu
deformante. 

Ianuarie 2008

Ion VARTIC
„Austro-ungarul”

Noi, prietenii lui clujeni – Mircea Zaciu, Marian Papahagi,
Ion Pop, Marta Petreu şi cu mine – i-am spus lui Ianoşi,
întotdeauna, „austro-ungarul”. Porecla, dacă-mi amintesc
bine, i-a dat-o Zaciu. De altfel, Ianoşi însuşi vorbeşte despre

„ai mei, descendenţi austro-ungari”, adică „evrei burghezi şi liberali”, cu „ata-
şamente moderne, puţin sau deloc religioşi, vorbind nu idiş, ci germana
cultă”. Cum ar spune Thomas Mann, Ianoşi provine dintr-o familie în care
s-a produs europenizarea tipului iudaic. Toată opera lui Ianoşi reflectă din
plin acest fapt. După cum, pentru cei care îl cunosc, e clar că Ianoşi aplică,
în viaţa de toate zilele, o morală practică de tip central-european. De aceea,
cu tandreţe umoristică, îi spuneam şi îi spunem până azi „austro-ungarul”.

De aici: 
1. O Lebensbürgerlichkeit, adică, în sensul iubitului său Thomas

Mann, un ataşament civic al său faţă de viaţă. 
2. Profesiunea practicată ca vocaţie şi, totodată, datorie. Exact cum

o defineşte Musil, alt preferat al său. Consecinţă: cultul muncii. Fără să-şi
piardă aerul profesoral, dar fără nimic pedant, în blugi sau în salopetă,
Ianoşi are aspect de muncitor intelectual. Într-un expresiv şi fidel portret,
prima linie a siluetei pe care i-o creionează Marta Petreu accentuează toc-
mai acest aspect: „Umblă îmbrăcat ca un docher, dar se vede de la o poştă
că este intelectual, şi nu unul oarecare, ci Profesor. Haina, neconformă vreu-
nui conformism, trebuie să fi fost, la origine, simptomul revoltei sale de fiu,
al negării înaltei burghezii maghiaro-iudaice ardelene din care descinde. [...]
Domnului Profesor Ion Ianoşi nu-i plac decât două lucruri: cărţile bune şi
ideile. O carte râvnită îl imobilizează ca pe alţii o masă fină: îşi scoate, cu
un gest mecanic, ochelarii, atârnându-le braţul la colţul gurii, apoi răsfoieş-
te cartea cu poftă; dacă nu-l tulburi, o chiar citeşte pe loc. Poate citi oriun-
de: în tren, în metrou – Sfântul Augustin înghiţit în două călătorii cu
metroul! – sau, cum a fost văzut la Cluj, pe stradă, în aşteptarea unui prie-
ten. O întrebare bine ţintită îi pune în mişcare imensul edificiu al memoriei
sale cărturăreşti şi îi declanşează reflexul didactic, indiferent de circumstan-
ţe. Drept urmare, întrebătorul devine beneficiarul unui curs: clar, însufleţit,
erudit şi patetic.”

3. Seriozitatea cu care abordează orice aspecte ale vieţii şi culturii.
Consecinţă: oroarea faţă de superficialitatea manifestată uneori de elita inte-
lectuală românească. 

4. Civilitatea lui desăvârşită, neobişnuită în lumea noastră.
Consecinţă: e politicos până şi cu ultimul mitocan, după cum e întotdeauna
punctual şi întotdeauna se ţine de cuvânt. 

5. Umorul lui tipic central-european, cu atracţie pentru grotesc şi
absurd. Un umor nescutit, însă, de nelinişti şi insomnii, datorită căruia
pasiunea profesorului pentru Heine şi Kafka are o punte de legătură cu
pasiunea pentru Ceaadaev şi Gogol, Dostoievski şi Tolstoi şi, mai ales, cu
pasiunea, îndurerată, pentru Ţvetaieva şi Platonov.

Post-scriptum. Încă un pasaj din portretul moral schiţat de Marta
Petreu: profesorul Ianoşi „are vocaţia prieteniei, înţelegând prin asta că, ori
de câte ori poate, face câte un bine: prietenilor, cunoscuţilor, ori pur şi sim-
plu necunoscuţilor. Are o generozitate nefirească, deoarece atinge idealul –
pe cel creştin ori pe cel utopic marxist, nu ştiu prea bine”. Nici eu nu ştiu
prea bine, dar de multe ori m-am uitat la raftul acela din biblioteca
Dumneavoastră plin de diverse ediţii ale Bibliei. După cum vă văd şi acum,
pe Janina şi pe Dumneavoastră, în vara lui ’90, stând în uşa micii terase a
casei voastre de pe Louis Blanc şi privindu-mă, încântaţi, cum plec, cu şofer
la scară, în prima mea dimineaţă ministerială. Naiv, n-am ştiut multă vreme
– căci aţi interzis s-o aflu – că această poveste e darul Dumneavoastră pen-
tru mine. După ce o vreme v-aţi amuzat să-mi satisfaceţi plăcerea vanitoasă,
principiul Dumneavoastră de viaţă şi creaţie a învins: îngrijorat, mi-aţi spus
că, prelungind prea mult asemenea vanităţi, îmi încalc vocaţia şi datoria de
a scrie. Nu v-am ascultat atunci, cum nu vă ascult nici acum. Aşa că primiţi,
dragă domnule profesor, dragostea mea aşa cum este: frivolă şi nerecunos-
cătoare.

Mircea MARTIN:

„Reconsiderând de la o oarecare distanţă prezenţa aces-
tui om în cultura română, mie mi se pare extrem de sem-
nificativ prin ceea ce numesc, complexitatea lui. Fiecare
dintre noi dacă ne acordăm răgazul unei autoscopii, ajun-
gem să ne descoperim o compexitate mai mult sau mai
puţin ireductibilă. Cred că, în comparaţie cu ceea ce este
complexitatea lui Ion Ianoşi, complexitatea noastră riscă
să fie foarte simplă, uşor reductibilă, dacă ne gândim
bine şi dacă luăm în calcul frontierele exterioare, pentru
că în cazul lui trebuie să ne gândim şi la frontiere exte-
rioare: d-sa nu vine exclusiv din Transilvania, ci vine
dintr-un Ardeal austro-ungar, are o ascendenţă austro-
ungară, bunicul şi tatăl sunt născuţi la Budapesta; deci,
există aici şi un subconştient imperial, ca să folosesc un
termen lansat de Livius Ciocârlie şi de Cornel
Ungureanu”.
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Răzvan VONCU
Ion Ianoşi şi relaţia 
estetică-literatură

Opinia comună şi chiar critica profesionistă îl identifică ade-
sea pe estetician ca pe o fiinţă rigidă, care, incapabilă să per-
ceapă fiorul artei, se străduieşte să împietrească emoţia în
formule şi definiţii. Receptarea operei lui Mihail

Dragomirescu, de pildă, este ilustrativă pentru convingerea modernilor că
estetica este o disciplină strict filosofică, „ştiinţifică” (vocabula apare în
multe cronici dedicate Ştiinţei literaturii, cu conotaţii, evident, peiorative),
fără legătură cu arta vie. Chiar un spirit pătrunzător ca G. Călinescu, care i-
a luat apărarea esteticianului creator al „teoriei capodoperei”, nu se sfia să
ironizeze subţire încercările lui Tudor Vianu de a crea un sistem estetic.
Marele critic, de altminteri, nu credea nici el în posibilitatea de a explica şi
preda frumosul şi, deşi a avut îndrăzneala de a propune studenţilor Facultăţii
de Litere din Iaşi un Curs de poezie, se mulţumea, atunci când îl edita în
volum, cu titlul, mai puţin ambiţios, de Principii de estetică.

Opera lui Ion Ianoşi reprezintă, de la început şi până la sfârşit, o con-
trazicere a acestei opinii comune şi a acestei situări a esteticii la periferia
artei vii. Sau, privită dintr-o altă perspectivă, opera profesorului se constitu-
ie într-o temeinică pledoarie pentru estetica vie, aesthetica militans. Nu în
sensul dat teremenului de militant de către teoreticienii deceniului al şaselea,
ci în cel de estetică înţeleasă ca o permanentă pedagogie a frumosului, făcu-
tă deopotrivă cu instrumentele gândirii filosofice, ca şi cu cele ale literaturii.

De altfel, semnele acestui devotament întru reinventarea esteticii ca
disciplină, concomitent, filosofică şi literară sunt descifrabile la simpla lectu-
ră a inventarului operei profesorului Ion Ianoşi. Din cele 32 de cărţi pe care
le înregistrează fişierul Bibliotecii Academiei Române (inclusiv reeditările,
fireşte), 12 sunt cărţi de literatură, alte 4 titluri fiind consacrate studierii
relaţiilor dintre filosofie şi literatură. Toată opera profesorului este, însă, clă-
dită pe o solidă temelie de cultură literară universală, referinţele la aceasta
fiind de găsit în oricare dintre cărţile sale; chiar şi în cele, să le spunem aşa,
strict filosofice.

Să nu se înţeleagă, totuşi, că literatura este un „violon d’Ingres” pen-
tru Ion Ianoşi, iar pledoaria pentru o aesthetica militans, o naivitate de gân-
ditor premodern. Nimic mai fals! Gândirea estetică a profesorului s-a aflat,
încă din anii ’60, în avangardă. După cum ni se va dezvălui, ceva mai târziu,
într-o carte capitală pentru gândirea artistică românească – este vorba de
cele două volume ale sintezei intitulate Nearta-artă (1982, 1985) –, Ion Ianoşi
depăşeşte concepţia clasică asupra expresiei artistice, suliniind că arta este
autonomă, dar nu independentă de societate, iar esenţa expresiei artistice o
reprezintă conceptul de formă. Care nu e identificabilă numai în artă, ci şi
în filosofie, istoriografie, eseistică, ca şi în alte domenii de activitate ale spi-
ritului uman. Prin acest concept generos, de neartă-artă, care se adaugă artei
propriu-zise, profesorul ne propune, până la urmă, o viziune estetică a exis-
tenţei şi o răsturnare spectaculoasă a clasicului raport între gnoseologie şi
estetică. Nu poate înţelege omul, nu poate înţelege lumea, nu poate face teo-
ria cunoaşterii – pare a ne spune Ion Ianoşi – acela care nu înţelege univer-
salitatea conceptului de formă şi polimorfismul frumosului ca dimensiune
fundamentală a existenţei.

Să notăm, în paranteză, că această gândire estetică îndrăzneaţă şi
amplă, de un substanţial umanism, s-a edificat, în cea mai mare parte, în
timpul regimului totalitar. Un regim care tindea să dea artei un conţinut de
clasă şi o funcţie auxiliară în societate: aceea de instrument de propagandă
şi „trâmbiţă” a realizărilor regimului. Curajul şi amplitudinea gândirii lui Ion
Ianoşi sunt cu atât mai remarcabile, cu cât Ion Ianoşi însuşi este un gândi-
tor de stânga, un filosof de descendenţă marxistă. Nu este deloc o contradic-
ţie între convingerile politice şi orientarea filosofică, pe de-o parte, şi aceas-
tă nouă antropologie estetică pe care o elaborează profesorul, antropologie
care scoate estetica de sub zodia închistării şi o readuce în mijlocul artei vii,
adesea chiar al artei de dincolo de marginile convenţionale ale artei.
Nicidecum: este o chestiune de nuanţe şi de amplitudine a gândirii. Ion
Ianoşi este maxist tolerant, anti-dogmatic, în linia Gramsci – Althusser –
Lukàcs, un marxist care pleacă de la „tânărul Marx” (ale cărui reflecţii este-
tice sunt remarcabile şi imposibil de ignorat, azi, în epoca post-umanismelor),
nu de la Manifestul Partidului Comunist, un marxist pentru care materialis-
mul dialectic şi istoric este un punct de plecare, legitim ca oricare altele în
istoria filosofiei, iar nu un liman final. Un marxian, mai curând decât un
marxist pur şi simplu, ca să folosesc o distincţie dragă post-structuraliştilor
francezi.

Autorul rândurilor de faţă – care nu au, desigur, pretenţia de a fi un
studiu, ci doar o modestă recapitulare – nu este estetician, nici filosof, ci cri-
tic şi istoric literar. În această calitate, ţin să insist asupra rolului foarte
însemnat jucat de opera şi personalitatea lui Ion Ianoşi în 1) crearea, la nive-
lul ideologiei dominante, a unui climat mai favorabil creaţiei şi performanţei
artistice, şi 2) progresul înregistrat de gândirea literară românească, în dece-
niul ’70-’80, capital pentru revenirea literaturii române la ritmurile marilor
literaturi europene.

Cum spuneam, Ion Ianoşi este un gânditor de stânga, revendicându-
se de la Marx şi marxiştii occidentali. Un marxist care, spre deosebire de alţi
marxişti (de la noi şi din lume), a rămas marxist şi după 1989. Prăbuşirea
acelor regimuri politice care se revendicau de la marxism – cu sau fără leni-
nism – nu a atras schimbarea la faţă a profesorului Ianoşi, pentru care Karl
Marx este doar un filosof, ale cărui contribuţii incontestabile sunt demult
înregistrate şi asimilate în istoria disciplinei, şi nicidecum un idol, a cărui
statuie trebuie înlăturată din templu, de îndată ce un alt idol, mai nou, şi-a
făcut apariţia pe firmament. Aceeaşi marcă, a convingerilor, a purtat-o şi
angajamentul politic al lui Ion Ianoşi, care a ocupat, la jumătatea deceniului
al şaptelea, unele funcţii în cadrul Partidului Comunist Român: în
momentul în care convingerile i-au fost contrariate şi, în final, spulbera-

Janina cu nepotul ei, Alexandru (nu Alex!) Ştefănescu
Foto: Aura Christi

Salonic. Bulevardul Aristotel. Cu Janina, Nicolae Breban şi Andrei Potlog
Foto: Aura Christi

Cu Janina, Aura Christi, Liuba Potlog, Alina Preda şi Andrei Potlog. 
12 Ianuarie 2007. Foto: Adrian Preda�
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te de practicile politice şi orientarea regimului comunist din România,
profesorul a părăsit respectivele funcţii, în ciuda tuturor riscurilor şi aba-

donând toate eventualele înlesniri care decurgeau din ele.
În această dublă calitate, de filosof marxist şi de activist luminat, Ion

Ianoşi a jucat un rol excepţional de important în revenirea normalităţii în
literatura română. Concepţiile sale estetice, moderne şi cu o largă deschide-
re umanistă, au contribuit, la începutul deceniului ’60-’70, la înlăturarea gân-
dirii maniheiste în materie de artă (pe care o promova realismul socialist),
prin impunerea unui orizont axiologic, în locul celui ideologic, şi prin readu-
cerea în cetate a uneltelor estetice în evaluarea operei de artă. Pledând cu
tenacitate şi inteligenţă pentru o estetică dialectică – în sensul marxist, iar
nu jdanovist al termenului –, Ion Ianoşi a fost unul dintre puţinii teoreticieni
(dacă nu cumva singurul...) cărora li se datorează revenirea criticii literare
la uneltele ei dintotdeauna: analiza, interpretarea, nuanţarea. Încă de la
prima sa carte, Romanul monumental şi secolul XX (1963), profesorul îşi
manifesta libertatea de gândire faţă de ideologia oficială şi, totodată, opozi-
ţia faţă de înţelegerea reducţionistă, schematică şi retrogradă a amplei gân-
diri estetice marxiste. Interpretarea pe care o dă istoriei romanului din seco-
lul al XX-lea şi a relaţiilor literatură-istorie, literatură-societate, respectiv lite-
ratură-gândire, rămânând de cea mai nobilă extracţie marxistă, este diame-
tral opusă interpretărilor pe care ideologii epocii încercau să le impună pro-
zatorilor momentului. Cum cel care profesa acest tip de înţelegere a literatu-
rii nu putea fi bănuit de lipsă de loialitate, ca filosof marxist şi activist de
partid, concepţia sa despre proză s-a impus şi a dus, nu peste multă vreme,
la renunţarea la poncife şi lozinci, determinând astfel revenirea literaturii
române la tradiţia ei interbelică şi, într-un anume sens, la normalitate.
Demonstrând, cu instrumentele esteticianului (dar cu dovezi luate din litera-
tura universală), caracterul umanist pe care marxismul îl atribuia, cu nece-
sitate, culturii, Ion Ianoşi a reuşit, printr-o operă temeinică şi încăpăţânată
(în sensul bun al termenulu), să determine ideologia oficială să abandoneze,
tacit, realismul socialist. Deschizând, astfel, calea pentru literatura salutară
a generaţiei ’60 şi, implicit, pentru readucerea artei literare pe temeliile ei
reale, care nu pot fi ideologice, ci estetice.

În deceniul următor, ’70-’80, opera lui Ion Ianoşi a continuat să joace
un rol de prim-plan în gândirea literară românească, de data aceasta prin
sincronizarea ei cu gândirea estetică occidentală. Şi aceasta, deoarece, într-o
primă fază, revenirea literaturii la normalitate a însemnat, pentru criticii şi
teoreticienii literari români, doar recuperarea întemeietorului Titu Maiorescu
şi a celor doi corifei interbelici, E. Lovinescu şi G. Călinescu. Adică a impre-
sionismului critic – fie el şi de nuanţă superioară – şi a unei gândiri esteti-
ce nesistematice, impresioniste şi ea. Aceasta, în timp ce gândirea literară
occidentală trecuse deja prin experienţa structuralismului, făcuse cunoştinţă
cu Şcoala de la Konstanz şi estetica receptării, şi se pregătea pentru aventu-
ra post-structuralismelor. Fără să se afilieze vreuneia dintre aceste orientări
(deşi unele dintre ele aveau certe rădăcini marxiste), dar alimentându-şi sur-
sele gândirii din aproape toate, marxistul Ion Ianoşi a provocat gândirea lite-
rară românească să revină în actualitate, să-şi aproprieze noile instrumente,
structuraliste şi post-structuraliste. Demersul a fost derulat atât prin inter-
mediul cărţilor (Schiţă pentru o estetică posibilă, din 1975, cele trei cărţi des-
pre sublim, din 1983, 1984 şi 1987, precum şi Literatură şi filosofie, din
1986), cât şi prin cel al cursurilor universitare de estetică, ţinute vreme de
două decenii la Facultatea de Litere. Câţiva critici importanţi şi aproape toţi
scriitorii generaţiei ’80 i-au fost studenţi, iar impactul gândirii sale în forma-
rea lor culturală este esenţial. Nu puţini sunt aceia care, în ultimii ani, au
mărturisit această relaţie formativă profundă avută, în studenţie, cu gândi-
rea profesorului lor de estetică.

În încheierea acestei recapitulări lipsite, cum spuneam, de pretenţii,
aş mai atrage atenţia asupra a două aspecte ale operei şi personalităţii lui
Ion Ianoşi.

Primul este devotamentul său întru cultură. Deşi putea, ca atâţia alţii,
să trăiască, după 1989, la umbra gloriei acumulate înainte, opera lui Ion
Ianoşi a continuat să se dezvolte organic, cu o remarcabilă consecvenţă, şi
după această dată, ultimii ani fiind chiar extrem de bogaţi editorial şi ca pre-
zenţă în dezbaterile intelectuale, din presa culturală, de specialitate filosofi-
că sau generalistă. Două dintre temele abordate mai demult – două fertile
obsesii literare ale comparatistului care este Ion Ianoşi –, şi anume Thomas
Mann şi, respectiv, Lev Tolstoi, sunt, de pildă, reluate şi adâncite, în două
noi cărţi, care trădează o nobilă obsesie a nuanţării şi completitudinii.
Aceasta atestă, indubitabil, faptul că profesorul trăieşte înconjurat de marea
literatură a lumii, într-un mediu cultural românesc, din nefericire, tot mai
provincial, mai fracturat şi preocupat de fleacuri.

Al doilea aspect remarcabil este verticalitatea convingerilor şi a omu-
lui care le poartă. Ar fi fost destul de simplu ca multele gesturi de opoziţie
făcute de Ion Ianoşi în perioada 1960-1989 să fie convertite într-o foarte pro-
fitabilă imagine de „dizident”. În fond, atâţia politruci fac astăzi pe Maica
Tereza!... Nu, însă, şi profesorul Ianoşi. Convingerile de dinainte de 1989 au
fost convingeri, nu oportunisme sau complicităţi. Fiind convingeri – şi repre-
zentând, aşadar, cunoaştere asumată –, marea răsturnare din ’89 nu le-a
putut clinti. Ion Ianoşi a rămas acelaşi umanist marxist, acelaşi om de stân-
ga, acelaşi spirit deschis şi tolerant. Am credinţa că arta este cea care l-a sal-
vat pe profesor de riscurile schematismului în gândire, în perioada comunis-
tă: arta, cu democraţia ei funciară şi cu înalta înţelegere a omului şi a isto-
riei, pe care o cuprinde şi căreia îi dă formă. Şi tot credinţa în măreţia artei
îl salvează şi azi, într-o lume democratică marcată, paradoxal, de aceleaşi
intoleranţe şi obtuzităţi. Idei inoportune, din 1995, şi Eu – şi el. Însemnări
subiective despre Ceauşescu, din 2003, sunt cărţi obligatorii pentru cine doreş-
te să înţeleagă stânga românească şi originile derivei ceauşiste, care ne-a
marcat atât de tragic în ultimii ani ai regimului.

Închei, spunând că, acolo unde toate ideile şi teoriile ultramoderne în
materie de estetică se sublimează într-o concepţie simplă şi fundamentală,
profesorul Ianoşi rămâne (ca să-l parafrazez pe Nichita Stănescu) un antic.
Un om convins că frumosul este echivalent cu binele, iar idealul antic al kalo-
kagathiei este nu numai la îndemâna omului, ci este de-a dreptul o obligaţie
a sa, întrucât este om. Personalitatea şi opera lui Ion Ianoşi sunt o podoabă

a culturii române contemporane şi, totodată, un ghid unic pentru tinerii
oameni de cultură români. Nu în ultimul rând (pentru că tot vorbim de
România europeană), se cuvine spus că Ion Ianoşi este unul dintre cei 10 căr-
turari români cu care ne putem prezenta oriunde şi oricând în Europa. Un
mare profesor de frumos şi o conştiinţă.

Adrian-Paul ILIESCU
Opţiunile politice şi 
sensibilitatea morală
(fişe pentru un portret 
semnificativ)

„Nu suport ferocitatea.”
Ion Ianoşi

În ultimele decenii, domeniul teoriei politice a înregistrat o premieră: o
veritabilă explozie de interes intelectual pentru înţelegerea doctrinelor şi
ideologiilor prin prisma mentalităţilor şi atitudinilor (morale) subiacente,
iar nu  – aşa cum dicta tradiţia raţionalist-teoretizantă – prin prisma

principiilor abstracte sau a argumentelor pur teoretice. Căutarea orientărilor morale şi
a particularităţilor sensibilităţii ascunse la rădăcinile teoriilor politice se poate justifica
prin ideea clasică, familiară, că doctrinele politice nu sunt nimic altceva decât doctrine
etice aplicate vieţii publice (Isaiah Berlin), sau pur şi simplu prin ideea (postmodernă?)
că toate interpretările pe care le preferăm şi propagăm trădează în cele din urmă
anumite înclinaţii (morale) de ordin personal. La urma urmelor, nu este deloc absurdă
ipoteza că rădăcinile cele mai adânci ale doctrinelor şi ideologiilor se leagă de reacţii
emoţionale tipice, de atitudini interioare, şi nu de fundamente raţionale abstracte.
Indiferent care dintre aceste rute explicative ne atrage, rezultatul este acelaşi: se
manifestă o puternică atracţie pentru «decodarea» poziţiilor politice în termenii
opţiunilor morale individuale şi chiar ai sensibilităţii personale. Alături de psihologia
politică, de psihanaliza poziţiilor politice, se simte nevoia analizelor de caracter, de
profil moral, care par să deţină multe din secretele reacţiilor politice personale. 
Pentru  literatura internaţională, cea mai cunoscută expresie recentă a acestei atracţii
este cartea lui George Lakoff, Moral Politics, în care contrastul definitoriu pentru
gândirea politică americană, acela dintre conservatorism şi liberalism, este reconstituit
ca opoziţie între două tipuri de atitudine morală primară: atitudinea Tatălui sever şi
cea a Părintelui grijuliu (the Strict Father morality şi the Nurturent Parent morality),
având în centru autoritatea şi, respectiv, grija parentală. (George Lakoff, Moral Politics,
The University of Chicago Press, 1996)
Conservatorii (în sensul specific american al acestui termen) extind şi aplică în

politică tipare de conduită axate pe încrederea în autoritate şi pe convingerea unei
nevoi de «supremaţie a autorităţii». Dimpotrivă, liberalii (din nou, în accepţia tipic
americană) extind şi aplică în politică tipare comportamentale bazate pe asumarea
primatului grijii faţă de celălalt, pe ideea necesităţii de a asista şi îndruma. «Logica»
opţiunilor politice concrete ale fiecăreia dintre cele două direcţii politice se
reconstituie pe aceste baze mult mai bine decât pe un fundament conceptual. Ceea ce
pare contradictoriu dintr-o perspectivă logico-teoretică (de exemplu, poziţia
conservatoare ostilă avortului, deoarece curmă vieţi, dar favorabilă pedepsei capitale,
cu toate consecinţele sale letale) redevine inteligibil şi coerent dacă sunt reconstituite
rădăcinile morale adânci ale opţiunilor politice vizate. (George Lakoff, Moral Politics,
The University of Chicago Press, 1996, p. 25)

Devine aşadar importantă (pentru elucidarea logicii poziţiilor politice)
o investigare a resorturilor morale personale ale atitudinilor militante,
indiferent dacă acestea sunt ulterior raţionalizate pe baza ideilor sau
principiilor, a abstracţiilor normative. Dar investigaţiile de acest tip sunt
extrem de rare, iar confesiunile relevante nu abundă deloc. În literatura
română, nu am întâlnit până acum decât un singur autor preocupat să îşi
identifice şi deconspire opţiunile morale generative, opţiunile apte să dea
seama de atitudinile politice cu care s-a identificat: esteticianul Ion Ianoşi,
autorul (auto)analizelor din volumele Secolul nostru cel de toate zilele (1979),
Opţiuni (1989) şi Idei inoportune (1995). Pledoariile sale pentru anumite
opţiuni politice liberale de stânga transformă aceste autoradiografii în
preţioase fişe pentru un portret moral al sensibilităţilor şi atitudinilor care
alimentează Stânga (liberală) contemporană. 

PLEDOARIA PENTRU FAIRNESS – 
PLEDOARIA ÎMPOTRIVA FEROCITĂŢII

„Prefer să iau partea victimei“
Ion Ianoşi

Dreapta radicală: de partea învingătorilor. Sensibilitatea de dreapta va
revendica totdeauna un anumit «realism»; ea va postula omniprezenţa
«naturală» a Răului, fatalitatea eşecului («nu există societate perfectă»,
«statul nu e menit să asigure fericirea», «este firesc să existe învingători şi
învinşi, câştigători şi rataţi», «oamenii nu pot fi făcuţi fericiţi prin politici
publice» etc.), normalitatea înfrângerii şi nefericirii unora, excepţionalitatea
succesului şi a reuşitei şi, indirect, normalitatea privilegiului. Dreapta va
susţine, de regulă, status quo-ul, cu inegalităţile şi asimetriile sale, acuzând
de utopism aspiraţiile la schimbarea sa. Uneori, ca în cazul ideilor cu
descendenţă nietzscheană, ea (în varianta sa radicală) va face deschis
apologia puterii şi a superiorităţii; alteori va drapa succesul şi forţa în titluri
de merit («cei ce înving înving pentru că sunt inteligenţi, dinamici, puternici:
cei ce pierd îşi trădează astfel carenţele sau inferioritatea»). În acest context,
se escamotează sistematic realitatea neconvenabilă, aceea că succesul nu e
(aproape niciodată) efectul direct şi necesar al meritelor, după cum nici
nereuşita nu este doar consecinţa logică a defectelor sau erorilor (atenţiune,
însă: nici Stânga nu este scutită de o greşeală similară – ea tinde să
escamoteze responsabilitatea individuală în situaţiile în care victima nu este
neapărat o simplă victimă, adică o victimă total inocentă). Suprapunerea
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reuşitei cu meritele şi a nereuşitei cu defectele permite inocentarea status
quo-ului, absolvirea regulilor jocului de orice influenţă negativă asupra
rezultatelor. Ce decurge însă de aici? Un apel secret la resemnare, o anume
împăcare cu răul şi cu suferinţa, sugestia fatalistă a neputinţei de a face
prea mult pentru înfrânţi. Dreapta radicală este totdeauna de partea
învingătorilor, de partea celor puternici, de partea forţei. Realism sau
cinism? Sau o bună doză din amândouă? Întrebarea rămâne deschisă. 

Stânga: de partea celor înfrânţi. Sensibilitatea de stânga va denunţa
acest apel, aparent plin de raţionalitate, ca pe o manifestare a brutalităţii şi
nepăsării egoiste. Prima sa reacţie va fi aceea de a condamna ferocitatea
ascunsă în atitudinea ostentativ «rezonabilă» şi «realistă»: resemnarea faţă
de Rău (care e totdeauna o resemnare faţă de răul, suferinţa şi înfrângerea
altora!) trebuie văzută că expresie a unei nepăsări feroce. „Nu suport
ferocitatea”, declară Ion Ianoşi.

Avem numai în aparenţă de-a face cu o confesiune intimă; nu este
vorba, de fapt, de idiosincrazii personale, ci de opţiuni morale cu valabilitate
potenţial universală. Formula «ferocitatea este inadmisibilă» trebuie înţeleasă
mai curând ca premisă a sensibilităţii de stânga autentice, dintotdeauna
ostilă supremaţiei brute a celui puternic faţă de cel slab (supremaţie ce
generează însăşi ferocitatea). Evident (şi mulţi se vor grăbi să semnaleze
acest lucru), există şi o Stângă extremistă, care, în loc de a condamna
supremaţia forţei, o justifică, pretinzând, spre exemplu, că cei mulţi (prin
superioritatea numerică şi prin forţa lor cumulată) au dreptul de a dicta
celor puţini sau că «Binele general» scuză orice crimă; aici însă nu mai avem
de-a face cu o sensibilitate de stânga autentică, ci cu o Stângă denaturată,
captată şi condusă de eternul radicalism brutal (care, la fel de des, se
deghizează şi în straiele Dreptei). Stânga autentică, la fel ca şi Dreapta
raţională (pragmatică) de altfel, va repudia cinismul supremaţiei celui
puternic.   

Aşadar, un refuz absolut opus descătuşării forţei. Ceea ce nu
înseamnă pur şi simplu un refuz pios al violenţei: căci numai în mod greşit
se reduce ferocitatea la violenţă. De fapt, ferocitatea apare oriunde s-a
anihilat preocuparea pentru Celălalt, pentru posibilele victime care nu îşi
merită soarta, pentru efectele dureroase şi evitabile ale unui joc social,
pentru suferinţa nemeritată. A accepta o lume în care nu există datoria de
a face ceva pentru cel slab (confruntat cu cel puternic), pentru cel sărac
(confruntat cu cel bogat) sau chiar pentru cel prost (confruntat cu cel
deştept) înseamnă a ceda ferocităţii. Evident, nu putem (nu vom putea
niciodată) eradica deosebirile, şi nici nu trebuie să o facem. Când
denunţătorii (de dreapta) ai egalitarismului subliniază iar şi iar acest lucru,
ei par a fi blindaţi împotriva oricărei obiecţii raţionale şi par (prea repede)
a câştiga partida. Dar aici se ascunde o eroare. Problema este greşit pusă.
Chestiunea nu este de a eradica deosebirile, de a impune egalitarismul de
fapt (absolut); ci de a da reguli morale unei lumi în care oricum deosebirile
vor exista totdeauna. 

„Nu ştiu ce simt spaniolii la coride. Personal am ţinut totdeauna cu
taurul“ (Ion Ianoşi, Opţiuni, p. 6). Ar fi o eroare să minimalizăm chestiunea,
postulând aici influenţa unui simplu sentimentalism. Dincolo de trăirile
strict personale şi de preferinţele pentru o formă sau alta de «joc masculin»,
există problema drepturilor «celui superior» faţă de «cel inferior», problema
egalităţii şi, din nou, problema regulilor jocului. Reluând exemplul cu taurul
(Opţiuni, p. 6-7): antiegalitariştii vor pretinde că n-are sens să sen -
timentalizăm pentru taur, pentru că, oricum, nu vom şterge niciodată
deosebirea dintre taur şi toreador. Ca şi cum s-ar pune problema s-o facem!
Nu este nicidecum vorba de a nega că taurul este un animal, cu emoţii
primitive, în timp ce toreadorul aparţine clasei fiinţelor raţionale. Scandalul
nu este că taurul este doar un taur, pe când toreadorul este un erou, iar
cineva ar dori să obnubileze diferenţele în numele... egalitarismului. Nu
există o atare problemă. Problema reală este: avem voie să ducem taurul în
arena în care el devine, aproape sigur, o victimă? Superioritatea intelectuală
a toreadorului faţă de taur justifică oare sacrificarea acestuia din urmă pe
altarul orgoliilor celui dintâi? Scandalul este că, toreadorul, care se pretinde
cu atât de mult superior taurului (tocmai de aceea îi repugnă egalitarismul!),
ademeneşte taurul pentru a-l ucide într-o aparenţă de joc «egal».

…Ferocitatea fiarei (justificare a cruzimii toreadorului) este de fapt
stimulată tot de toreador: „E adusă şi ea în stare de ferocitate? Tocmai: e
adusă. Cel mai natural dat e înteţit în cel mai artificial mod“ (Opţiuni, p. 6).
Nu este deci vorba aici în primul rând de ferocitatea naturală a animalului,
ci de cruzimea jocului însuşi. Prin ferocitatea acestui joc, inventatorul şi
eroul său apare drept moral inferior taurului, indiferent cât de mult l-ar
copleşi pe acesta prin inteligenţă. Taurul ucide din instinct, din furie, din
nervozitate, eventual din foame; toreadorul ucide din ambiţie, din orgoliu,
din sete de succes. Care dintre cei doi este mai condamnabil? Impulsurile
care îl domină pe taur pot funcţiona şi ca circumstanţe atenuante, ele
disculpă; cruzimea distracţiei practicate de toreador, dimpotrivă, amplifică
vina: a fi o fiinţă raţională şi a ucide for fun este o circumstanţă agravantă
aproape fără egal. Dacă este să localizăm Răul moral, acesta se află mult
mai mult în ambiţia şi orgoliul toreadorului, decât în nervozitatea taurului;
bestialitatea (ca factor degradant) nu este a furiei sau a instictului (natural),
cât a plăcerii de a obţine succes ucigând un animal furios. 

Problema nu este, aşadar, egalizarea (aşa cum încearcă să convingă
apologeţii ferocităţii «necesare»), ci regulile jocului. Are toreadorul dreptul
de a formula tiparele jocului aşa cum o face? Superioritatea lui (pe care o
agită mereu anti-egalitarismul) atrage după sine numai drepturi? Nu cumva
incumbă şi nişte obligaţii morale? Ea îi dă doar dreptul de a beneficia cum
vrea, într-un joc definit de el, de atuurile pe care le are? Orice încercare de
răspuns dezvăluie faptul esenţial că «jocul» coridei este de fapt un montaj
menit să lase taurului şanse slabe de reuşită, în timp ce toreadorului i se
oferă toate perspectivele unui succes relativ facil (chiar dacă nu lipsit de
anumite riscuri).  

Întrebarea este importantă, deoarece poate fi extinsă. Elitiştii
pretind că jocul bazat pe sanctificarea inegalităţii este only fair, pentru că
inegalitatea este normală şi naturală. Dar cine a stabilit regulile
jocului? Nu cumva chiar anumite «elite», în propria lor favoare? În

Cu Nicolae Balotă. Mai 2007
Foto: Aura Christi
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spatele «logicii» jocului axat pe cultul performanţei cu orice preţ stau
preferinţele partizane ale celor care ştiu că pot obţine performanţele mai uşor
sau mai repede ca alţii.  

Cineva poate crede că asimetria e logică. În fiece caz asimetric, rolul
de a stabili regulile jocului n-ar trebui oare să revină celui mai bun (mai
puternic)? Ar avea sens ca el să revină celui mai modest sau slab? N-ar fi
astfel jocul pecetluit de irelevanţă? S-ar părea că numai o simpatie inavuabilă
pentru inferioritate (sau mediocritate), un fel de solidaritate cu cel «prost»,
poate explica pretenţia ca rolul de a fixa regulile să fie rezervat celui mai
slab (mai puţin performant). Dar să nu ne grăbim a recurge la o psihanaliză
improvizată, ieftină. Aici se ascunde de fapt un cerc vicios. Cine va fi
«puternic» şi cine «slab», cine va lua «note bune» şi cine «proaste», depinde
în decisivă măsură de regulile jocului. Elitismul hipostaziază «puterea» şi
«superioritatea», ca şi cum acestea ar fi atuuri date (independent de joc),
atribute în sine ale personalităţii (indiferent de context). Totul arată însă că
nu este aşa; e vorba mai curând de calităţi dispoziţionale, care se
materializează numai în cadrul jocului şi depind în mod esenţial de regulile
acestuia. Un joc conceput pe măsura atuurilor taurului (viteza, energia,
obstinaţia) ar face probabil din taur elementul mai tare («superior»); într-un
joc cu reguli favorabile forţei brute (a taurului), toreadorul n-ar mai fi deloc
«cel mai bun». Dacă el este astfel, e pentru că (sau, cel puţin, şi pentru că)
stabileşte reguli care îl favorizează. Aşadar, jocul e trucat: cel superior este
superior şi pentru că el stabileşte criteriile superiorităţii. Asimetria nu e doar
logică, ci e şi vicioasă. Corectitudinea jocului dintre taur şi toreador ar putea
fi garantată numai de un arbitru divin, care n-ar proveni nici dintre tauri,
nici dintre oameni şi n-ar privilegia nici atuurile animalului, nici pe ale fiinţei
raţionale. În absenţa acestuia, jocul este parodic... o parodie plină de cruzime.
Încredinţarea regulilor jocului (factor decisiv al oricărei existenţe active)
deciziei arbitrare (interesate, partizane, inspirate de prejudecăţi) a unei
singure părţi (fie ea şi partea «superioară») este atentatul primordial, fatal,
la adresa oricărei fairness ce trebuie să domnească într-un joc. Nu este şi nu
poate fi fair ca una din părţi să dicteze celeilalte regulile jocului – şi nu poate
fi vorba de dreptate câtă vreme acest dictat are loc. A pune viaţa cuiva la
cheremul regulilor jocului fixate unilateral de altcineva este, în fond, dovada
primă de ferocitate. Noi toţi ar trebui să fim revoltaţi de acest tip de
ferocitate; a-l accepta înseamnă a da dovadă de un sinistru cinism, exprimat
însă frecvent, cu seninătate, de către cel avantajat de regulile existente. 

PLEDOARIA PENTRU EGALITATE

„Nu ştii de la început, şi câteodată încă o vreme după, 
ce este şi ce pare doar valoros“

Ion Ianoşi

În spatele elitismului de dreapta, stă o infinită aroganţă: pretenţia
de a fi în posesia unei table ultime de valori şi a unui aparat
infailibil de aplicare a lor, posesie care te îndreptăţeşte să decizi
asupra oamenilor şi să trasezi graniţe definitive între «cei de sus»

şi «cei de jos», între «valori» şi «mediocrităţi». Dacă însă lăsăm la o parte
certitudinea de o nebunească aroganţă: «Eu stăpânesc distincţia dintre
valoare şi nonvaloare, Eu o decid, Eu o anunţ», devine clar că, la fiecare
moment dat, contemporanii sunt de fapt incapabili să dea verdicte ultime

asupra valorii, să delimiteze ceea ce este realmente valoros de ceea ce doar
pare astfel – numai posteritatea poate face acest lucru, după trecerea unor
lungi perioade de timp. O gândire de stânga va rememora permanent această
limitare fundamentală: „În artă nu ştii de la început, şi câteodată încă o
vreme după, ce este şi ce pare doar valoros“ (Opţiuni, p. 11). Ion Ianoşi se
referă aici doar la sfera artei, dar este absolut limpede că aceeaşi limitare
apare pretutindeni: şi în alte sfere ale culturii (în filosofie, de exemplu) dar
şi, în genere, în toate domeniile de performanţă, inclusiv în politică. Aici se
află unul din pilonii gândirii egalitare şi democratice: de vreme ce nu putem
decide ferm valoarea fiecăruia, de vreme ce ierarhiile noastre sunt relative şi
provizorii, nu avem dreptul de a hipostazia pe unii în elite şi de a ostraciza
pe alţii în mediocrităţi. Fiecăruia şi fiecăreia trebuie să i se acorde ocazia
egală de a participa, dreptul egal de prezenţă şi audienţă, în virtutea unei
presupuneri de posibilă valoare. Aşa cum fiecare trebuie să beneficieze de
presupunerea de nevinovăţie, fiecare trebuie să beneficieze şi de presupunerea
de posibilă reuşită: fiecare poate avea dreptate (în viitor se poate dovedi că a
avut dreptate), fiecare poate găsi adevărul (viitorul poate arăta că cei
presupuşi a fi în eroare avansau de fapt idei adevărate), fiecare poate găsi
soluţia bună (pe fiecare viitorul îl poate reabilita: soluţia sa, unanim judecată
drept greşită la un moment dat, se poate dovedi a fi fost cea corectă). În
spatele atitudinilor de stânga (autentice – căci există şi aici atitudini
neautentice) stă sentimentul relativităţii judecăţilor tuturor muritorilor,
conştiinţa riscului permanent de a greşi, posibilitatea ca ceea ce pare fals,
greşit, nevaloros să se dovedească a fi adevărat, corect, valoros. De aici,
imperativul deschiderii: pentru a preveni voluntarismul (celor ce se consideră
deţinătorii Adevărului absolut) şi deciziile sale injuste, pentru a evita
constrângerile impuse în mod greşit în numele unui presupus adevăr (clamat
de o presupusă Elită), pentru a reduce riscul impunerii unor ierarhii greşite,
societatea trebuie să asigure egalitatea de drept, egalitatea de şanse şi
participarea de tip democratic a tuturor. Excluziunea şi marginalizarea,
bazate pe presupuse diferenţe «de clasă de valori» (dictate de opinia
dominantă a zilei), trebuie evitate programatic. „Nu înţeleg, refuz să pricep
cum poate fi decretată inegalitatea, preexistentă şi fatală, a indivizilor sau
popoarelor. Fiecare om e singular înzestrat. Dar tocmai spre a-i recunoaşte
diferenţa sunt obligat să-i accept identitatea. Ca să reiau comparaţia: la start
toţi sunt egali, fiecare poate ajunge primul, are acest drept imprescriptibil,
chiar dacă între participanţi distanţele în fapt vor creşte şi vor fi
cronometrate performanţe felurite. Numai la sosire avem voie să constatăm
înzestrarea neomogenă de la plecare; numai retroactiv, în virtutea dovezii
produse, niciodată proiectiv, în baza provenienţei sau apartenenţei. E de
neconceput să depreciezi pe cineva înainte de a-l testa. A-i decreta din capul
locului incapacitatea, fiindcă e altfel decât ţi-e ţie felul, e o infamie. Omului
îi acord deci, pentru calitatea lui umană, întreaga mea iniţială încredere, pe
care i-o voi retrage numai în virtutea faptelor săvârşite“ (Opţiuni, p. 21-22).

Rememorarea dificultăţilor, chiar a neputinţei, contemporaneităţii de
a fixa definitiv valorile şi diferenţele dintre clase de valoare poate părea
superfluă – faptul fiind atât de evident şi de banal. Dar nu este deloc aşa,
câtă vreme elitismul de dreapta duce o neîncetată şi neobosită ofensivă
împotriva relativităţii judecăţilor de valoare. La noi, spre exemplu, se poate
constata o interesantă coincidenţă: elitismul de dreapta duce o permanentă
campanie contra «relativismului» (aşa îşi defineşte el ţinta) – de fapt, duce o
campanie furibundă împotriva principiului fundamental al modernităţii, cel
al relativităţii judecăţilor de valoare şi împotriva toleranţei ce decurge din el.
(Principalele noastre figuri publice ce se revendică de la Dreapta mârâie
aproape la unison împotriva toleranţei) Nu este, bineînţeles, o întâmplare că
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„Viaţa e aspră şi fiindcă interzice retroversiuni care să anuleze sau să modifice elemente ce s-au
întâmplat aşa cum s-au întâmplat. Ce ar fi fost dacă un lucru sau altul s-ar fi petrecut altminteri,
rămâne o judecată inoperantă: şi faţă de viaţă, dar mai seamă faţă de artă – deoarece în artă nu

putem gândi decât ce a fost să fie şi ca atare este. Desigur, viaţa unui artist explică multe din
arta lui, dar în raportul final viaţa nu se dovedeşte decât un mijloc pus în slujba scopului –

artistic. Întâmplătorul din viaţă naşte necesarul din artă. Ceea ce există nu mai poate 
să nu fi fost: O OPERĂ, DOBÂNDINDU-ŞI DREPTUL DE A FI”.

ION IANOŞI

�
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APRILIE ♦ 2008

elitismul repudiază relativitatea, că apologeţii «Elitei» neagă existenţa
punctelor de vedere şi de apreciere alternative: discreditând diversitatea
judecăţilor, ei consolidează autoritatea propriilor judecăţi – ca fiind singurele
juste, nerivalizabile; negând relativitatea aprecierilor în genere, ei pot
recomanda propriile aprecieri şi ierarhii drept absolute, iar nu relative, drept
unice şi incontestabile. Chiar fără a spune explicit acest lucru, cel care
anulează relativismul şi, simultan, îşi enunţă opiniile,  recomandă propriile
opiniile drept singurele valabile (inexistenţa relativităţii face din ele adevăruri
inebranlabile). 

Combinaţia (letală pentru democraţie şi libertate) dintre elitism şi
«antirelativism» (de fapt, dintre elitism şi negarea relativităţii) este expresia
voinţei unor grupuri de influenţă (politică sau culturală) de a se
autohipostazia în exponente ale Elitei (unice) care deţine Adevărul (unic) şi
absolut. Căci, de vreme ce elitele există şi au autoritatea pe care şi-o
revendică, iar relativitatea judecăţilor este anulată, rezultă (ce veste
minunată!) că adevărul promovat de «elite» este unicul adevăr autentic. 

Ar fi suficient să se admită că nu există «Elită», ci o varietate de elite,
failibile, la rândul lor, de altfel, şi că adevărurile, judecăţile de valoare,
ierarhiile sunt relative, pentru ca «Elita» autoproclamată să-şi piardă
autoritatea supremă, unicitatea harismatică şi dreptul de a dicta în numele
«Adevărului» (filosofic, moral sau politic, ori chiar religios); este însă tocmai
ceea ce «Elita» nu concepe să se întâmple. De unde permanenta ofensivă
pentru elitism şi antirelativism: «dacă vom convinge opinia publică că
relativitatea este demonică, iar Adevărul este pronunţat de o elită, cine oare
ne-ar mai putea contrazice pe noi, Elita însăşi?» – aceasta este întrebarea
obsesivă ce umple minţile şi impulsionează eforturile apologeţilor români ai
elitelor. Insinuările că democraţia este un mecanism falimentar (inapt să
conducă la Adevăr), că spiritul toleranţei este (ca şi relativismul) dizolvant şi
că ortodoxia creştină deţine supremaţia asupra celorlalte credinţe (teze
frecvent inoculate de exponenţii cei mai vizibili ai Dreptei radicale de la noi)
nu sunt decât expresii ale preocupării de a impune un nou Adevăr unic
(postulat de «Elită») în mediul post-comunist debilitat de vechile dogme ale
totalitarismului bolşevic şi deci gata pregătit să accepte dogme noi.

„E simplu să recunoşti superioritatea autorilor care şi-au   
probat de mult această superioritate. [...] Dar dacă eşti tu

însuţi contemporanul contemporanilor tăi?!” (Opţiuni, p. 12). 
Ion Ianoşi  

Care este însă alternativa la acest mod de gândire autogratificant,
prin care anumite vedete încearcă să se instaleze ca instanţe culturale,
morale şi politice supreme sau infailibile? Trebuie oare spus că nu există
elite, sau că, dimpotrivă, există o infinitate de elite ce se anulează reciproc?
În nici un caz. Nu cinismul faţă de valori şi elite trebuie să fie replica
raţională la iraţionalismul elitar. Lucrurile sunt mult mai simple şi nu ne
silesc să cădem într-un adevărat relativism. Elitele există, dar existenţa şi
rangul lor se confirmă numai «retroactiv» (ca să preiau termenul folosit de
Ion Ianoşi): care au fost de fapt elitele (nu una singură, ci câteva elite
alternative, dar niciodată multe şi nici prea numeroase) şi care erau
adevărurile descoperite de ele se poate stabili numai în posteritate. Ca atare,
nici o discuţie despre prezent nu trebuie să apeleze la elite şi la «justeţea»
poziţiilor lor; avem dreptul de a vorbi despre aceste chestiuni numai la timpul
trecut, şi încă după trecerea unui interval respectabil de timp. Subiectul
«Elita», adorat şi abuzat la noi, trebuie scos de pe tapet; nu prin interdicţie,
ci prin acţiunea bunului-simţ. Căci a-ţi aroga dreptul de a stabili elitele şi
valorile înseamnă a fi ratat înţelegerea condiţiei noastre: nu putem spune
nimic interesant despre elitele noastre, aşa cum nu putem spune nimic
interesant despre felul cum ne va judeca pe noi posteritatea. Speculaţiile sunt
posibile, dar ele nu depăşesc nivelul exerciţiului distractiv. Dacă putem vorbi
despre elite, este numai despre elitele secolelor sau mileniilor trecute. A
pretinde că ai fixat deja Elita vremii tale nu este cu nimic mai puţin ridicol
decât a-ţi ridica singur o statuie din timpul vieţii, sigur fiind că meritele
proprii vor fi reconfirmate de urmaşi. Elitele se fixează numai la o «judecată
de apoi»; dreptatea care li se face nu este imanentă, ci transcendentă: ea
transcende contemporaneitatea.  

PLEDOARIA PENTRU SOLIDARITATE

„Până la urmă, «de stânga» e omul care îşi ajută –   
şi nu îşi asupreşte – aproapele, care îl tratează 

pe năpăstuit cu înţelegere.”
Ion Ianoşi

Cea de-a treia reacţie fondatoare a atitudinii de stânga este
impulsul către solidaritate. Cine crede că solidaritatea este
un simplu deziderat pios, subiectul discursurilor lacrimogene,
sau o simplă teză ideologică de sorginte comunistă, se înşeală

foarte grav. Spectrul impulsurilor solidare este foarte larg. „Până la urmă,
«de stânga» e omul care îşi ajută – şi nu îşi asupreşte – aproapele, care îl
tratează pe năpăstuit cu înţelegere, compasiune şi dragoste, oferindu-i un
sprijin eficient; care în relaţiile sale, de grup şi individualitate, e mai degrabă
altruist decât egoist. «De stânga» este şi dostoievskianul care nu suportă
lacrima vărsată de un nevinovat copil maltratat, «de stânga» – cu condiţia
ca orice suferinţă de acest fel să-l revolte, adică să nu facă deosebire între un
copil nedreptăţit şi altul. Căci, de-i va privilegia numai pe copiii lui sau pe
copiii alor lui, dintr-o mai restrânsă sau mai largă comunitate, despărţită de
celelalte prin zidurile indiferenţei, atunci va institui şi reversul privilegiilor,
va accepta lipsa lor la alţii …ca un autentic «om de dreapta». Acest om, din
urmă, aplică tuturor situaţiilor criterii de proprietate: al meu nu e al tău, al
nostru să nu fie şi al vostru! Suferinţele copiiilor voştri nu ne privesc, ne
privesc numai suferinţele copiiilor noştri“ (Opţiuni, p. 23). 

La noi, bântuie cu furie prejudecata că spiritul solidarităţii ascunde
fie setea de a profita de pe urma altora, fie înclinaţia siropos-utopică de a
ignora realităţile vieţii. Nu credem în solidaritate autentică, ne urmăresc
doar exemplele cazurilor în care solidaritatea s-a degradat până la a deveni
orice altceva, numai adevărată solidaritate nu. «Şi comuniştii au predicat
solidaritatea, şi iată la ce s-a ajuns» – e replica cea mai probabilă cu care va
fi întâmpinat apelul la solidaritate. Ca şi cum numai comunismul ar fi
inventat şi exaltat solidaritatea, ca şi cum n-ar exista atâtea alte exemple de
impuls solidar, ca şi cum solidaritatea n-ar fi şi o veche valoare creştină. Dar
ferocitatea şi incoerenţa ce ne caracterizează atât de des ne-au împins către
o stranie combinaţie: ortodoxism superficial plus adeziune intimă la ideea
social-darwinistă a supremaţiei celui mai puternic. Aşa s-a ajuns, la noi, ca
exponenţii Dreptei să omită complet valoarea solidarităţii, în viziunea lor ce
amestecă ilogic retorica spiritualismului ortodoxist cu adoraţia pentru
egoismul ascuns în individualismul necenzurat al unei jungle economice
(piaţă abolită de orice control public fiind idealizată ca panaceu al tuturor
problemelor sociale şi ca mecanism de propulsare a «celui mai bun»).
Glorificarea simultană a Binelui creştin şi a nepăsării faţă de înfrânţii jocului
liber al forţelor pieţei semnalează cât de departe poate duce combinaţia
teratologică dintre ferocitate şi incoerenţă: chiar Răul produs de funcţionarea
necenzurată a pieţei este adorat, pentru că oferă prilej de manifestare
paleativului carităţii (singura formă de solidaritate recunoscută de Dreapta
radicală, spre deosebire, desigur, de Dreapta moderată, pragmatică) – este
ca şi cum am mulţumi criminalului că ne oferă ocazia de a ne manifesta mila
faţă de victimă.  

În sfârşit, uitarea solidarităţii se mai imunizează la critică prin
evocarea pericolelor egalitarismului: solidaritatea, pasămite, ar conduce la
egalitarism şi mediocritate. O Stângă autentică, însă, va pleda pentru
egalitate, fără a ajunge la egalitarism. Căci ea conştientizează pericolele
egalitarismului: „egalitarismul frânează de-a dreptul libertatea, întrucât
contravine varietăţii“ (Opţiuni, p. 24). Ideea că orice Stângă, că Stânga prin
însăşi natura ei, împinge comunitatea spre egalitarism şi mediocritate nu
este decât o altă gogoriţă ideologică a radicalismului de dreapta; în fapt,
egalitatea fără egalitarism este o ţintă la fel de potrivită pentru Stânga
moderată, democratică, ca şi pentru Dreapta moderată – consensul postbelic
(pe această temă) dintre social-democraţia şi creştin-democraţia germană
atestă acest lucru. Este un exemplu care serveşte foarte bine pledoaria făcută
în Opţiuni de către Ion Ianoşi, nu întâmplător un bun cunoscător al ideilor
social-democraţiei reformiste clasice din Germania. 

Dar cine mai are vreme, în România de azi, să-şi amintească de
mesajele moderate ale social-democraţiei reformiste, care s-a delimitat net de
comunismul revoluţionar şi de teza dictaturii proletariatului? Ascultând, ca
de obicei, de porunca vremii, liderii de opinie români s-au grăbit să treacă în
masă, cu entuziasm, la dreapta; şi, sub influenţa marii tradiţii autohtone,
fascinaţia lor nu se îndreaptă spre Dreapta moderată, pragmatică, pe care au
ilustrat-o P.P. Carp sau Ion I.C. Brătianu, ci spre o Dreaptă radicală,
vehementă (şi uneori feroce), inspirată de tradiţia Eminescu – Nae Ionescu
– Mircea Eliade, Cioran. Confundând valoarea culturală cu cea politică a
creatorilor adoraţi, luând (în mod absurd) creativitatea literară sau ideatică
drept validitate politică, românul bine de azi îşi trădează şi el o parte din
profilul (moral sau de sensibilitate) specific: ferocitate şi incoerenţă.   

Lângă Omphalos
Foto: Aura Christi
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Mircea FLONTA
Ce sunt intelectualii şi ce 
aşteptăm de la ei?

În lumea culturii putem distinge creatori şi slujitori. Primii dau
la iveală opere ce inaugurează şcoli şi tradiţii, ceilalţi îşi asumă
funcţia subalternă, dar de vitală însemnătate, de a le îngriji, de
a le menţine proaspete şi vii în conştiinţa generaţiilor. Atât timp

cât privim spre capetele spectrului – genii creatoare şi exegeţi, interpreţi,
comentatori – distincţia ne poate apărea drept una netă.  Nu tot aşa stau
lucrurile de îndată de vom considera verigile care se interpun, într-un şir
aproape continuu, între aceste extreme. Fiecăruia dintre noi îi pot veni în
minte cazuri în care dihotomia amintită nu funcţionează deoarece avem
bune temeiuri să spunem despre un spirit activ în cultură că este atât crea-
tor, cât şi slujitor. Uneori cumpăna va atârna mai mult într-o direcţie decât
în cealaltă, alteori vom rămâne, dimpotrivă, nehotărâţi. 

A existat, totuşi, o epocă în care distincţia putea fi făcută cu mai
multă uşurinţă. A fost epoca în care a apărut universitatea europeană. În
teologie, în filosofie sau în literatură, exista atunci o linie de despărţire clară
între operele acceptate drept paradigme şi munca învăţaţilor care se desfă-
şura sub semnul acestora şi pe baza lor. Era linia de despărţire dintre ope-
rele fondatoare şi activitatea normală în cadrul unei şcoli. Intelectualitatea,
ca grup social distinct, a luat naştere odată cu universităţile. Nucleul ei îl
constituiau profesorii acestora, înconjuraţi de discipolii lor. Prima îndatori-
re a universităţii tradiţionale era conservarea, îngrijirea şi transmiterea
tezaurului culturii. Un învăţat din secolul al XII-lea, Bernard de Chartes, se
vedea pe sine şi pe cei de o seamă cu el astfel: „Noi suntem pitici, căţăraţi
pe umeri de uriaşi. Vedem, aşadar, mai bine şi mai departe decât ei nu pen-
tru că vederea noastră ar fi mai ageră sau am fi mai înalţi, ci pentru că ei
ne înalţă în aer şi ne poartă pe înălţimea lor gigantică”.

Mi se pare că mulţi intelectuali se pot recunoaşte şi astăzi în aceas-
tă caracterizare. Ei cultivă realizări exemplare ale spiritului uman, înlesnesc
accesul spre ele a generaţiilor, întreţin dezbaterea de idei, stimulează intere-
sul şi pasiunea pentru cultură. Ce-i drept, cu trecerea timpului, în primul
rând ca o moştenire a epocii romantice, s-a profilat şi a căpătat contururi
tot mai nete contrastul dintre inovaţia creatoare şi erudiţia istorică. Ei i se
asociază valorizarea adesea ostentativă a originalităţii. Cel puţin de la înce-
putul secolului trecut, la noi această tendinţă pare să fi fost mai pronunţa-
tă decât în alte culturi. Supoziţia, de obicei nemărturisită, este că doar cel
care creează o lume proprie, aparte, oferă o prestaţie culturală de prim rang.
Este o tendinţă care se exprimă, printre altele, în privilegierea acelor genuri
care favorizează cea mai pronunţată afirmare a personalităţii. Semnele ei
sunt numeroase şi bătătoare la ochi pentru un observator din afară. Este
evidentă, de exemplu, înclinaţia de a-i ridica pe artişti şi scriitori deasupra
istoricilor şi teoreticienilor artei şi literaturii, a criticilor, priviţi adesea cu
condescendenţă drept spirite lipsite de vocaţie creatoare. Tot aşa de eviden-
tă este, în filosofie, preferinţa pentru construcţia speculativă monumentală
ori eseistica cu atribute stilistice strălucitoare, în dauna unei cercetări con-
ceptuale mai sobre. (S-ar putea ca opera filosofică a lui Blaga să fie supe-
rioară celei a universitarilor epocii, dar o asemenea apreciere trebuie susţi-
nută prin raportare la realizări paradigmatice ale marii creaţii speculative
şi, respectiv, ale filosofiei academice. Atunci însă când Nae Ionescu este pre-
ţuit mai mult decât colegii lui din Universitate, avem bune motive să presu-
punem că ceea ce atârnă mai greu nu este valoarea intrinsecă a operei sale,
ci preferinţa pentru un anumit gen.)

Înclinaţia de a ţine mai puţin seama de autonomia facultăţilor, de a
formula judecăţi de valoare bazate pe asumarea neproblematică a întâietăţii
unor genuri în raport cu altele rămâne puternică, până astăzi, în cultura
românească. În context european, ea ne poate apărea drept un semn al pro-
vincialismului. Asupra culturii române au lăsat însă o amprentă, chiar dacă
nu atât de puternică cât ar fi de dorit, şi personalităţi a căror acţiune a fost
condusă de convingerea că o construcţie trainică, care creează cadrul pen-
tru o afirmare neostentativă a originalităţii, este posibilă numai pe temelia
acelor valori cardinale care îşi găsesc cea mai înaltă expresie în operele fon-
datoare ale tradiţiei culturale europene. Titu Maiorescu sau Tudor Vianu au
fost cu totul reprezentativi pentru acest tip de intelectual obiectiv, echilibrat
şi moderat, deschis tuturor orizonturilor creaţiei spirituale.

Ceea ce îl distinge, între altele, pe Ion Ianoşi, mi se pare a fi ataşa-
mentul ferm faţă de acest model. Temele multora din lucrările sale, ca şi sti-
lul discuţiei, o dovedesc cu prisosinţă. Modul cum a fructificat în tinereţe
oportunităţile unei imersiuni profunde în cultura germană şi rusă a secole-
lor XIX şi XX a făcut din Ion Ianoşi un spirit cosmopolit în sensul cel mai
bun al cuvântului: decentrat, tolerant, lipsit de idiosincrasii. Este de înţeles
că un intelectual cu un asemenea profil va deplânge insuficienta preţuire de
care a avut parte la noi opera celor care s-au consacrat menţinerii „edificiu-
lui cultural, sperând, după puteri, la supraetajarea lui”, în raport cu cea de
care se bucură adepţii „modelului maximalist”, aceia care „se închinau genii-
lor şi vroiau să fie genii”. (Vezi „Ultimul” Vianu, în volumul Prejudecăţi şi
judecăţi) Este de înţeles deoarece aşteptările şi aspiraţiile sale au fost confi-
gurate în mod hotărâtor de contacte timpurii cu lumi ale culturii în care spi-
rite creatoare de primă mărime, ca Goethe, Nietzsche sau Thomas Mann, au
ţinut la cea mai înaltă cinste cultivarea capodoperelor autorilor clasici.

Fără îndoială că spiritelor însufleţite de asemenea năzuinţe, mai
bătrânului Vianu şi tânărului Ianoşi, care în alte împrejurări i-ar fi putut fi
un bun discipol, anii de după război le-au fost cu totul neprielnici. Din moti-
ve care nu sunt greu de pătruns, pentru orice sistem dictatorial opresiv tipul
intelectual pe care l-au înfăţişat va fi un personaj suspect, potenţial primej-
dios. Va trebui să fie anihilat, ca ferment al gândirii libere, şi instrumenta-
lizat, ori de câte ori lucrul este posibil, pentru apologia sistemului cu mijloa-
ce mai „elevate” decât cele ale propagandei politice curente. Metoda autori-
tăţilor, dacă facem abstracţie de unele nuanţe, semăna cu cea a dresorului:
biciul şi zahărul. Adică marginalizare şi sancţiuni pentru cei care îndrăznesc
să-şi asume în mod consecvent condiţia intelectualului, favoruri acordate
celor care îşi folosesc carisma pentru a încerca să convingă publicul instruit
că lumea este mult mai frumoasă decât poate părea la prima vedere şi că,
în orice caz, „viitorul este luminos”. Statul de tip stalinist a adus mari con-
tribuţii la rafinarea şi perfecţionarea acestei metode. Doar cel care nu a trăit
în acele vremuri îi va putea subaprecia realizările, nu numai în ceea ce pri-
veşte intimidarea şi înfricoşarea prin represiune sălbatică, ci şi îndoctrina-
rea.

Astăzi ne este tot mai greu să ne reprezentăm dilemele cu care
erau confruntaţi cei care, în virtutea trecutului lor, a înzestrării

şi vocaţiei, aspirau pe atunci să trăiască şi să se exprime ca intelectuali. Am
în vedere îndeosebi balansul între conştiinţa acută şi dureroasă că în mani-
festările publice va trebui nu numai să te abţii să spui tot ce gândeşti, dar
să şi spui uneori ceea ce nu crezi şi nu accepţi, şi speranţa că prin prezen-
ţa ta ai putea contribui la menţinerea flăcării culturii autentice, ceea ce va
da un sens propriei existenţe şi un semnal celor dornici să se îndrepte spre
spaţiul privilegiat pe care îl luminează ea. Să ne amintim că nici măcar per-
sonaje ca Lucian Blaga, pentru care refuzul de a-şi nega convingerile care i-
au inspirat opera a reprezentat cea mai înaltă valoare, nu au fost scutite de
oscilaţii şi ezitări. Exigenţii judecători de astăzi nu au dreptul moral să pre-
tindă altora mai mult decât ceea ce ar fi fost in stare să facă ei in acele vre-
muri. Şi anume nu numai din punctul de vedere al disponibilităţii pentru
sacrificiu personal, ci şi al cântăririi semnificaţiei şi consecinţelor pe care le-
ar fi avut ipoteticele lor decizii. Cei care au trăit în epocă vor putea cu greu
contesta că întrebarea pe care şi-o pune Ion Ianoşi, în textul menţionat mai
sus, privitoare la ceea ce s-ar fi întâmplat dacă „toţi intelectualii de vârf, cu
operă certă şi şanse de a continua, fie şi parţial, s-ar fi decis pentru emigra-
rea externă şi internă, respectiv pentru lupta asumată de bună voie şi pre-
vizibila întemniţare cu deznodământ final” este o întrebare pertinentă. Cred
că încercările de a-i răspunde cu bună credinţă pot oferi importante clarifi-
cări, generând o dezbatere cu un remarcabil potenţial formativ. După ştiin-
ţa mea, ea nu a avut loc în toţi aceşti ani în care ar fi fost deja cu putinţă. 

* * *

Voi schiţa, în continuare, într-un mod schematic şi ideal-tipic, două
reprezentări asupra menirii intelectualilor, subliniind contrastul dintre ele.
Pe prima o voi numi „autoritară”, pe cea de a doua „failibilistă”. Şi una şi
cealaltă conferă intelectualilor rolul de „învăţători ai omenirii”, dar în sen-
suri substanţial diferite.

În reprezentarea „autoritară”, intelectualii sunt priviţi drept oameni
care gândesc mai profund şi văd mai departe decât ceilalţi muritori.
Socotindu-i cei mai buni dintre oameni, unii mai cred şi astăzi că ei ar fi
chemaţi să guverneze, ca în statul ideal al lui Platon. Mult mai mulţi accep-
tă că intelectualii sunt cei chemaţi să ofere orientarea fundamentală în gân-
dire, şi chiar în viaţă. Se presupune că lărgimii şi adâncimii spiritului li se
asociază o moralitate autentică. Puterea minţii şi altruismul merg mână în
mână. Se crede că marii intelectuali sunt nu numai cei mai capabili să pro-
moveze cauze generale, dar şi cei în cea mai mare măsură dispuşi să le ser-
vească într-un mod dezinteresat. Ei reprezintă astfel cea din urmă speranţă
a tuturor celor care se simt ameninţaţi de dezorientare sau confruntaţi cu
dileme care le apar ca fiind fără ieşire. Într-un cuvânt, ei sunt percepuţi
drept cei care pot indica semenilor calea ce trebuie să fie urmată, drept
„oamenii care dau măsura”. Ca un asemenea învăţător al omenirii a fost pri-
vit Lev Tolstoi, în ultima parte a vieţii sale. Scrierile sale programatice sem-
nalează că el s-a perceput în acelaşi fel. Reşedinţa lui devenise un loc de pele-
rinaj. Nenumăraţi oaspeţi din Rusia şi străinătate îşi doreau un contact
direct cu marele scriitor, sperând să primească acea lumină şi îndrumare pe
care nu o puteau găsi altundeva. În ciuda numeroaselor dezminţiri pe care
păreau să le ofere activităţile şi interesele sale publice, mulţi contemporani
au văzut şi în Nicolae Iorga o personalitate de acest fel. Mai târziu, vizita-
rea lui Noica la Păltiniş, ca şi receptarea scrierilor sale în anumite cercuri,
au reprezentat un exemplu la scară mai mică. Veneraţia unor persoane
instruite pentru asemenea figuri poate să fie una fără limită, iar disponibi-
litatea de a primi îndrumarea – totală. Unii îi văd drept oameni providen-
ţiali şi au impresia că ceilalţi muritori nu-i merită. Cea de a doua reprezen-
tare nu se deosebeşte de prima prin aceea că ar aprecia în mai mică măsu-
ră rolul pe care îl pot avea intelectualii în societatea modernă, ci printr-o
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înţelegere cu totul diferită a acestui rol. Este o înţelegere care se sprijină,
în esenţă, pe două supoziţii: prima, că puterea intelectualului stă în utiliza-
rea pe care o dă el raţiunii; a doua, că această putere este failibilă. În măsu-
ra în care angajamentul definitoriu va fi încrederea în raţiune, el va evalua
critic orice tradiţie, cultivând valori cum sunt libertatea, echitatea şi solida-
ritatea socială, toleranţa şi refuzul violenţei. Mesajul său fundamental va fi
acela că exerciţiul critic al raţiunii, moderat de conştiinţa failibilităţii perso-
nale, are consecinţe bune pentru viaţa oamenilor, pentru cea privată ca şi
pentru cea publică. 

Aceasta este o atitudine fundamentală plină de implicaţii. Voi men-
ţiona aici doar câteva dintre ele.

Încrederea în raţiune implică cercetarea adevărului făcând abstracţie
de rezultatele ei plăcute sau nu pentru un ins, un grup sau chiar pentru o
comunitate. Aceasta este o implicaţie care a primit o formulare deosebit de
drastică într-o scriere a gânditorului scoţian David Hume: „Nu există nici o
metodă de raţionare mai răspândită şi, în acelaşi timp, mai condamnabilă în
discuţiile filosofice decât aceea de a încerca respingerea unei ipoteze sub pre-
textul urmărilor ei primejdioase pentru religie şi moralitate. Dacă vreo păre-
re conduce la absurdităţi, ea este cu siguranţă falsă, dar nu e sigur că o păre-
re este falsă pentru că are urmări primejdioase.” (Fără îndoială că autorul
avea în vedere înţelegerea convenţională care se dă religiei şi moralităţii într-
o anumită epocă şi într-un anumit loc.)

Respectul faţă de raţiune, care este şi respectul faţă de toţi cei care
fac uz de ea în mod onest şi competent, nu poate fi însă despăr-

ţit de recunoaşterea limitelor puterilor ei. Atitudinea raţională implică reţi-
nere faţă de pretenţia oricui de „a releva” un adevăr care a rămas până
atunci pe deplin ascuns, propunându-l omenirii drept o concluzie definitivă.
Rolul intelectualului în raport cu publicul este mai degrabă unul asemănă-
tor celui atribuit educatorului ideal. Menirea lui este să-i ajute pe alţii să-şi
dezvolte şi să-şi exercite o capacitate naturală, capacitatea de a judeca echi-
librat şi critic, să facă uz de ea în toate împrejurările. Întrebându-se, în par-
tea finală a Criticii raţiunii pure, unde este filosofia, cine o posedă şi după
ce caractere poate fi ea recunoscută, Kant conchidea: „Nu se poate învăţa
decât a filosofa, adică a exercita talentul raţiunii în aplicarea principiilor ei
generale la anumite tentative existente, dar totdeauna cu rezerva dreptului
pe care îl are raţiunea de a cerceta aceste principii chiar în izvoarele lor, de
a le confirma sau de a le respinge”. 

Angajarea intelectualului autentic faţă de raţiune are şi o dimensiu-
ne autocritică. Ceea ce recomandă el este o atitudine reticentă şi bănuitoa-
re nu numai faţă de idei care atrag prin apelul lor afectiv, ci şi faţă de pro-
priile temeiuri şi argumente, a căror fragilitate nu o poate exclude din capul
locului. Îndeosebi intelectualii care beneficiază de un prestigiu excepţional,
vor trebui să fie reticenţi faţă de pornirea de a inculca altora propriile lor
vederi, de a-i fascina, anulându-le astfel facultatea de a gândi în mod inde-
pendent. Misiunea lor nu este de a „vesti adevărul”, ci de a-i ajuta pe alţii
să-l caute cu propriile puteri. Lucrul cel mai important nu va fi să li se dea
dreptate, ci să işte şi să stimuleze o deliberare care poate aduce un câştig
în clarificare şi înţelegere pentru toţi care participă la ea cu bună credinţă. 

Exerciţiul raţiunii critice face din intelectual un personaj adesea inco-
mod. El va trebui să-şi afirme identitatea mai mult prin contestare decât
prin adeziune la crezuri larg împărtăşite pe temeiul tradiţiei şi al ataşamen-
tului emoţional. Adesea el va fi în minoritate. Einstein remarca odată: „Mari
spirite au întâlnit întotdeauna opoziţia mediocrităţilor, a celor ce nu pot înţe-
lege un om care nu se supune pe deplin prejudecăţilor ereditare, ci îşi folo-
seşte în mod onest şi curajos inteligenţa.” Este mult mai confortabil să-ţi
asumi credinţe şi convingeri dominante într-o anumită ambianţă, în loc de
a încuraja o discuţie liberă în care argumentelor trebuie să li se răspundă
cu argumente. Dreptul la preţuire şi recunoştinţă va fi câştigat de intelec-
tual adeseori abia din perspectiva timpului, pentru curajul de a-şi asuma
misiuni ingrate. De exemplu, pentru curajul de a ieşi din cercul preocupări-
lor unei elite şi de a discuta nepărtinitor teme care preocupă comunitatea
largă sau, dimpotrivă, pentru a promova toleranţa, înfruntând prejudecăţile
majorităţii. Este ceea ce avea în vedere scriitorul şi istoricul francez Ernest
Renan când scria, încă acum mai bine de un secol: „Să nu abandonăm acest
principiu fundamental potrivit căruia omul este o fiinţă raţională şi morală,
înainte de a fi îngrădit într-o anumită limbă, membru al unei rase, părtaş al
unei culturi.” După Renan, Julien Benda califica drept „trădare a cărturari-
lor”, într-o carte cu acest titlu, încercările de a justifica, prin principii, pozi-
ţii bazate pe sublinierea unor diferenţe de rasă sau de clasă, naţionale sau
religioase. Intelectualul nu va accepta niciodată că o înţelegere sau alta a
intereselor comunităţii sau ale statului să fie prezentate drept incompatibi-
le cu exprimarea liberă a unor puncte de vedere sprijinite pe temeiuri con-
trolabile. Deja Kant avertizase că raţiunea acordă o stimă sinceră numai ace-
lor puncte de vedere, tradiţii şi instituţii care „au putut face faţă examenu-
lui ei liber şi public”.

Ataşamentul dictat de raţiune pentru ordinea politică democratică,
în primul rând pentru libertatea de exprimare şi asociere, pen-

tru utilizarea lor responsabilă, îi impune intelectualului să sprijine solidari-
zarea voluntară a oamenilor în jurul unor cauze de interes public. Viaţa poli-
tică nu este însă terenul de acţiune al intelectualului, ca intelectual.
Prestigiul lui nu va avea de câştigat prin participarea la acţiuni de promo-
vare sau de discreditare a imaginii unor forţe sau personaje politice, cel
puţin atâta timp cât acestea acţionează în spiritul respectului drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti. Intelectualul va putea contribui la desfăşurarea nor-
mală a vieţii politice nu prin partizanat, ci prin aportul său la formarea ace-
lei opinii publice critice, care îşi asumă acest rol. El este chemat să „lumi-
neze minţile”, nu în sensul de a aduce propria lumină într-un mediu pur
receptiv, ci de a oferi modele de exersare a unei judecăţi echilibrate, nepăr-
tinitoare. Primejdia care îl pândeşte este să nu reuşească să ţină bine sub
control gândul că ştie mult şi poate mult, să se împotrivească tentaţiei de a

înlocui argumentarea cu retorica pură. Farmecul exersării darurilor sale dia-
lectice va trebui să fie ţinut în cumpănă de solicitarea puterii de convingere
pe care o au faptele şi temeiurile controlabile. 

Fără îndoială că o discuţie despre ceea ce sunt intelectualii şi ceea
ce se aşteaptă de la ei nu este, astăzi, la noi, o discuţie pur aca-

demică. Multe controverse publice care au drept miză idei, principii, arată
cât de diferit se gândeşte asupra a ceea ce trebuie să facă intelectualii, asu-
pra a ceea ce se aşteaptă de la ei. 

Gabriel DIMISIANU:

„(…) Stilul Ianoşi; un stil unic în cultura
română. Nu e vorba, în cazul d-sale, de cărţi
de erudiţie pedantă, seacă, ci de cărţi scrise
cu un mare talent literar, cred eu, şi cu
extraordinare capacităţi de evocare. În car-
tea despre Petersburg sunt atât de multe
pagini pe care le citeşti cu plăcerea de a fi
reproiectat într-un spaţiu de civilizaţie şi de
spiritualitate extraordinar! Ion Ianoşi are
un ciclu de cărţi – ciclul moralităţilor – în
care există o seamă de reflecţii despre tim-
pul nostru, despre ce se întâmplă cu noi azi
în raport cu prezentul şi cu trecutul ime-
diat; este de admirat curajul său de a-şi afir-
ma „inoportunităţile” (ghilimele obligatorii).
Eu am citit recent o carte a lui Ion Ianoşi
despre Ceauşescu, o carte de care nu s-a
făcut aproape deloc caz; eu – şi el e o carte
ieşită din comun, da, acest volum face parte
din categoria cărţilor excepţionale.”
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M-a atras de timpuriu genul memorialistic sau
parţial confesiv. În anii optzeci am publicat
două volume de natură autobiografică, Secolul
nostru cel de toate zilele (1980) şi Opţiuni

(1989), ambele la Editura „Cartea Românească”. Dacă primul
a apărut uşor, cel de-al doilea a avut de înfruntat oprelişti,
atât în faza pregătitoare pentru tipar, cenzura formal inexis-
tentă, dar în fapt înteţită obligând la eliminarea unor pasaje,
cât mai ales la „postlectura” cenzorilor (după tipărire, înain-
tea difuzării), când volumul a fost oprit din cauza textelor
indezirabile; şi numai la insistenţele editurii a putut fi pus în
circulaţie, cu o jumătate de an înaintea schimbării de regim.

În perioada „postdecembristă”, întrucât aşteptările mele
prea optimiste au fost infirmate de inedite partizanate în
expansiune, am publicat, la aceeaşi editură, volumul Idei
inoportune (1995), integrat ciclului pe care l-am subintitulat
Moralităţi. Am strâns acolo însemnări din anii nouăzeci tim-
purii, pe subiecte variate, de regulă „fierbinţi”, texte până
atunci nepublicate. 

În cele două volume ce mi-au fost consacrate la 70 de
ani de viaţă au fost prezente şi mărturii de-ale mele: un
Exerciţiu autobiografic (în O viaţă de cărturar, 1998); o biobi-
bliografie şi fragmente din cărţi anterioare (în Estetică şi
moralitate, 1998).

Acum, după zece ani, Editura Ideea Europeană mă ono-
rează cu un nou volum. Pe lângă biobibliografia adusă la zi şi
interviuri, inserez şi un grupaj de zece articole, asemănătoare
celor din Idei inoportune, dar numite, şi pentru a le marca
natura mai restrânsă, Gânduri inoportune. Le inserez în ordi-
nea în care le-am scris: primele patru – în mai 2006; următo-
rul – în august 2006;  ultimele – în februarie 2008. Nici
unul n-a fost anterior publicat.

ION IANOŞI

Februarie 2008

PARICIDUL IDEOLOGIC

Genele programează ataşamente – şi aversiuni. Animalele le
probează şi pe unele, şi pe celelalte. Puii sunt hrăniţi, ocro-
tiţi, pregătiţi să trăiască singuri. Apoi, nu o dată, concuraţi,
răpuşi, devoraţi. Vârstnicii îi înlătură pe tineri; tinerii îi eli-

mină pe vârstnici.
La oameni, civilizaţia, religia, morala au îngrădit puseurile instinctua-

le. Le-au îmbunat, dar nu le-au stins. Ele n-au încetat să explodeze, în războa-
ie globale sau locale. Conflictele opuneau clanuri, generaţii, vârste. Se înfrun-
tau „părinţi şi copii”.

Cultura a imortalizat paricidul. Stau mărturie Sofocle, Shakespeare,
Dostoievski. Psihanaliza le-a disecat textele. Tema obsedează în continuare
artele şi filosofia. 

Rivalitatea dintre copii şi părinţi o produce oare apropierea biologică
sau distanţa istorică? De bună seamă, ambele. Cu cât eşti mai intim înrudit,
cu atât percepi mai acut diferenţa. Ultima e însă nu doar privată, ci şi publi-
că. O alimentează schimbările de paradigmă.

O societate aşezată, cu aparent puţine sau lente modificări interne,
privilegiază conflicte de ordin personal. Dincolo de incompatibilităţi psiholo-
gice, au şi ele cauze sociale, cu deosebire interesele economice, relaţiile de
proprietate. „Simţul proprietăţii”, în accepţie largă, ca proprietate reală şi
simbolică, asupra unor persoane, bunuri, sfere de influenţă, ar putea motiva
confruntarea.

Odată cu accelerarea istoriei, scurtarea fazelor ei stabile şi înlocuirea
lor cu răsturnări succesive, inclusiv falia între generaţii, riscă să se adânceas-
că. Aşa s-a întâmplat de când modernitatea a cunoscut un şir lung de revo-
luţii, politice şi tehnologice. Ultimele secole încheiate au multiplicat aseme-
nea rupturi, cu nevoia corespunzătoare de reacomodare la comandamente de
ordin inedit. Ar fi suficient să ne reamintim modelul francez, succesivele lui
răsturnări, 1789, 1815, 1830, 1848, 1871, dar şi ceea ce a urmat: 1914, 1939,
1945, perturbarea ordinii în 1956 ş.a.m.d. Nu foarte diferit, deşi cu alternan-
ţe mai puţin explicite sau desfăşurate în alte planuri, apar lucrurile în alte
ţări vest-europene, ca şi sud- sau nord-americane. Până şi continente parcă
până târziu înmărmurite au intrat în iureşul adaptărilor la înnoirile exterioa-
re şi lăuntrice, fără putinţa individului de a li se sustrage: o situaţie relativ
inedită, pe care o exemplifică îndeosebi marile ţări asiatice.

Dar cele din răsăritul Europei? Şi aici regula a covârşit excepţiile.
„Butoiul de pulbere” nu s-a limitat la Balcani. Întreaga regiune a fost absor-
bită în ambele războaie mondiale. Apoi i-au fost redesenate graniţele; s-au
redefinit statele. Un proces dureros ce nu s-a încheiat nici până acum.

Două cezuri au dominat această parte de lume. Deşi opuse, ele s-au
autointitulat deopotrivă „revoluţii”. Una a pretins să instaureze socialismul,
alta îşi propune să restaureze capitalismul. Au fost cele mai profunde fracturi
din cursul secolului XX; în Rusia, nu mult după începutul său şi aproape de
sfârşit, în alte ţări – cam în a doua sa jumătate. Contextul turbulent nu avea
cum să nu se fi repercutat, într-un fel sau într-altul, asupra indivizilor trăi-
tori în aceste timpuri. 

Fac abstracţie de opoziţia făţişă sau ascunsă faţă de transformările
preconizate. Îi reţin doar pe adepţi, indiferent dacă sinceri ori făţarnici. Ei

ION IANOŞI
Gânduri inoportune
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puteau să se recruteze însă, succesiv şi la antipozi, din acelaşi mediu, ace-
laşi grup, aceeaşi familie. Şi aici ne întâmpină o altă poveste despre „părinţi
şi copii”, decât cea înfăţişată de către Turgheniev, chiar dacă eroii lui, cu tră-
săturile lor individuale, purtau şi ei însemne sociale şi tot aveau opţiuni ideo-
logice. 

Unii de vârsta mea nu au uitat manipularea teribilă în jurul
figurii lui Pavel Morozov, alintat „Pavlik”, prezentat ca un
pionier de vază dintr-un sat din Uralul de Nord. Era elogiat
pentru a-şi fi denunţat părintele, pe Trofim Morozov, pe

atunci preşedinte al sovietului sătesc. Acesta şi-ar fi ajutat nişte rude, chia-
buri, în toiul colectivizării agriculturii din 1930, să-şi dosească grânele meni-
te confiscării forţate şi le-ar fi procurat documente false ca să-şi ascundă
identitatea. Pavlik şi-a pârât tatăl trimisului regionalei de partid, iar la pro-
ces s-a numărat printre acuzatori. Din răzbunare, în 1932 chiaburii l-au pân-
dit într-o pădure din apropiere, ucigându-l, laolaltă cu fratele său mezin.
Numele lui Pavel Morozov, mort la 14 ani, a fost atribuit multor organizaţii
de pionieri, şcoli, biblioteci, parcuri, colhozuri. În satul natal i s-a ridicat o
statuie.

Nu ştim cât adevăr şi câtă ficţiune a cuprins întâmplarea. În orice
caz, stalinismul a transformat-o într-un exemplu pilduitor. Morala ei imora-
lă: „cauza dreaptă” e mai presus de rudenie ori sentiment! Părintele merită
pedepsit ca oricare alt vinovat, chiar mai neiertător, întru supremaţia ideo-
logiei faţă de orice simţ al familiei.

Secolul XX a cunoscut, la noi şi la vecinii noştri, două cezuri care
puteau naşte corespunzătoare rupturi între generaţii. Sunt mutaţiile bruşte
de paradigmă socială, în direcţii opuse, de după al Doilea Război Mondial şi
dinaintea sfârşitului de veac. În cazul României, epicentrele acestor cutre-
mure istorice sunt localizabile în 1947–1948 şi în 1989–1990. Practic, ambe-
le zguduiri au afectat majoritatea populaţiei, aproape oricare grup, familie,
individ, indiferent de ce parte combatantă s-ar fi situat. Dacă, prin reducţio-
nism semantic, vorbim despre socialism şi capitalism, saltul către ele impli-
ca opoziţii inverse: antiburgheză şi anticomunistă. Ataşamentele şi, respectiv,
adversităţile divizau însă, de fiecare dată, nu doar categorii de oameni; ele
au pătruns şi în nucleele lor constitutive, tăind „mărul discordiei” în jumă-
tăţi greu conciliabile. Desigur, nu trebuia să se întâmple astfel în toate celu-
lele organismului social, dar, în faţa opţiunilor adverse, nici ele nu-şi aveau
asigurată imunitatea.

Concret, între membrii aceleiaşi familii au domnit concordia sau dis-
cordia. Şi una, şi alta au fost motivate economic, politic, ideatic, în raportu-
rile dintre generaţiile provenite din epoci distincte. Acum nu reţin decât
situaţiile în care vrajba opunea fiii şi fiicele taţilor şi mamelor – anume în
segmentele de timp anterior circumscrise. Deseori sunt trecute cu vederea,
intenţionat sau nu, ambele înfruntări familiale, în beneficiul celor sociale.
Cu alte cuvinte, nu este evidenţiat felul în care opoziţiile macro s-au răsfrânt
în tensiunile micro. Dar, mai ales, e ignorată o anumită simetrie a celor două
fracturări, deşi cu sens opus, din structurile familiale.

Prima rană. Ea a însângerat viaţa postbelică a multor familii. Erau
în joc, desigur, relaţiile de proprietate: societatea pe cale de înstăpânire aten-
ta la bunurile acumulate în industrie, agricultură, cultură. Era preconizată
redistribuirea puterii statale, a tuturor pârghiilor deciziei politice. Or, şi aici
moştenirea trecută, inclusiv privilegiile transmise până de curând, predeter-
minau situarea adepţilor „vechiului regim” – cu deosebire pe părinţi. Aceştia
fuseseră moşieri, burghezi (mari, medii, mici), ţărani înstăriţi, intelectuali
direct ori indirect ataşaţi păturilor privilegiate, oameni politici, militari,

administratori, slujitori de rang diferit ai cultelor. Câţi dintre ei puteau evita
dezastrul sau marginalizarea? Foarte puţini, doar cu statut de excepţie. În
mai numeroşii copii s-a înfiripat, în schimb, gândul unei salvgardări ipoteti-
ce. Că ea a fost uneori reală, că a fost deseori iluzorie, avea să decidă viito-
rul. În orice caz, până una-alta, o parte din generaţia tânără s-a despărţit de
cea vârstnică. Atunci când a avut loc, despărţirea a fost violentă ori paşni-
că, numai în gând sau şi în fapt. Când lipseau mărturiile împricinaţilor, ast-
fel de situaţii alţii aveau să le consemneze, ulterior. Unii oameni de cultură
şi-au asumat însă mărturisiri proprii, oricât de jenante ar fi fost ele. 

Întrebarea de neocolit vizează natura interesului implicat în astfel de
„schimbări la faţă”. Bineînţeles, acest interes a existat, cu rol definitoriu.
Dar ce fel de interes? El putea fi unul meschin, conjunctural, oportunist, însă
putea conlucra şi cu un anumit dezinteres: să nu vâneze căpătuire proprie,
ci să urmărească scopuri presupus nobile. Câteodată era în joc un ideal. Cât
şi până când slujea acesta şi un obiectiv real? Drămuirea componentelor avea
să ia mult timp şi energie, cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, aşteptă-
rile au fost curând înşelate, iar, pe de altă parte, ruptura de părinţi, unii din-
tre cei în cauză aveau s-o taxeze retroactiv ca pe o trădare, resimţind, pen-
tru vina de odinioară, nevoia unei expieri simbolice. 

Nu vreau să-i omit aici pe comuniştii care se războiau cu propria lor
familie burgheză, un conflict între copii şi părinţi, frecvent pe alte continen-
te, în alte ţări, ca şi la noi – deşi, probabil, aici mai rar decât în Vest şi chiar
decât altundeva în Est. Ţin să marchez un fundal invers pentru a trece la
anticomuniştii de azi, la antagonismul dintre fii şi fiice cu taţi sau mame
având un recunoscut stagiu de ilegalişti sau o îndelungă prestaţie de acti-
vişti de partid. Exponenţii generaţiei următoare au ajuns la antipod prin
lunecare treptată ori ruptură bruscă, în preajma părinţilor sau desprinşi de
ei într-o emigrare internă sau exterioară. Părinţii, la rândul lor, au rămas
apropiaţi alegerii lor de odinioară, ori şi-au schimbat opţiunile, pe faţă sau
nemărturisit. Sunt variante numeroase. Într-una dintre ele, au coexistat (cât
de paşnic?) ataşamente sufleteşti şi aversiuni ideologice, fie numai din par-
tea unora, fie reciproce.

Când părinţii susţinuseră colectivismul socialist, iar copiii lor
(ajunşi de mult părinţi şi ei) revin la individualismul capita-
list, ne confruntăm deopotrivă cu măsura dintre interes şi
dezinteres. Echilibrul de principiu l-ar asigura periclitarea

existenţei de ambele părţi, întâi ca ilegalist, apoi ca disident. A nu fi riscat
mare lucru, ci a fi avut cu precădere avantaje materiale şi (ori) simbolice,
fie prin adeziunea comunistă, fie prin atitudinea anticomunistă, şubrezeşte
relevanţa în sine a opţiunii, indiferent de valoarea atribuită ei din exterior.
Iar eventualele vinovăţii ulterioare nu anulează curajul anterior, dacă el este
probat. Au existat comunişti neînfricaţi, deveniţi stalinişti conformişti. Au
fost disidenţi curajoşi, ajunşi resentimentari meschini. Câte un fost comunist
şi câte un fost anticomunist s-au mai şi degradat „frăţeşte”. 

Porunca biblică sună: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi
fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău
ţi-l va da ţie” (Ieşirea, 20: 12). Între fundamentala prescripţie morală a reli-
giilor monoteiste şi comportamentul practic al atâtor fii şi fiice au existat,
de-a lungul timpului, multe nepotriviri. Psihanaliza le-a ridicat, prin
„Complexul Oedip”, într-una din regulile diriguitoare ale tumultuoasei exis-
tenţe individuale. Pe aceasta s-au grefat însă varii motivaţii sociale. De regu-
lă, combustia lor pare a fi adaptarea la prezent. Cu un termen incomod: con-
formismul. Mereu redevine actual dictonul roman „Vae victis!”, „Vai de cei
învinşi!”. Oamenii sunt ispitiţi să treacă, din nou şi din nou, în tabăra

Trei mari modele: 
Lev Tolstoi, Fiodor Dostoievski şi Thomas Mann
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învingătorilor – pe care, nu-i aşa? istoria „nu-i judecă”. În orice caz, nu-
i judecă deocamdată; eventual atâta timp cât trăieşte cel care se acomo-

dează, maleabil, oportunist. Iar după el – potopul! 
În răspăr cu alegerea considerată nu doar utilă, ci întotdeauna şi

dreaptă, un antidot ar oferi înotul împotriva curentului. Acum e lăudat orici-
ne a fost anticomunist şi, ca atare, şi-a periclitat viaţa. E o laudă comodă,
din partea unora care nu şi-au pus în joc existenţa, ci, dimpotrivă, s-au
înfruptat din plin din avantajele învingătorilor de atunci. De ce nu se găseş-
te acum mai nimeni care să evoce jertfele dezinteresate pe care nu puţini
comunişti (chiar dintre cei puţini!) le aduseseră atunci – înainte de a fi luat
ei puterea,  în contra puterii anterioare? Despre oricare segment din trecut
ar fi vorba, prezentul îşi aruncă asupra lui umbra. Orice anticomunist e lău-
dat (a fost un erou); hulit e orice comunist (străinii l-au stipendiat).
Nuanţările lipsesc. Binele şi răul sunt distribuite maniheist. 

Revenind la conflictele familiale, persistă întrebarea: ruptura de
atunci sau cea de acum n-au fost şi nu continuă să fie întovărăşite de niscai-
va amnezie? Nu cumva şi unii, şi alţii au şters din conştiinţa lor multe din-
tre avantajele asigurate tocmai de părinţii dezagreabili? Fiindcă e limpede:
înainte să fie înfrânţi, părinţii au fost învingători. Iar copiii nu au vrut şi nu
vor să fie perdanţi. Evident, fiecare victorie obţine girul „cauzei drepte”. Dar
e o cauţiune, am spus, comodă, întrucât e favorabilă carierei.

Moralitatea personală nu este întru totul subordonată dreptăţii isto-
rice. Ea posedă propria ei autonomie. Dovadă – îndemnul din Decalog: cin-
steşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine… Nu ni se spune când,
pentru ce şi cum să-i cinstim. Nici: dacă au fost necinstiţi, atunci nu-i mai
cinsti. În principiu, nu sunt condiţionări. În practică, ele, desigur, există.
Condiţionările avantajoase nasc totuşi suspiciuni. Sancţionarea părinţilor n-
ar trezi suspiciuni dacă le-ar aduce copiilor, în principal, dezavantaje. Adică,
dacă ar fi vorba exclusiv de principii – fie drepte, fie nedrepte. Ca, de pildă,
la Turgheniev. 

Nu ne înconjoară personaje romaneşti, cu atât mai puţin eroi roman-
tici. Aş prefera însă puţină decenţă. Falia dintre „părinţi şi copii” ar trebui
să fie menţinută în plan intim. Ea poate fi şi exhibată, cu îndurerarea fireas-
că pe care o implică. Nici mărturia publică nu are nevoie de publicitate. În
orice caz, nu potrivit ecuaţiei: plată – răsplată.

TOLERANŢA SEXUALĂ –
O „CASĂ DE TOLERANŢĂ”?

Nu, bineînţeles. Dar pune pe gânduri nu numai apropierea
semantică (precum între „libertate” şi „libertinaj”), ci şi
unele tendinţe caracteristice epocii noastre.

Sexualitatea a fost deseori tratată cu suspiciune, rareori privită cu
înţelegere. Motivul neîncrederii, de până la dezavuare? Înrădăcinarea în bio-
logie, independent de moralitate. Sexul este anterior moralei. Prin el, omul
rămâne înfrăţit cu un regn inferior, cu animalitatea. Sexul habar n-are de
morală – numai morala se raportează la sex. Nu ai cum să ajungi, prin forţe
proprii, de „jos în sus”; ai nevoie să parcurgi drumul invers, „de sus în jos”.

Cu alte cuvinte, dezordinea instinctuală a pretins, în cursul evoluţiei,
reglementări de ordin moral, consfinţite legislativ. Fixarea lor şi-au asumat-
o religiile. Toate credinţele străvechi au impus reguli, restricţii. Monoteismele
le-au prins în coduri strict elaborate.

Iudaismul a considerat sexualitatea ca pe un dar al divinităţii, pe care
omul e obligat să-l respecte, dar de care trebuie să se folosească într-un mod
corect. Islamul a menţinut interpretarea, cu un accent suplimentar pe bene-
ficii, în viaţa de aici (cu limitările de rigoare) şi chiar în cea de apoi.
Creştinismul – aşa după cum a ajuns să fie conceput în textele şi interpre-
tările canonice – s-a raportat mai contradictoriu la instinctul plăcerii. Pe de
o parte, în principiu a continuat să-l venereze ca dar divin; pe de altă parte,
în fapt l-a îngrădit nu doar ca mijloc al procreării (rost subliniat şi în celelal-
te monoteisme), ci şi ca pe o ispită a recăderii într-o inferioritate biologică,
naturală, păgână.

În toate religiile amintite domină principiul masculin, până la cenzu-
rarea prezenţelor feminine, atât în textele sfinte, cât şi în oficierile de cult.
Tradiţiile patriarhale s-au impus în ritualuri şi în viaţa casnică. Bărbatul şi
femeia joacă mereu un rol activ şi unul pasiv. Cuplul are menirea să creeze
şi să crească urmaşi. Sexualitatea îi e subordonată acestei perspective. 

Treptat, paternalismul a cuprins toate sferele. Femeii i-a fost rezerva-
tă numai cea privată, sub oblăduirea soţului. Bărbatul a acaparat existenţa
publică. Mărturisit sau nu, ispitirea trupească i-a fost asociată femeii. Ea tre-
buia ferită, prin izolare, prin veşmânt, chiar şi de privirea celor pe care i-ar
fi putut uşor perverti. Islamul rigorist a exacerbat discriminările. Ele nu au
fost străine nici celorlalte religii. În timp ce mama atestă iudaitatea copilu-
lui, în comunităţile ultrareligioase rolul soţiei a rămas blocat în treburile cas-
nice. Bisericile creştine, cu deosebire catolicii, au vegheat, de asemenea,
împotriva intruziunii femininului în domenii care îi fuseseră interzise: vezi
„casta preoţească” şi celibatul.

Ca religie dominatoare, creştinismul a secondat însă modernitatea
europeană şi americană. Între credinţele împărtăşite şi modernizările preco-
nizate trebuiau să apară, pe baza moştenirilor religioase vechi şi medievale,
nepotriviri, tensiuni, conflicte. Printre tărâmurile disputate se număra şi
sexualitatea. Treptata sa eliberare din chingile anterioare – încă persistente
pe alte temeiuri – se număra printre libertăţile râvnite; sau, în raport cu sub-
stanţa lor, se constituia într-un atribut de neeludat. Nu mai erau suficiente
acele substitute erotice creştine, tot catolice prin excelenţă, care au pătruns
inclusiv în tribulaţii mistice şi în ordine călugăreşti ataşate acestora. Se
impunea confruntarea cu o altă moralitate, fie şi suspectată de imoralism.

Era, desigur, o moralitate laică, proprie – măcar în perspectivă – unei socie-
tăţi secularizate. 

În subsidiar sau ca subtext, laicitatea a întovărăşit toate epocile pre-
mergătoare. Evul Mediu târziu a combinat-o şi alternat-o cu religiozitatea afi-
şată. Sub forma creştină putea fi întrezărit un fond presupus păgân. Astfel,
nu doar antichităţile pre- şi ne-creştine au atras anatemele, ci şi unele recen-
te manifestări considerate pseudo-creştine. Renaşterea a cunoscut destule
acuze de acest fel, rostite uneori de prelaţi… libertini. Oricum, mărul discor-
diei se păstra sexualitatea, caracterul ei deschis, metamorfozat, în chip blas-
femitor, din mijloc umil în scop arogant.

Această pătrundere a erotismului în avanscenă a cunoscut suc-
cesive momente de vârf. Renaşterii i-a urmat, la distanţă, în
târziul veac XVIII, zeflemeaua la adresa tabuurilor. Parţial
era asemenea unui contrapunct, întrucât rima, printr-o asu-

mată libertate a replierilor de sine, cu deschiderea orizonturilor libere de odi-
nioară, ceea ce echivala şi cu închiderea unui ciclu istoric. Mă refer la asu-
marea crizei „vechiului regim” aristocratic prin etalarea plăcerilor corporale
exacerbate. Dar, se va spune, acest „fin du siècle” orgolios se răsfrângea într-
un alt început, de liberalism al mentalităţilor din următorul secol. Turnanta
a constituit-o, în orice caz, Revoluţia Franceză, antecedentele şi urmările ei.
Iar de-acum Franţa şi-a asumat rolul de a fi nu doar patria revoluţiilor socia-
le, ci şi ţara revoltelor libertariene. Sub flamura „épater le bourgois”, „uluieş-
te-l pe filistin”, s-au încolonat noi şi noi experimente artistice, în care etala-
rea sexualităţii desprinse de prescripţii dogmatice a ocupat mereu un loc cen-
tral.

Înfruntările opuneau, în accepţiunile lor globale, liberalisme şi conser-
vatorisme. Aşa a sfârşit gloriosul veac XIX, aşa a început secolul XX, până a
se scufunda în catastrofe. Dar şi după ele, în ceea ce numim „postmoderni-
tate”, ofensiva, temporar întreruptă, a mentalităţilor liberale a fost reluată
în varii planuri, inclusiv în direcţia libertăţii sexuale depline. Cucerirea ei –
treaptă cu treaptă, sferă cu sferă – a repurtat, în ultimele decenii, victorii
anterior nicicând bănuite sau măcar dorite. Sunt implicate aici şi dreptul
egal pentru femei, impulsionat de mişcările „feministe”, şi dreptul la inver-
siune sexuală, gay ori lesbiană, şi, îndeobşte, dreptul nelimitat la plăceri tru-
peşti, pe care nici pericolul îmbolnăvirilor, în primul rând prin sida, nu l-a
stopat, ci poate doar l-a atenuat întrucâtva.

Una peste alta, începutul de nou secol şi mileniu ne situează în plin
libertarianism sexual. Cauzele şi efectele lui se inversează, potenţându-se
reciproc. Ce rol joacă aici revistele ilustrate şi televiziunea, publicitatea şi
show-ul? Captează aşteptări sau le impulsionează? De bună seamă, şi-şi.
Insului i se administrează de timpuriu o „baie” a libertăţilor individuale, elo-
giate şi reclamate, cu trimiteri minimale, doar formale, la răspunderi. 

Situaţia o exacerbează, în Est, eliberarea din constrângerile anterioa-
re, de multiple feluri, inclusiv sexuale. Au dispărut cenzura şi autocenzura,
au slăbit făţărnicia şi minciuna – în trecut perpetuate oficial, dar şi cu spri-
jinul unor foruri respectabile ori chiar respectate. Trecerea a fost bruscă şi
în această privinţă. Anticorpii nu au avut timp să apară. Dar nici n-ar fi avut
cum, în plin bombardament al efectelor globalizării.

Se impun disocieri. Nu e dezirabilă vreo restricţie artificială. Cu atât
mai puţin, în plan cultural. Nici dacă s-au relativizat liniile demarcaţionale
între cultura sus-pusă şi cea supusă modelor facile. Nu departajăm riguros
produsul „nobil” de cel „vulgar”. Nu ştim cu exactitate ce e „înalt” şi ce e
„plat”. Criteriile de piaţă au favorizat amestecul. Mass-media au proliferat
indistincţia. Dar relativitatea cezurii n-are pentru ce să reactiveze cenzura,
oricare ar fi ea şi oricât de abil s-ar masca în enunţuri pioase. Moralizarea e
contraproductivă. 

Mai precis: faţă de libertăţile pe care şi le asumă cultura, nu are nici
rost, nici eficienţă să invoci „blasfemia”, „sacrilegiul” drept contraargument;
şi nici chiar  „pornografia” – decât după ce a-i probat-o clar, în temeiul unor
criterii sigure. Atenţie însă: multe opere iniţial descalificate cu astfel de epi-
tete s-au impus în timp, unele fiind recunoscute ca mult mai puţin şocante
decât li se păruseră contemporanilor lor. „Omul revoltat” se mai şi cuminţeş-
te, nu doar prin evoluţie proprie, ci prin receptarea modificată a creaţiei sale.
Şocul produs iniţial se atenuează, anormalitatea reintră în normal.  

Locul comun, de luat însă cât mai în serios, e criteriul valorii. Până
la urmă, spunem pe drept, numai valoarea decide. Să avem însă răbdarea
cuvenită până la decantarea acestui „la urmă”. Chiar în condiţiile în care ne
presează nevoia de omologare.

Atunci dispare orice problemă? Nu chiar. Deoarece asaltul sexualită-
ţii „impure şi simple” mai şi întunecă orizontul – cultural şi existenţial. În
câte un caz aparte, dacă el are cuvenita acoperire, ajungem poate să reabili-
tăm principiul lipsei de principii: „totul e permis”. Prin însumare, o anumi-
tă dereglare pare totuşi evidentă. Ea ne întâmpină, oarecum simetric, atât în
cultura de performanţă, cât şi în viaţa de toate zilele. 

Literatura, artele plastice, teatrul, cinematografia, din când în când
şi filosofia, sunt invadate de sexualitate. Cam de pe la mijlocul secolului tre-
cut, din ce în ce, au fost spulberate ultimele tabuuri erotice. Teritoriile ast-
fel eliberate le-au luat în stăpânire maeştri recunoscuţi. Pe urmele lor au
păşit, tot mai dezinhibat, învăţăceii. Nu mai sunt puţini nici în cultura româ-
nă. Autori tineri şi, cu precădere autoare tinere, se apleacă insistent, even-
tual obsesiv, câteodată exclusiv, asupra sferei erotice. Masiva prezenţă din
urmă e doar aparent paradoxală. Ea răsfrânge tendinţele globale de elibera-
re a jumătăţii defavorizate din umanitate, clamează proprii drepturi cuceri-
te, foloseşte susţinerea lor prin „studii de gen” – spre a nu invoca înrădăci-
narea biologică a feminităţii dintotdeauna.

Problema, ca să repet termenul de mai sus, n-ar fi în sine „principiul
plăcerii”, teoretizat de către eminentul psiholog de acum o sută şi cincizeci
de ani, speculat anume în metropola simţurilor rafinate, în urbea sa elevată
şi decadentă; n-ar fi nici autonomia divinităţii primordiale Eros, dominând
viaţa şi anunţându-l implicit pe zeul Thanatos. Toate acestea mai şi înnobi-
lează pornirile telurice din om, din orice om – de la tinereţe până la bătrâ-
neţe. 

Cum privim însă o condiţie care pretinde nu suveranitate, ci exclusi-
vitate? Cum apreciem pretenţia neostoită de juisare, aglomerarea sa unifor-
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mă, ridicarea (coborârea) ei în
bunul cel mai de preţ din existen-
ţa umană? Cum ne raportăm la
dorinţa împlinirilor orgastice în
regim cantitativ?

Un straniu „imperativ cate-
goric”, încetăţenit fratern de către
o mare parte din subcultura de
consum şi o câtime deloc neglijabi-
lă din cultura autentică. Ele refor-
mulează, în devălmăşie, îndemnul
lui Horaţiu carpe diem: profită –
cât poţi – de fiecare zi, oră,
minut. O chemare deseori vulgari-
zată însă, şi prin artă, şi pentru
uzul omului de rând. Vorba tineri-
lor: să fie totul fun! Şi ce garantea-
ză asta, dacă nu sexul?   

Nu intenţionez, repet, să
moralizez. M-aş expune suspiciu-
nii: strugurii sunt prea acri!
Încerc doar să localizez un centru
problematic al lumii de azi, înde-
obşte axată pe „isme” intercorela-
te: materialism, individualism,
senzualism, hedonism. Din trei-
mea psihologiei tradiţionale trup
–suflet–spirit, anume corporalita-
tea a reuşit să-şi adjudece supre-
maţia. Constatăm acest lucru
seară de seară la televizor, prin
agresarea publicitară, dedicată
aproape în totalitate corpului
feminin şi masculin, modalităţilor
de a-i întreţine, îngriji, înfrumuse-
ţa componentele şi adjuvantele.
Reclama pentru cele mai bune
mâncăruri, băuturi, haine, încăl-
ţări, leacuri naturiste privesc tot o
condiţie trupească optimă. Întrea-
ga civilizaţie de consum se învârte
în jurul „confortului corporal”. Iar
pe aceasta o asigură banii: câte un
preţ lăudat ca fiind modic, în orice
caz mai mic decât te-ai aştepta,
dar pe care merită să-l achiţi de
îndată. O civilizaţie care de formă
laudă spiritul şi în fond se închină
materiei. O materialitate înstăpâ-
nită într-un materialism efectiv,
nu doar clamat.

Cultul sexualităţii
nu e decât chinte-
senţa felului mate-
rialist, hedonist,

„corporalist” de a fi şi de a acţio-
na. Riscul e hipertrofierea cantită-
ţii în detrimentul calităţii, izolarea textului de context, limitarea la actul repe-
titiv, fără trimitere la propria lui transgresare: în sentiment, afecţiune, în
ceea ce obişnuim să numim iubire. „A face dragoste” reţine doar partea fizi-
că, mecanică. „Ars amandi” e artă în sens tehnic, în rând cu alte „arte” roma-
ne. Perfecţionarea în tehnica de „a face dragoste” au urmărit-o încă indienii.
Fără îndoială, e şi acesta un rafinament, care a trecut prin diverse filtre cul-
turale, a fost savurat cu insolenţă, dând cu tifla codurilor oficiale, conserva-
toare, dogmatice. 

Nu vom regresa în interdicţii fals sacrosancte. Dar faptul că „nimic
omenesc” nu-i poate fi străin omului nu justifică reducţia la fiziologic, la o
„animalitate” ciuntită, fiindcă la animale impulsul sexual e genetic programat
cu scop funcţional. Sexualitatea umană e acceptată îndeobşte şi în autonomia
ei faţă de procreare. Întrebarea e dacă independenţa ei de orice altceva indi-
că o sporire sau o diminuare de umanitate. Blocarea în imediat, într-un
imanent fără acces la vreo transcendere, cu atât mai puţin la transcendenţă,
nu semnalizează o criză? 

Prostituţia, cu un truism, e „cea mai veche meserie”. Este şi de tot
nouă. Dar plăcerea oferită şi primită nu pretinde obligatoriu remunerare. Îşi
este sieşi suficientă. Nu mai e prostituţie. Şi totuşi, limba e înţeleaptă în
apropieri. Iar atunci nu ne dă târcoale gândul la o posibilă suprapunere din-
tre toleranţa ilimitată şi o „casă de toleranţă”?

DREAPTA DREAPTĂ –
SINISTRA STÂNGĂ

Aşa privesc lucrurile formatorii noştri de opinie intelectuali.
Limba le oferă argumente. „Om drept”, „cale dreaptă”, „parte
dreaptă”, „a sta drept”, „a vorbi drept”, „pe drept cuvânt”, „la
drept vorbind”, „ce-i drept”, „cei drepţi”, a-i fi cuiva „mâna

dreaptă” sau „braţul drept”, a fi „drept-credincios”, „a se odihni cu drepţii”.
Iar invers, „stânga” provine din latinescul sinister, care, prin franceza sinis-
tre, a ajuns în română sinistru, adică de rău augur, catastrofal, ceea ce inspi-

ră teamă, dar mai e şi trist, plic-
tisitor. Dacă din „dreapta” provi-
ne „dreptatea”, din „stânga” deri-
vă „stângăcia”. Stângaciul e cel
lipsit de supleţe, neîndemânatic,
inabil. 

Departajarea lingvistică o
susţin tradiţiile culturale europe-
ne. Pentru antici, dreapta e diur-
nă şi divină, stânga – nocturnă şi
satanică. La celţi, dreapta e fastă,
stânga – nefastă. Drept e ceea ce
urmează soarele, de la stânga, din
Est, la dreapta, spre Vest. Atât
iudeii, cât şi creştinii îi asociază
pe cei drepţi cu dreapta. La
Judecata de Apoi cei aleşi merg la
dreapta, în Paradis, cei păcătoşi –
la stânga, în Infern. Prevestirile
bune vin mereu dinspre dreapta.
La slujbele negre semnul crucii se
face cu mâna stângă. Pe copiii ce-
i sunt încredinţaţi, diavolul îi
înseamnă, cu unul din coarnele
sale, la ochiul stâng. Evul Mediu
asociază dreapta cu partea bărbă-
tească, stânga – cu cea femeiască.
De altfel, unii comentatori rabi-
nici îl consideră pe primul om ca
fiind androgin, bărbat pe partea
dreaptă, femeie pe cea stângă,
până când Dumnezeu l-a despicat,
făurind bărbatul şi femeia. Pentru
multe surse europene dreapta e
masculină, activă, diurnă, extra-
vertită; stânga – feminină, pasivă,
nocturnă, introvertită. 

Cei nemulţumiţi de aseme-
nea opoziţii, considerându-le prea
partizane, au şansa de a se replia
în tradiţiile extrem-orientale,
inverse. La chinezi, yang, Cerul, e
masculinul, onorabilul, stânga, în
schimb yin, Pământul – femini-
nul, îndoielnicul, dreapta; cum şi
pentru japonezi, stânga e valoric
prioritară faţă de dreapta. O slabă
mângâiere ar putea fi, de aseme-
nea, permisivitatea extrem-occi-
dentală de a scrie cu mâna stân-
gă, uzanţă a multor cetăţeni ame-
ricani, inclusiv unii preşedinţi de
stat. Asta n-ar fi însă decât o altă
dovadă de political correctness. Iar
vrăjmaşii acesteia de la noi, dintre
anglofili, vor prefera, desigur, opo-
ziţia lui right nu numai faţă de

left, ci mai ales faţă de wrong…
Aşadar, toate limbile europene derivă din stânga termeni peiorativi,

dar corelează dreapta cu dreptatea şi cu dreptul, cu jurisprudenţa.
Atunci pentru ce şi-au asumat unii politicieni apelativul de stânga, de

când, începând cu Revoluţia Franceză, s-au aşezat în partea stângă a parla-
mentelor?

Evident, tocmai spre a contraria tradiţiile sacrosancte. A fost un gest
de asumată nesupunere. O răzvrătire faţă de canoane. Facţiunea radicală din
tiers état îşi legitima desprinderea de privilegiile aristocratice şi clericale.
Poziţionarea nonconformistă părea să spună: dăm cu tifla bunelor cuviinţe şi
pioaselor comandamente. Le considerăm false, nu le mai respectăm, cum nu
ne mai supunem simbolului lor suprem, regalităţii. Modernitatea s-a revoltat
astfel împotriva Evului Mediu.

Atributele au fost deseori polarizate, pe două coloane sumare.
Dreapta ar preconiza conservarea, ordinea, stabilitatea, autoritatea, tradiţia,
ierarhia. Stânga ar privilegia revolta, mişcarea, schimbarea, progresul, înnoi-
rea, eliberarea. Din tripla lozincă a Revoluţiei Franceze, una ar fi reţinut,
prioritar, libertatea, cu accent pe drepturile individului, cealaltă – egalitatea
şi fraternitatea, ca drepturi comunitare.     

Văzută prin această prismă schematică, dualitatea n-a rezistat mult.
Marea Britanie a nuanţat-o din capul locului; chiar şi Franţa, leagănul opozi-
ţiilor politice moderne, a transferat cezura exterioară în interiorul „stării a
treia”. Una dintre monarhiile par excellence a preferat în cele din urmă repu-
blica, de până la gaullismul republican de dreapta. Situarea parlamentară
duală a cunoscut faze succesive. Stânga i-a fost proprie doar un timp repre-
zentanţilor „stării a patra”; apoi muncitorimea însăşi şi-a modificat natura şi
structura, parţial a fost absorbită în burghezie, parţial – în servicii.
Intelectualitatea, cu pondere crescândă în viaţa publică, inclusiv în parla-
ment, provenea din clase sociale pe vremuri opuse şi, dependent sau indepen-
dent de origine, s-a ataşat uneia sau alteia dintre tabere. Ambele au ajuns să
accepte însă, pe baza concurenţei programatice, alternanţa legiferată la
guvernare.

Pe scurt, dreapta şi stânga coexistă în democraţia parlamentară, de
esenţă mai mult sau mai puţin „burgheză”. Prin acest cadru şi mecanismele
lui acceptate, ca şi datorită  procesului de globalizare a economiei de piaţă,
extremele nu mai sunt, decât rareori, extremiste, ele au programe nuan-
ţate, câteodată acceptă transferuri şi contaminări reciproce, ca dovadă

Cu prietenul şi complicele Nicolae Breban. Acropole
Foto Aura Christi
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Ã •••CĂTRE CITITORII DIN STRĂINĂTATE

Pentru anul 2008 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
Contemporanul. Ideea Europeană, 
trimiţând pe adresa noastră, prin poştă,
în plic, un cec în valoare de 70 Euro
(sunt incluse taxele poştale).
Fundaţia Culturală Ideea Europeană
cont: RO60RNCB0072049676950002 
BCR Filiala Sector 1 Bucureşti

Preţul abonamentului pentru 
Republica Moldova este de 60 Euro 
(sunt incluse taxele poştale). 
Vă invităm să trimiteţi pe 
adresa redacţiei adresa dvs. completă. 

Adresa: 
FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
C. P. 113, O. P. 22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780 
Piaţa Amzei nr. 13, sect. 1, Bucureşti.
tel./fax: 4021 212 56 92; 212 99 39
E-mail: fcideeaeuropeana@yahoo.com
www.ideeaeuropeana.ro 

•••CĂTRE CITITORII DIN ŢARĂ

Pentru anul 2008 vă invităm 
să vă abonaţi la revista 
CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
la sediul redacţiei (sau expediind prin mandat poştal suma
corespunzătoare, pe numele dlui Adrian Preda, notând adresa
Dvs. exactă), precum şi la orice oficiu poştal din ţară. 
În catalogul Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. revista
are Codul 19139; în catalogul Rodipet S.A.: 2017/Cap. 7

Preţul abonamentului pe un an: 36 lei

Taxele de expediere sunt incluse 
în această sumă. 

Cititorii care se abonează pe un an, vor primi revista fără
majorările de preţ provocate de inflaţie.

FUNDAŢIA CULTURALĂ IDEEA EUROPEANĂ
cont: RO87RNCB0072049676950001 – BCR Filiala Sector 1,
Bucureşti     

migrările, cu sau fără principii, a politicienilor dintr-o tabără într-alta.
În aceste condiţii, se întreabă unii analişti, mai are îndreptăţire să per-

severăm în a disocia stânga şi dreapta?
Parlamentele şi partidele componente impun o discuţie; atitudinea

intelectualilor şi viaţa culturală – o alta. Mă restrâng la ultima, permiţându-
mi câteva gânduri doar pe temeiul experienţei autohtone.

Moştenirea spirituală românească e una precumpănitor con-
servatoare. Lovinescu a demonstrat convingător defazarea
dintre guvernarea liberală şi intelectualii cei mai valoroşi
de orientare junimistă. Aceştia din urmă îi catalogau drept

„roşii” pe cei aflaţi la putere, un apelativ abuziv, întrucât partidul Brătienilor
promova o politică de dreapta, capitalistă şi modernizatoare. Liberalismul
românesc era burghez, francofil, adept al sincronizărilor cu Occidentul, mai
mult sub raport economic decât politic şi spiritual. În planurile din urmă, el
nu despărţea până la capăt interesul naţional de implicaţiile naţionaliste,
ceea ce putea să rimeze de asemenea cu tendinţe occidentale relativ recente.
Conservatorismul se racorda la  modelele „organice” germane, apoi la cele
engleze. Acest lucru predispunea îndeobşte la autohtonism, deşi, mai cu
seamă în cazul lui P.P. Carp, fără  prejudecăţi faţă de alteritate. În ansam-
blu, dreapta acoperea, de regulă, aproape întreg spectrul politic şi cultural,
cu diferenţieri mai degrabă tactice decât strategice. Stânga social-democrată
era marginală. Nu avea suport de masă, o susţineau puţini intelectuali, tot
mai rari pe parcurs. Împrejurarea ca cel mai de seamă dintre ei să fi rămas
C. Dobrogeanu-Gherea, un dublu alogen, nu este de trecut cu vederea; ea pre-
vestea recrutarea multor exponenţi ai măruntei stângi, moderate ori radica-
le, din rândurile minoritarilor încetăţeniţi în România Mare, după Primul
Război Mondial. 

Perioada interbelică a prelungit alternativa liberală–conservatoare,
spre finalul ei cu masive derapaje de extremă dreaptă şi cu minime prezen-
ţe ale radicalismului de stânga. Cu asemenea antecedente, instalarea la
cârma ţării a unui grupuscul stângist s-a datorat conjuncturii de după cel de-
al Doilea Război Mondial. În timp însă, tot din cauza jocului de putere, cu
temei geostrategic, alinierea la „stânga” a socialismelor de stat, inclusiv a
celui românesc, devenit autohtonist şi naţionalist, s-a diluat şi a devenit îndo-
ielnică.

După cotitura „decembristă”, îndeobşte politica şi cu deosebire inte-
lectualitatea a resimţit, de aceea, o dublă apăsare. Una provenea din cvasi-
absenţa tradiţiilor de stânga – spre deosebire de vecinii unguri, sau bulgari,
sau cehi, a căror cultură acumulase temeinic masive, câteodată dominatoare,
infuzii de stânga, atât moderate, cât şi radicale (situaţie ce caracteriza, în
măsură variabilă, majoritatea fostelor ţări „socialiste” europene). O alta deri-
va din identificarea stângii cu regimul defunct şi cu susţinătorii săi. Stânga
suprapusă, în bună măsură abuziv, cu regimul totalitar nu avea cum să nu
genereze – în absenţa aproape totală a modelelor anterioare valabile – o
mare adversitate intelectuală, involuntar alimentată şi de către unii actori
importanţi ai scenei politice, întrucât aceştia se drapau ei înşişi într-o costu-
maţie de stânga, eventual cu totul neîntemeiat, uneori cu o parţială îndrep-
tăţire, dar totuşi irelevantă în raport cu măsurile economice obiective la care
îi obliga momentul istoric dat. Simplu spus: o stângă constrânsă să ducă o
politică de dreapta trebuie să se erodeze, în orice caz sub raport doctrinar,
chiar dacă n-am pune la socoteală compromisurile subiective ale promotori-
lor ei.

Aici mă preocupă însă numai poziţionarea „maeştrilor culturii” din
România. Ea este constant şi din ce în ce mai subliniat de dreapta, ca bagaj
de idei, dar şi ca idiosincrazii. Acest fundal orientativ corespunde tradiţiilor
culturale, în consens cu care, după ce pune între paranteze acel „intermez-
zo” de aproape o jumătate de secol, violent şi de-a valma hulit astăzi, ea se
regăseşte în alternativa clasică, în sens ideatic majoritar conservatoare şi
minoritar liberală, amândouă deopotrivă adverse oricărei stângi, româneşti
ori europene, părelnice sau reale. 

Se impun aici şi unele amendamente. Întâi, fruntaşii vieţii culturale
solicită formal prezenţa unei „stângi democratice”, însă ori de câte ori cine-
va încearcă să se declare adeptul acesteia, el este instantaneu dezavuat, cu
scormonirea unor antecedente „de dosar” care să-i invalideze aşezarea.
Terenul este astfel păstrat intact, apărat de intruziunea persoanelor şi gru-
purilor nedorite.  

Apoi, aceiaşi promotori ai unui dialog monologic intern, întrucât
beneficiază, prin funcţiile avute, de contacte oficiale multiple şi peste hotare,
la revenirea în ţară obişnuiesc să se plângă nu atât de multitudinea opiniilor
constatate, cât de prezenţa  atitudinilor pe care le cataloghează dezinvolt ca
„stângiste”. După omogenitatea realizată acasă, pe ei îi contrariază de fapt

că, din cuprinzătoarea paletă occidentală, nu lipsesc nuanţele social-democra-
te, socialiste, ba chiar reformat-comuniste, fără ca ele toate să fi suferit
extincţia dorită de comentatorii noştri. Aici intervine un paradox neaşteptat.
Aceiaşi dornici să omogenizeze câmpul ideologic autohton sub proprie oblă-
duire, în măsura în care observă o varietate pentru ei deconcertantă, să
zicem în Italia sau Franţa, dar şi în SUA, ţări în care nu lipsesc orientările
stângii nici liberale şi nici socialiste, respectivii reproiectează aceste prezenţe
spre a sugera că ele ar fi, la noi, majoritare şi, ca atare, ar perturba viaţa
publică la modul virtual sau real. Este surprinzător cum personalităţi în func-
ţii culturale de comandă, în timp ce promovează un conservatorism mărturi-
sit, pe care doresc (şi în bună măsură reuşesc) să-l generalizeze ca pe un anti-
dot sigur faţă de posibile devieri, hrănite din trecut sau de aiurea – se lamen-
tează de parcă s-ar afla ferecate într-o cetate asediată de felurite stângisme,
de la „corectitudinea politică” până la tratamente partizane ale trecutului,
pasămite mult mai aspre în raport cu extremismele de dreapta decât faţă de
cele de stânga. Toate aceste diagnostice sunt iluzorii, ele nu se aplică situa-
ţiei autohtone decât în reprezentarea celor care le promovează. Dimpotrivă:
aici maeştrii şi apropiaţii lor continuă să-şi exercite presiunea anume în direc-
ţia unei desincronizări inverse, în termenii căreia intelectualii ataşaţi în tre-
cut extremei drepte ar merita trataţi mai înţelegător decât cei care au păcă-
tuit în direcţia opusă… 

Rezumativ, aş conchide următoarele. Fără a constata în avanscena
noastră culturală o diseminare accentuată a raportărilor cu valoare de prin-
cipiu, disocierea intelectuală majoră îi pune faţă în faţă pe conservatori şi pe
liberali – termenul din urmă îl folosesc, repet, în accepţie mai degrabă clasi-
că, nu neapărat cu ataşamente corespunzătoare de partid, şi relativ indepen-
dent de implicaţii doctrinare neoliberale. Ne aflăm în prelungirea unui libe-
ralism tradiţional de tip anglo-saxon, permisiv, tolerant, dialogic. El prinde
teren la vârste tinere şi medii, printre cei cu studii postuniversitare, inclusiv
efectuate în străinătate. Familiarizarea cu lumea academică occidentală le
hrăneşte acestora modul pluralist de a judeca, fără a se erija propriu-zis în
judecători. Evident, contactele universitare de nivel înalt nu garantează auto-
mat imunitatea faţă de tabuuri, vedem lucrul acesta în cazurile dedublării
câte unei persoane relativ tinere într-un specialist redutabil şi, concomitent,
într-un publicist al generalizărilor dezinvolte, câteodată cu accente de-a drep-
tul fundamentaliste.

Oricum ar fi, cei pe care suntem în drept să-i numim liberali sunt,
deocamdată, minoritari faţă de conservatori. Aceştia sunt personalităţi la rân-
dul lor culte, beneficiare de burse şi călătorii în străinătate, în cazul dat afla-
te la o a doua vârstă, mijlocie, apropiindu-se de cea de a treia.
Conservatorismul lor nu se hrăneşte însă obligatoriu din vârsta mai avansa-
tă, ci din alţi factori cumulativi: tradiţii asimilate, experienţe sociale trăite, o
religiozitate mărturisită. Mefienţa faţă de „formele fără fond”, faţă de un pro-
gresism declarat şi neonorat, faţă de o încredere nelimitată în raţiune şi
raţionalitate, faţă de tot ceea ce ei apostrofează ca „Lumini tenebroase” le
realimentează neîncetat opţiunile conservatoare. Pe acestea le-aş numi „re-
active”, la limită – prin derivare terminologică – „re-acţionare”.

Falia principală în cultura elitelor îi desparte, cum am spus, pe con-
servatori şi pe liberali, într-o sui generis reeditare a modelului polar de odi-
nioară. Se repetă întrucâtva şi repartizarea de atunci: majoritar, pârghiile
intelectuale de comandă se află deocamdată în posesie conservatoare, numai
o minoritate promovează deschideri consecvent liberale. Reprezentanţii de
frunte îmbină câteodată semnele distinctive într-un „conservatorism liberal”
ori un „liberalism conservator”. Oricum, axa definitorie a culturii actuale
lunecă în aceste direcţii. Prima, şi în ordinea importanţei, derivă conştient
din poziţionări tradiţionale de dreapta, echilibrate ca program, nu neapărat
şi în manifestările practice. A doua e situată la centru, cu simpatii de centru-
dreapta, câteodată pigmentate şi cu elemente inverse, nicidecum împinse din-
colo de, să zicem, acea parte a intelectualităţii americane care obişnuieşte să-
i voteze pe „democraţi”, nu pe „republicani”. 

Stânga alternativă continuă să fie absentă din cultura română actua-
lă. Asocierea stângii cu naţionalismul – fie de partid, fie cultural – alterea-
ză esenţa amândurora. Practicată şi în trecut, o asemenea corelare intoxică
starea de fapt, în consecinţă îi amână limpezirea. În plus, serveşte ca argu-
ment comod adversarilor oricărei stângi intelectuale, la o adică echivalată cu
o maladie de care ar trebui să te ruşinezi. Aşa a fost, aşa este, aşa va fi încă
multă vreme. Omul de cultură se va încrede numai în dreapta dreaptă; în
afara propriilor sale vederi, el nu va vedea decât sinistra stângă.

Fragmente din Ion Ianoşi · 80, 
în curs de apariţie la Editura IDEEA EUROPEANĂ

�
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SSALONULALONUL DEDE CARTECARTE AMPLUSAMPLUS
• A• ANULNUL IIONON IIANOŞIANOŞI ••

De paisprezece ani, iată, pentru bucureştenii iubitori de carte mesagerul primăverii
este Salonul de Carte AMPLUS, despre care, după cum se ştie, nu scriem pentru

prima dată. Fiind organizat în incinta Muzeului Naţional de Istorie, între 5 şi 9 mar-
tie, de o echipă de entuziaşti la timona căreia se află doamna Maria Stancu şi doam-
na Mariana Marinescu, acest Salon de Carte şi-a câştigat în timp prestigiul şi impor-
tanţa bine meritată, adunând, an de an, reprezentanţi ai celor mai importante edituri
şi concerne editoriale din ţară, precum şi lectori împătimiţi de litera scrisă.
Atmosfera, evident, este şi aici una specifică târgurilor de carte: lume bună, lume
aleasă, lansări, flori, braţe de flori, lalele, garoafe, frezii, voci ce se suprapun, frag-
mente de melodii, afişe, standuri, urări de împlinire… Pentru Ideea Europeană, reve-
nită de la Târgurile de Carte Librex de la Iaşi, organizat de domnul Petre Radu, şi,
respectiv, de la Craiova, unde s-a desfăşurat relativ recent prima escală a Caravanei
Gaudeamus organizată cu eficienţă de Vladimir Epstein (vor urma escale la Sibiu,
Cluj, Timişoara, unde, indiscutabil, vom fi prezenţi la datorie), AMPLUS-ul a reprezen-
tat, de astă dată, o reîntoarcere acasă care, ce-i drept, din doritul repaus inevitabil,
s-a transformat iute într-un festin aşteptat. Astfel, am profitat de acest fastuos prilej
pentru a le aduce la cunoştinţă lectorilor ce ne urmăresc că, în 2008, Ideea
Europeană împlineşte cinci ani de existenţă. Raportată la venerabila vârstă a marilor
literaturi europene, cunoscute, spre deosebire de literatura română, în lumea întreagă,
raportată la tinereţea eruptivă, plină de geniu – care sperăm să nu obosească – a lite-
raturii române, cinci ani înseamnă foarte puţin; e un segment, o clipă, o secundă; nu
mai mult, fireşte. Pe noi însă această aniversare ne bucură; am construit această
instituţie – Ideea Europeană – într-un context în care cultura nu este, nici pe depar-
te, răsfăţată, dimpotrivă, modul în care este tratată, nu rareori, în România, se apro-
pie de ostilitate, neglijenţă. 

Ne face, aşadar, plăcere să vă reamintim că Ideea Europeană face parte din Grupul
editorial Ideea Europeană & EuroPress & Contemporanul – o prestigioasă institu-

ţie naţională care propagă valorile culturii române şi încearcă să le integreze în circui-
tul de valori europene şi universale. Unul dintre imperativele culturale ale instituţiei
noastre este editarea, în fiecare an, a cel puţin 100 de titluri de carte semnate de
importanţi autori români şi străini, precum şi editarea lunară a vechii şi prestigioasei
reviste Contemporanul. Ideea Europeană. Sub auspiciile instituţiei pe care o reprezen-
tăm, funcţionează Clubul Ideea Europeană, un Club de dialog şi dezbateri pe teme cul-
turale, civice, sociale deosebit de acute, de o maximă actualitate, ca, de pildă, integra-
rea în structurile europene şi internaţionale, drepturile minorităţilor, drepturile omu-
lui etc. Trei cuvinte caracterizează activitatea acestei instituţii: profesionalism, eficien-
ţă, prestigiu. La Ideea Europeană & EuroPress există cultul lucrului bine făcut, cultul
scriitorului, cultul muncii (în sens goethean). Deşi suntem o instituţie tânără, în ciuda
acestei tinereţi, ne propunem proiecte majore, acestea numindu-se Tolstoi,
Dostoievski, Nietzsche, Rilke, Ţvetaieva, Pasternak, Breban, Ianoşi, Balotă. Colecţiile
noastre sunt deja cunoscute: Biblioteca Ideea Europeană, Ediţii Definitive, Poesis,
Proză, Biblioteca de filosofie, Insomnii, 100, Psihologie · Psihanaliză, Istoria mentali-
tăţilor, Istorie & critică & teorie literară, Istorie · documente, Istorie · religie, Practic
etc.

Tot la AMPLUS, le-am readus aminte lectorilor şi admiratorilor noştri că 2008 se va
desfăşura sub semnul Anului Ion Ianoşi, care împlineşte, în curând, 80 de ani. E

un detaliu important pentru noi, despre care am vorbit la lansările de la Salon: Ion
Ianoşi, Autori şi opere, Marina Ţvetaieva, Proză, Colecţia 100, Corneliu Şenchea,
Glorii şi păcate bucureştene, Prinţ şi profet, un tânăr scriitor debutat cu succes de noi.
Janina Ianoşi a primit flori, Adriana Liciu ne-a promis că ne aduce cât de curând o
altă carte tradusă, Corneliu Şenchea aşteaptă cu emoţii cea de-a treia carte a sa, afla-
tă la tipo. Ion Ianoşi ne-a amuzat copios cu anecdote din vremea studenţiei sale,
făcându-ne să râdem în hohote. Alexandru (nu Alex!) Ştefănescu stătea ca pe ghimpi
la stand, căci se apropia termenul de predare a revistei la tipo… Claudiu Moloci îl
aştepta cu sufletul la gură pe Adrian Preda care negocia noi contracte pentru distri-
buţie şi pentru Salonul de Carte Kilipirim (11-16 martie, Bucureşti, Sala Dalles).
Andrei Potlog se împărţea între drumuri administrativ-comerciale. Alina Preda
(Albinuş) introducea acasă corectura în machetă la Dicţionarul Masonilor, în curs de
apariţie. 
Eu respiram mai uşor şi mai liber, dat fiind că am terminat acum mai bine de o săp-
tămână romanul Casa din întuneric, pe care recitindu-l, mă trezesc, de fiecare dată,
cu imaginea unei păduri din Germania, cu arbori negri-înfriguraţi, unde am disperat,
am iubit, m-am uitat îndelung în gol, am râs, am tăcut – în timp ce nimic din jur nu
mai tăcea din gură – urmărind un apus de soare iernatic, sângeros, imperial. Cred că
acest straniu roman erotic, după cum am mai menţionat cu un alt prilej – scris răs-
timp de circa trei luni cu sentimentul că sunt prinsă în
curenţii puternici ai unei imposibile plutiri dezlănţuite, din
care puteam, clipă de clipă, să mă prăbuşesc – a irumpt din
acea după-amiază de iarnă, nu mai puţin stranie.
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