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■  Număr ilustrat cu fotografii realizate de 
Aura Christi la Delphi (Grecia)

Academia Română a organizat vi‑
neri, 1 februarie 2019, sesiunea 

aniversară omagială dedicată scriitorului 
Nicolae Breban, cu prilejul împlinirii vâr‑
stei de 85 de ani. Evenimentul a avut loc 
în Aula Academiei Române, începând cu 
ora 11. Au luat cuvântul: acad. Ioan‑Au‑
rel Pop, preşedintele Academiei Române, 
acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei 
de filologie şi literatură, acad. Victor Voi‑
cu, vicepreşedinte al Academiei Române, 
şi prof.univ.dr. Mircia Dumitrescu, mem‑
bru corespondent al Academiei Române, 
care au omagiat personalitatea scriito‑
rului Nicolae Breban, romancier, eseist, 
poet, dramaturg şi publicist cu o carieră 
literară de peste 60 de ani.

Născut în 1934, la Baia Mare, în‑
tr‑o familie de intelectuali, privită şi tra‑
tată ostil de către regimul comunist insta‑
urat în România după 1944 (tatăl preot 
greco‑catolic, mama de naţionalitate ger‑
mană), Nicolae Breban se înscrie cu au‑
toritate, încă de la debut, în galeria celor 
mai mari romancieri români postbelici, 
primit cu elogii de critica literară.

Opera sa, masivă, complexă, pro‑
blematizantă, avea să fie redactată în câ‑
teva etape, marcate de relaţia autorului 
cu regimul politic de la Bucureşti din pe‑
rioada dictatorială. A debutat editorial în 
1965, cu romanul Francisca, pentru care 
a primit Premiul Academiei Române. În 
anii imediat următori publică romanele 
În absenţa stăpânilor (1966) şi Animale 
bolnave (1967), pentru care primeşte Pre‑
miul Uniunii Scriitorilor din România. În 
1977 îi apare romanul Bunavestire, con‑
siderat o capodoperă de critica literară 
şi încununat din nou cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor, capodoperă atacată vehement 
de regimul politic de la Bucureşti, întru‑
cât autorul intrase în conflict deschis cu 
Partidului Comunist, denunţând, în 
1971, la Paris, tezele culturale dogmati‑
ce adoptate de regimul Ceauşescu. Între 
1986‑1989, exilat provizoriu la Paris, va 
scrie piesele de teatru Culoarul cu şoa-
reci şi Bătrâna doamnă şi fluturele şi îi 
apare romanul Drumul la zid, subintitu‑
lat poem epic. Om al proiectelor de ample 
dimensiuni, Nicolae Breban publică după 

1990: trilogia Amfitrion (vol. I: Demonii 
mărunţi, vol. II: Procuratorii, vol. III: 
Alberta), pentru care primeşte, pentru a 
treia oară, Premiul Uniunii Scriitorilor, 
tetralogia epică Ziua şi noaptea, tetralo‑
gia memorialistică Sensul vieţii, volume‑
le de eseuri O utopie tangibilă, Riscul în 
cultură, Spiritul românesc în faţa unei 
dictaturi. Opera sa literară a fost tradusă 
în franceză, germană, italiană, suedeză, 
rusă, bulgară, maghiară, lituaniană, le‑
tonă, bucurându‑se de o bună circulaţie 
internaţională.

Redactor‑şef al revistei România 
literară până în 1971, Nicolae Breban va 
inaugura, în 1990, când revine în ţară, 
noua serie a revistei Contemporanul. Ide-
ea europeană, una dintre cele mai vechi 
publicaţii româneşti de politică, ştiinţă şi 
cultură (fondată în 1881), al cărei director 
este şi în prezent. 

În octombrie 1997 scriitorul Nico‑
lae Breban este ales membru corespon‑
dent al Academiei Române, iar în 2009 
membru titular.

Biroul de presă al Academiei Române

Academia Română: omagiu academicianului  
Nicolae Breban la 85 de ani

Eveniment
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Nicolae Breban • 85
Mircea Platon
Dincolo de uriaşa  
putere de creaţie

Breban e unul dintre rarii noştri 
prozatori postbelici care nu lasă 

cuvintelor sarcina de a aluviona un 
înţeles. Breban nu e un romancier 

de cuvinte, un narator, ci un 
romancier de situaţii, de tensiuni. 

Romanele lui au temperatură 
interioară de nuvelă. Adică au 

tăietură poetică. Uneori, tensiunile 
au dimensiunea unui oraş (precum 
în Don Juan), alteori sunt cosmice 

(precum în Bunavestire)

La gala revistei Contemporanul din 
decembrie trecut, l‑am văzut pe 
Nicolae Breban vorbind înflăcărat 
despre rolul „înţelepţilor tribului” 

în România de azi. România nu va ieşi din actuala 
zodie nefastă, avertiza el, până nu „ne va întreba 
pe noi bătrânii” ce se întâmplă cu ea şi ce trebuie 
să facă pentru a se revigora. 

Sigur, pentru anumite segmente, active şi 
vocale, ale generaţiilor mai tinere, argumentul se‑
niorităţii nu mai ţine, pentru că lumea lor s‑a re‑
dus la nişte butoane şi ecrane mici‑mici‑mici pen‑
tru a căror alegră manipulare nu‑ţi trebuie decât 
înţelepciunea degetelor mari. Pe acele ecrane, din 
perspectiva acelor degete, România e o ficţiune 
care poate fi accesată sau trimisă în neant pe di‑
agonala ecranului cu o simplă fluturare de mână. 
Parte a acestei ficţiuni numite „ţară” sau „patrie”, 
bătrânii sunt doar obsoleţi, sunt depăşiţi, nu mai 
au nimic de oferit. În lumea tehnologiilor instant, 
în care totul trebuie să fie de „ultimă generaţie” ca 
să „performeze”, în care nimic nu se acumulează, 
nimic nu se repară şi nimic nu se transformă, ci 
totul se aruncă, „vechi” e tot ce nu e de azi sau de 
mâine. Oamenii nutriţi de acest mediu sunt, în‑
tr‑adevăr, neglijabili în privinţa înţelepciunii lor. 
Mulţi dintre ei nu ştiu nici măcar să se încheie 
la şireturi, având toată viaţa lor doar încălţări cu 
„scai”. „Pie in the sky”.

Dar împrejurul acestei lumi virtuale, al pse‑
udorealităţii şi pseudo‑„tinerilor” produşi de pse‑
udo‑progres – numesc astfel alunecarea rapidă 
pe diagonala decăderii a oamenilor care confundă 
viteza mişcării cu sensul ei –, pulsează, inevita‑
bil, realitatea. Rolul „bătrânilor” de care vorbea 
Breban e tocmai acela de a ne pune în contact 

cu această realitate, de a ne pune în contact cu 
părţile nevăzute ale lumii, cu realitatea natura‑
lă, mistică, socială, psihologică pe care, până la o 
anumită vârstă, nu ne e dat să le bănuim. La ni‑
vel obişnuit, acest contact se face prin intermediul 
înţelepciunii de viaţă, al experienţei, al lecturilor 
din clasici. La nivelul clasicilor de tip Nicolae Bre‑
ban, acest contact e mijlocit de un geniu care în‑
găduie pre‑vederea, vederea înainte, nu vederea 
înapoi, nu e simplă experienţă de viaţă, ci surprin‑
derea realităţii, dezvăluirea ei (novalisiană) din 
unghiuri inaccesibile cunoaşterii pedestre. 

Într‑adevăr, opera lui Nicolae Breban sus‑
ţine apelul omului la „înţelepciunea bătrânilor”. 
Şi asta pentru că Breban a fost, în toată opera 
sa, încă de la primul roman publicat, Francisca 
(1965), un explorator al entropiei şi al modului în 
care persoana se poate opune entropiei. Şi, iarăşi, 
nu este întruchipare mai viguroasă a luptei îm‑
potriva entropiei decât cea a romancierului care, 
în al nouălea deceniu de viaţă, s‑a apucat, în ul‑
timele romane, Singura cale (2015), Jocul şi fuga 
(2015) şi Frica (2018), să reviziteze, în condiţii de 
libertate, epoca stalinistă a României, să scrie, 
fără preocuparea cenzurii, despre deţinuţii politici 
şi Canal, despre colectivizare (în Frica), despre 
toate sinistrele acutizări politice ale decrepitudi‑
nii universale care au măcinat România celei de a 
doua jumătăţi a secolului al XX‑lea.

Într‑adevăr, în cărţile lui Breban te simţi la 
adăpost de anecdotic, şi asta nu pentru că autorul 
nu ar avea umor, pentru că are, şi încă de cel mai 
cinic – fiind mai caragialian decât romancierii ar‑
deleni tradiţionali (de la Slavici şi Agârbiceanu, 
la Rebreanu) –, ci pentru că scriitorul porneşte 
întotdeauna de la un concept, de la o înţelegere 

sintetică a situaţiei romaneşti. Breban e unul din‑
tre rarii noştri prozatori postbelici care nu lasă cu‑
vintelor sarcina de a aluviona un înţeles. Breban 
nu e un romancier de cuvinte, un narator, ci un 
romancier de situaţii, de tensiuni. Romanele lui 
au temperatură interioară de nuvelă. Adică au tă‑
ietură poetică. Uneori, tensiunile au dimensiunea 
unui oraş (precum în Don Juan), alteori sunt cos‑
mice (precum în Bunavestire). Dar această tensiu‑
ne, această viziune, această „înşfăcare” a realităţii 
precede scrisul. La Breban, sensul nu se naşte din 
scriitură, ci scriitura din sens. Şi cu toate că l‑am 
auzit şi citit de multe ori mărturisind că, atunci 
când a ajuns în Bucureşti, el scria prost faţă de co‑
legii lui valahi, e demn de remarcat că acest sens 
– conceptele („frica”) care stau la originea romane‑
lor brebaniene – nu îi împleticesc scrisul, nu îl fac 
didactic, ci îl ajută să infiltreze dinamic multiplele 
nervuri ale realităţii.

Paradoxul e că această validitate estetică a 
romanelor sale vine, dincolo de uriaşa putere de 
creaţie, dintr‑o concepţie de modă veche a roman‑
cierului, a creatorului. Breban şi‑a luat întotdeau‑
na foarte în serios vocaţia şi, odată cu ea, şi lumea 
din jur. De fapt, el ia cu atât mai în serios lumea 
cu cât ea devine mai mult obiect al atenţiei sale 
de romancier. Breban percepe lumea ca romanci‑
er sau o ignoră. Acest lucru e vădit şi de discuţi‑
ile (oare se pot numi astfel?) cu el, discuţii care 
se transformă treptat în monologuri şi pentru că 
omul, ca şi romancierul, nu acceptă vreodată să te 
scape din „gheare”, să te lase să îţi fugă atenţia. 
De aceea, oralitatea lui Breban nu e mai laxă de‑
cât scrisul lui. El nu discută despre lucruri frivole, 
are un interes antropologic, asemeni lui Dostoie‑
vski sau Tolstoi, în semnificaţia micilor gesturi 
(cine l‑a auzit depănând amintiri literare înţelege 
ce spun), e mereu în urmărirea câte unei idei, câte 
unei axe nebănuite a realităţii. 

Lumea tinde să uite, din cauza debutului 
său la 31 de ani, că Breban avea, la deplina in‑
staurare a comunismului în România, 14 ani şi 
că venea dintr‑o familie cu profunde rădăcini în 
complexa şi furtunoasă viaţă politică a Transil‑
vaniei. Breban nu era un inocent, nu a fost unul 
dintre scriitorii crescuţi de Partid care s‑au trezit 
mai apoi. El a ştiut dintotdeauna că a fi scriitor în 
România comunistă era un joc implicând pândă, 
fugă şi seducţie. A venit înspre cariera de scriitor 
ducând în sine întreaga moştenire a lumii din care 
venea, a unei masculinităţi ardeleneşti, uneori bo‑
lovănoase poate, sau „feroce”, oneste, mult diferite 
de cea a felinilor interbelici preferaţi în cercurile 
bucureştene.

Breban e, şi din acest punct de vedere, ca 
personaj, nu doar ca romancier, un demn – ultim? 
– reprezentant al unei lumi care, prin comparaţie 
cu cea de azi, îmi apare de dimensiuni gotice! r
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(…) Nicolae Breban, romancier, eseist, poet, dramaturg, pu‑
blicist (n. 1 februarie 1934, Baia Mare) este unul din‑
tre cei mai importanţi romancieri români din perioada 
postbelică. Biografia sa este impresionantă, iar prima 

tinereţe s‑a desfăşurat sub semnul originii sale, considerate de autorităţile 
comuniste „nesănătoase”. Familia Breban s‑a refugiat la Lugoj, unde tatăl 
scriitorului a activat în cadrul Episcopiei Unite (1940‑1941). Nicolae Breban 
îşi începe, în acest oraş bănăţean, studiile gimnaziale şi liceale. Este exma‑
triculat, din cauza originii sale sociale „nesănătoase”, din penultima clasă a 
Liceului „Coriolan Brediceanu” din Lugoj. Absolvă, la fără frecvenţă, Liceul 
„Oltea Doamna” din Oradea (1952), după ce se angajase ca funcţionar în 
acest oraş. Intenţionează să se înscrie la Politehnică, fiind nevoit să intre, 
mai întâi, ca ucenic la fostele Uzine „23 August” din Bucureşti, unde lucrează 
la sudură şi strungărie, calificându‑se apoi în meseria de strungar fier. Se 
înscrie la Facultatea de Filosofie, fiind dat însă afară după şase luni (1953). 
Lecturile sale din Nietzsche şi Schopenhauer îl fac, de altfel, să devină sus‑
pect pentru decanul Athanase Joja. Devine student la germană, la Facul‑
tatea de Filologie din Cluj, pe care o abandonează după un an. Are, apoi, la 
insistenţele tatălui său, o tentativă de a urma dreptul (1955‑1956). Debut 
literar în revista Viaţa studenţească (nr. 5, din mai), cu schiţa Doamna din 
vis (1957). Este, alături de Nichita Stanescu, unul dintre vârfurile generaţiei 
şaizeci. 

Devine membru supleant al CC şi îşi dă, aflându‑se la Paris şi dând 
dovada unui curaj unic în ţările din estul Europei, în Le monde, demisia 
(1971, Tezele din Iulie), în semn de protest faţă de dictatura personală a 
lui Ceauşescu. Romanul Bunavestire este atacat cu brutalitate în Plenara 
CC al PCR de către Titus Popovici, după care de îndată au urmat atacuri în 
cele mai importante foi culturale şi de partid la adresa aceleiaşi capodopere 
brebaniene, Bunavestire, care figurează printre primele zece romane ale se‑
colului al XX‑lea într‑o anchetă iniţiată de revista Observatorul cultural (nr. 
45‑46, 3‑15 ianuarie, 2001). Este menţinut în marginalitate socială până în 
1989, fiind unul dintre cei mai atacaţi scriitori sub dictatură.

După 1989 revine din exil, propunând megaproiecte. Astfel, publică în 
circa douăzeci ani, trilogia romanescă Amfitrion (1994), tetralogia epică Ziua 
şi noaptea, tetralogia memorialistică Sensul vieţii. Din romanele publicate 
menţionăm: Francisca (1965, Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române), 
În absenţa stăpânilor (1966), Animale bolnave (1968, „romanul anului” şi Pre‑
miul Uniunii Scriitorilor), Îngerul de ghips (1973), Bunavestire (1977), Don 
Juan (1981), Drumul la zid (1984), Pândă şi seducţie (1992), trilogia Amfitrion 
(1994), tetralogia Ziua şi noaptea, Singura cale (2011). Volume de eseuri: O 
utopie tangibilă (1994), Confesiuni violente (1994), Riscul în cultură (1996), 
Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, Fr. Nietzsche. Maxime comentate, Vi-
novaţi fără vină, Trădarea criticii (2009), O istorie dramatică a prezentului 
(2010) etc. Poezie: Elegii parisiene (1992, ed. a II‑a, 2006). Teatru: Teatru (Via-
ţa Românească). Traduceri: Rainer Maria Rilke, Elegii duineze (2006), J.W. 
Goethe, Elegiile romane (2009). Memorii: tetralogia Sensul vieţii.

Romanele sale au fost traduse în suedeză, franceză, rusă, engleză, bul‑
gară etc. Publică trei romane la prestigioasa Editură Flammarion, Paris: 
În absenţa stăpânilor (1983), Bunavestire (1985), Don Juan (1991). Din ia‑
nuarie 2009, devine membru titular al Academiei Române. Este director al 
revistei Contemporanul – una dintre cele mai prestigioase şi vechi publicaţii 
de politică, ştiinţă şi cultură, fondate la 1881.

Despre Nicolae Breban şi cărţile sale au scris cei mai importanţi critici 
ai ultimei jumătăţi de secol, opera romancierului rezistând, răstimp de câte‑
va decenii, celor trei instanţe: critica de specialitate, lectorii şi timpul. 

(...) După cum menţiona şi Profesorul universitar Ion Ianoşi, autorul 
unei importante opere, Membru de onoare al Academiei Române, „romanci‑
erul s‑a dovedit a fi un maestru al amplelor desfăşurări epice, totodată acut 
problematizatoare, de introspecţie psihologică, întotdeauna şi cu un miez 
dramatic incitant. Este legat structural de mari clasici ai culturii europene, 
îndeosebi germane, Goethe şi Nietzsche, Rilke şi Thomas Mann, laolaltă cu 
Dostoievski – un şir de maeştri pe care şi‑i recunoaşte ca modele oblădui‑
toare. Nicolae Breban îşi afirmă şi confirmă însă unicitatea exemplară, de 
autor deopotrivă tradiţional şi modern, încredinţat de menirea scriitorului, 
în general, a romancierului, cu deosebire, în tumultuosul şi greu încercatul 
secol al XX‑lea şi printre căutările următorului veac, abia început. De‑a lun‑
gul îndelungatei şi fructuoasei sale cariere literare, Nicolae Breban s‑a dis‑
tins ca autorul unui mare număr de romane ulterioare. În anii şaptezeci‑opt‑
zeci, a scris Îngerul de ghips, Bunavestire, Don Juan, Drumul la zid, care 
au cunoscut, toate, reeditări în original; multe dintre ele fiind publicate şi 
în traduceri, cu deosebire în franceză, ca şi în alte limbi. Din anii nouăzeci 
elaborează, între altele, volumele masivei tetralogii Ziua şi noaptea. Nicolae 
Breban, recunoscut ca romancier prin vocaţie şi destin, şi‑a exercitat înzes‑
trarea şi în multe alte domenii literare. A scris teatru şi scenariu de film, 
eseuri şi memorialistică, versuri şi traduceri. Opera sa compune un întreg 
raft de bibliotecă, e venerată ca una dintre cele mai prestigioase din litera‑
tura română”. (...) r

Inedit

Augustin Buzura
Opera romancierului rezistă

Opera sa compune un întreg raft de bibliotecă, e 
venerată ca una dintre cele mai prestigioase din 

literatura română

Augustin Buzura şi Nicolae Breban
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(...) Nicolae Breban, 
născut în 1934, continuă, 
de la debutul său literar 
din 1957 şi de la publica‑
rea primului său roman, 
Francisca, în 1965, să fie o 
prezenţă de vârf în litera‑
tura română contempora‑
nă. Încă din anii şaizeci a 
repurtat succese însemna‑
te cu romanele sale imedi‑
at următoare, În absenţa 
stăpânilor şi Animale bol-
nave. Chiar de pe atunci, 
romancierul s‑a dovedit a 
fi un maestru al amplelor 
desfăşurări epice, totoda‑
tă acut problematizatoare, 
de introspecţie psihologică, 
întotdeauna şi cu un miez 
dramatic incitant. Este le‑
gat structural de mari cla‑
sici ai culturii europene, în‑
deosebi germane, Goethe şi 
Nietzsche, Rilke şi Thomas 

Mann, laolaltă cu Dostoievski – un şir de maeştri pe care şi‑i recunoaşte ca 
modele oblăduitoare. Nicolae Breban îşi afirmă şi confirmă însă unicitatea 
exemplară, de autor deopotrivă tradiţional şi modern, încredinţat de menirea 
scriitorului, în general, a romancierului, cu deosebire, în tumultuosul şi greu 
încercatul secol al XX‑lea şi printre căutările următorului veac, abia început. 
De‑a lungul îndelungatei şi fructuoasei sale cariere literare, Nicolae Breban 
s‑a distins ca autorul unui mare număr de romane ulterioare. În anii şapte‑
zeci‑optzeci, a scris Îngerul de ghips, Bunavestire, Don Juan, Drumul la zid, 
care au cunoscut, toate, reeditări în original; multe dintre ele fiind publicate 
şi în traduceri, cu deosebire în franceză, ca şi în alte limbi. Din anii nouăzeci 
elaborează, între altele, volumele masivei tetralogii Ziua şi noaptea.

Nicolae Breban, recunoscut ca romancier prin vocaţie şi destin, şi‑a 
exercitat înzestrarea şi în multe alte domenii literare. A scris teatru şi scena‑
riu de film, eseuri şi memorialistică, versuri şi traduceri. Opera sa compune 
un întreg raft de bibliotecă, e venerată ca una dintre cele mai prestigioase 
din literatura română.

Autorul atâtor volume a probat, de asemenea, un singular curaj civic, 
atunci când, la nici doi ani de la alegerea sa, exclusiv pentru merite cultura‑
le, ca membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro‑
mân (august 1969), a dezavuat, la Paris, în mod public, regimul Ceauşescu, 
pentru „tezele” culturale dogmatice din iulie 1971. Cu acel prilej, şi‑a dat şi 
demisia din funcţia de redactor‑şef al principalei reviste literare autohtone, 
România literară. El a refuzat, totuşi, exilul şi s‑a întors în România, supor‑
tând cu demnitate urmările gesturilor sale de nesupunere în numele unei 
conştiinţe scriitoriceşti libere: după ce a fost exclus din Comitetul Central, a 
fost marginalizat şi câţiva ani împiedicat să mai călătorească în străinătate, 
deşi între timp obţinuse şi cetăţenia germană. 

În condiţiile de libertate redobândită, după decembrie 1989, Nicolae 
Breban a fost ales membru corespondent al Academiei Române şi vicepre‑
şedinte al Uniunii Scriitorilor din România. Numeroaselor premii anteri‑
oare i‑a urmat, în 2000, Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din 
România. În prezent este directorul revistei Contemporanul. Activitatea sa 
publicistică şi editorială rămâne constantă, inclusiv prin numeroase volume 
inedite. (...)

Bucureşti, 15 decembrie 2006

Inedit

Ion Ianoşi
Un maestru al amplelor 
desfăşurări epice

Nicolae Breban a împlinit 85 de ani? E incredibil. Prezenţa sa în cetate 
e atât de vie, încât ni se pare că e acelaşi Breban dintotdeauna, omul plin de 
vigoare, scriitorul talentat şi responsabil din tinereţe. În depozitul meu de 
amintiri păstrez amintirea primei întâlniri cu Nicolae Breban, pe coridoa‑
rele Gazetei Literare. Aveam 19 ani, publicasem primele mele recenzioare 
în paginile revistei, din grupul de tineri aspiranţi la gloria literară, Nichita 
Stănescu, Cezar Baltag, Grigore Hagiu, Petre Stoica, Matei Călinescu, Flo‑
rin Mugur trecuseră deja prin proba debutului. Doar Nicolae Breban nu se 
grăbea. Ştiam că lucrează la un roman. Degeaba era sfătuit să scrie şi el o 
schiţă, o mică nuvelă, să publice, să se afirme. Breban gândea altfel. Avea de 
tânăr viziunea marilor construcţii de proză şi debutul său, ca romancier, a 
fost pe măsura ambiţiilor sale scriitoriceşti. Târziu i‑a apărut numele pentru 
prima dată în presa literară. Debutul editorial ca romancier, în 1965, cu ex‑
cepţionalul roman Francisca, a confirmat toate aşteptările. Breban se aşeza 
în fruntea generaţiei tinere şi a prozei literare româneşti contemporane, loc 
pe care nu‑l va mai părăsi nici până astăzi. 

Silit să părăsesc ţara, de departe, am urmărit cu mare interes şi căldu‑
ră prietenească drumul creator al lui Nicolae, i‑am citit cărţile, am scris une‑
ori despre noile sale romane: În absenţa stăpânilor (1966), Animale bolnave 
(1968), Îngerul de gips (1973), Bunavestire (1977), Don Juan (1981), Drumul 
la zid, trilogia Amfitrion (1994), tetralogia Ziua şi Noaptea (1998‑2007), Sin-
gura cale (2011), Demonii mărunţi (2013), Jocul şi fuga (2015) şi recentul 
roman Frica (2018). În biblioteca mea păstrez şi volumele de versuri, me‑
morii, eseuri şi publicistică scrise de Nicolae Breban. O operă magnifică, în‑
dreptăţind candidatura sa la Premiul Nobel pentru Literatură. L‑ar merita 
cu asupra de măsură. 

Îmi amintesc de durerea care m‑a lovit la aflarea mizerabilei acuzaţii 
de colaborare a scriitorului cu Securitatea. Am publicat atunci în presa isra‑
eliană, la adresa acelora care murdăreau imaginea lui Breban, tableta Să vă 
fie ruşine! Era minimul ce‑l puteam face şi ştiu că intervenţia mea i‑a făcut, 
atunci, bine la suflet lui Nicolae. 

Eram la Ierusalim, într‑o noapte fără sfârşit, când am terminat de citit 
Frica, ultimul roman al scriitorului, şi i‑am telefonat foarte emoţionat lui 
Breban. Citisem cartea cu înfrigurare. Ştiu că Breban spune despre această 
operă că ar reprezenta „marea carte a colectizării din România comunistă”. 
Eu cred că e o autobiografie. L‑am recunoscut pe marele romancier, pe mare‑
le meu prieten, în tot ce au întreprins, au gândit şi au suferit cele două per‑
sonaje principale ale cărţii: Ion Nistor şi Luca. „Domni cu adevărat şi drepţi 
pe un pământ generos, răbdător cu noi şi cu toate ale lumii şi ale Fiinţei, 
jertfind în zile însemnate pentru cei ce au suferit, sfinţii acestui pământ, cei 
pe care ne rezemăm, stâlpi ai înţelesului şi ai Neînţelesului.”

Cu aceste cuvinte se încheie Frica, publicat de Nicolae în preajma îm‑
plinirii vârstei de 85 de ani.

Din Ţara Sfântă, prieten drag, urarea biblică „Ad mea ve esrim”, să ai 
viaţă lungă, până la 120 de ani! Ţi‑o doresc toţi cei care te iubim...

TEŞU SOLOMOVICI 
(MILCOVEANU – cel din tinereţile noastre)

31 ianuarie 2019

Teşu Solomovici
Breban – Exegi Monumentum

Autorul atâtor volume a probat, de asemenea, un 
singular curaj civic, atunci când, la nici doi ani de 
la alegerea sa, exclusiv pentru merite culturale, ca 

membru supleant al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român (august 1969), a dezavuat, la Paris, 

în mod public, regimul Ceauşescu, pentru „tezele” 
culturale dogmatice din iulie 1971. Cu acel prilej, şi‑a 

dat şi demisia din funcţia de redactor‑şef al principalei 
reviste literare autohtone, România literară. El a 

refuzat, totuşi, exilul şi s‑a întors în România, suportând 
cu demnitate urmările gesturilor sale de nesupunere în 

numele unei conştiinţe scriitoriceşti libere

„Domni cu adevărat şi drepţi pe un pământ generos, 
răbdător cu noi şi cu toate ale lumii şi ale Fiinţei, 
jertfind în zile însemnate pentru cei ce au suferit, 

sfinţii acestui pământ, cei pe care ne rezemăm, stâlpi ai 
înţelesului şi ai Neînţelesului.”

Teşu Solomovici, N. Breban şi Andrei Marga

Ion Ianoşi şi Aura Christi. Foto: Cristina Breban
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Dominată, în aparenţă, de sponta‑
neitate, de naturaleţe a dicţiunii 
epice, opera lui Nicolae Breban nu 
este mai puţin alcătuită în virtu‑

tea unui program, cu metodă, într‑o grilă ideati‑
că fundamentată pe lecturi esenţiale (Dostoievs‑
ki, Nietzsche, Thomas Mann). Se poate descifra, 
în ansamblul creaţiei lui Breban, o tensiune, ce 
îi conferă, de altfel, individualitate, între vita‑
litatea, robusteţea scriiturii şi luciditatea, une‑
ori radicală, a percepţiei. Francisca, În absenţa 
stăpânilor, Animale bolnave, Îngerul de ghips, 
Bunavestire (1977), Drumul la zid, Don Juan 
sunt romane esenţiale, prin substanţă, stil, con‑
strucţie, care trasează destinul unuia dintre cei 
mai importanţi scriitori români de azi. Pe de altă 
parte, o mărturisire a lui Nicolae Breban (De ce 
scriu?, răspuns la o anchetă, în „Revista de isto‑
rie şi teorie literară”, nr. 3/1984) e cât se poate 
de relevantă pentru poetica şi poietica prozato‑
rului, pentru resorturile şi motivaţiile scrisului 
său: „Scriu pentru că mă «împinge ambiţia», dar 
şi pentru că nu pot altfel. Nu m‑aş suporta altfel, 
fără scris, viaţa mea (şi în general viaţa) mi‑ar 
apărea ca insuportabilă, ca nedemnă de a fi trăită. 
Mai mult încă: defectele mele, erorile în care recad 
cu o tenacitate misterioasă (într‑adevăr, ce puţin 
didactică este experienţa!), răul, antipatia pe care 
o produc în jur (cu vanitatea mea, indiscutabil!) 
umbra pe care o arunc pământului etc., nu le‑aş 
putea accepta fără puntea, scândura salvatoare a 
scrisului”. Abandonându‑şi statutul lor abstract, 
ideile capătă, în cărţile lui Nicolae Breban, trup şi 
formă, îşi revelează o anatomie şi o fiziologie a lor, 
într‑o turnură verosimilă a scenariului narativ, în 
care personajele sunt manevrate cu dexteritate, în 
concordanţă cu un destin riguros delimitat uneori, 
alteori sinuos, labil, cu margini şi limite nefireşti, 
în care scriitura corporalităţii joacă, şi ea, un rol 
dominant, în siajul unei concepţii despre proză ce 
încorporează mimeticul şi transfigurarea, iluzia şi 
pregnanţa naturalistă a observaţiei. Captând, în 
arhitectura densă a textului, relieful polimorf al 
lumii, avatarurile cotidianului şi formele viului, 
prozatorul este mereu fascinat de metamorfozele 
existenţei, de raportul dintre corporalitate şi idee. 
Printr‑un efect controlat de resemantizare a uni‑
versului, concretul e relativizat adesea, prin exces 
de detalii, pentru că scriitorul are oroare de cer‑
titudini, ficţiunea reprezentând, în fond, o formă 
inedită, puternică, de dinamizare a cunoaşterii. O 
cunoaştere aluvionară, ca şi structura romanelor 
lui Breban, romane problematice, axate pe dezba‑
tere, pe o redimensionare justă a palierelor lim‑
bajului narativ, în funcţie de substanţa epicului, 
dar şi de temperamentul dinamic, paradoxal al 
scriitorului. 

De la romanul tip cronică (Francisca) la 
naraţiunile de atmosferă şi ideaţie simbolică (În 
absenţa stăpânilor), la explorarea abisalului, a 
emoţiei insesizabile (Animale bolnave), Nicolae 
Breban parcurge, în fond, drumul spre propria vi‑
ziune epică emblematică, spre identitatea sa pro‑
fundă. Referindu‑se la romanul Animale bolnave, 
I. Negoiţescu subliniază amprenta realistă, dar 
şi caracterul halucinatoriu al unui personaj situ‑
at între himeră şi realitate: „Odată cu Animale 
bolnave, N. Breban revine [...] la realism, într‑un 
roman cu acţiune vie, palpitantă, cu personaje 
clasic conturate, de la detectivi la profeţi, roman 
ce nu‑şi refuză scene de maximă violenţă, anchete 
brutale, violuri, crime şi, în acelaşi timp, prefirat 
subtil cu elemente suav halucinatorii, urme ale 
antirealismului vizionar de care se arătase mânat 
pentru a izbuti să împlânte, cu o vigoare epică pu‑
ţin obişnuită, în această ţesătură un personaj pur 
halucinatoriu, de o unică identitate în literatura 

română”. Studiul iregularităţilor psihologice şi 
emoţionale este adâncit în Îngerul de gips (1973), 
în care e urmărit traseul degradării umane, asu‑
mată ca formă de autocunoaştere, într‑un stil na‑
rativ ce s‑a impus prin vibraţie ideatică şi intuiţie 
psihologică fermă.

Romanul Bunavestire, cu nedeterminarea sa 
aluvionară, subliniată de critica literară, cu sen‑
surile sale simbolice şi cu textura ideologică sub‑
stanţială, stă sub pecetea influenţei lui Nietzsche, 
dovedind, cum remarcă N. Manolescu, „un ames‑
tec de nietzscheanism şi «trăirism» românesc din 
anii ’20‑’30, un elitism reacţionar care împarte pe 
oameni în stăpâni şi slugi şi visează construirea 
unei utopice lumi dictatoriale” (N. Manolescu). 
Romanele următoare, Drumul la zid (cu efigia 
unui personaj, Castor Ionescu, aflat în plină criză 
a cunoaşterii, un simbol al „luptei purtate în nu‑
mele vieţii şi al cunoaşterii de sine”, cum scrie Ion 
Vlad), Don Juan (1981) şi Pândă şi seducţie (1991) 
expun obsedanta preocupare a scriitorului pentru 
raportul individului cu sine, cu lumea, cu puterea 
travestită în diversele şi maleficele ei forme. 

Don Juan, Amfitrion, Ziua şi noaptea, Voin-
ţa de putere sunt vaste ansambluri epice în care 
este reprezentat, cu vervă şi dinamism narativ, 
metabolismul unei umanităţi multiforme. Se de‑
taşează, aici, resursele constitutive ale unei teh‑
nici ce valorifică realismul, configurările eseisticii 
şi tenta morală subiacentă de sorginte dostoievs‑
kiană, în care spiritualitatea şi proiecţia viziona‑
ră se reunesc în construcţii ample, arborescente, 
substanţiale. Teme privilegiate şi corelative, tema 
puterii şi cea a seducţiei, dau naştere unor răs‑
frângeri etice nuanţate la nivelul cuplurilor „care 
se devoră” (Eugen Simion), într‑o polarizare a 
afectelor şi a pulsiunilor ce derivă din ancestra‑
la şi arhetipala antinomie masculin‑feminin, sau 
stăpân‑slugă. Refuzând calofilia, ornamentica şi 
retorica epicului, Nicolae Breban abordează, prin 
intermediul personajelor sale (Grobei, Castor Io‑
nescu, Rogulski, Marchievici ş.a.), o lume a po‑
sedaţilor ce traversează, cu puternice crize lăun‑
trice, relieful unei lumi paradoxale şi convulsive. 

Eroi fragili sau dinamici, emblematici pentru 
opera unui scriitor ce reuşeşte să elibereze, în vâl‑
toarea scriiturii, toate energiile materialităţii, ale 
corporalităţii, dar şi adierile transcendenţei sau 
reflexele inomabile ale abisalităţii. 

Contrazicând adesea, cu fervoare şi radicali‑
tate, cutumele şi aşteptările timpului său, Nicolae 
Breban şi‑a configurat, prin romanele sale, o for‑
mă de scriitură plurală, relativizantă, uneori, al‑
teori nonconformistă, prin care construcţia şi de‑
construcţia se regăsesc într‑un constant echilibru 
al discursului epic. Criticul Valeriu Cristea subli‑
nia, la un moment dat, valoarea operei lui Breban, 
dar şi o anumită coeziune, valorică, tematică, de 
substanţă şi stil a creaţiei sale: „Nu credem că se 
pot stabili deosebiri prea mari, nici de valoare şi 
nici de substanţă, între romanele lui Nicolae Bre‑
ban, variaţiuni minime pe aceeaşi temă. Având 
coordonate identice, ele par mai degrabă subdivi‑
ziuni enorme, născute din pasta aceleiaşi obsesii, 
ale unei naraţiuni orbitale, rotindu‑se în jurul 
unui punct fix, care e o idee. Dar o idee organică. 
În aceasta constă de altfel superioritatea lui Nico‑
lae Breban faţă de mulţi dintre tinerii lui colegi, 
care vântură ideile ca pleava, dar nu se aleg până 
la urmă (şi cititorul pe lângă ei) cu mai nimic.” 

Raportul individului cu societatea şi cu is‑
toria, ideea de posesiune, mirajul puterii şi fasci‑
naţia dinamicii relaţiilor cu celălalt sunt toposuri 
asumate şi valorizate de Nicolae Breban în roma‑
nele sale, în scrierile cu caracter eseistic, dar şi în 
textele cu caracter confesiv, unde temperamentul 
scriitorului, vehement adesea, radical, intransi‑
gent, orgoliul şi, mai ales, instinctul problemati‑
zării marilor figuri ale spiritului uman se regăsesc 
cu fervoare, în spiritul unei pedagogii subtile pe 
care scriitorul a ştiut să o încorporeze, ca docu‑
ment uman esenţial, în cărţile sale. Aceste cărţi 
ale lui Nicolae Breban nu sunt, într‑un fel, decât 
un autoportret în palimpsest al autorului lor, un 
autoportret al scriitorului prins în vârtejul unor 
vremuri adesea neprielnice, convulsive, capabile 
să desfigureze valori şi repere morale, să mistifice 
şi să demitizeze totodată. r

Printr‑un efect controlat de 
resemantizare a universului, 

concretul e relativizat adesea, prin 
exces de detalii, pentru că scriitorul 
are oroare de certitudini, ficţiunea 

reprezentând, în fond, o formă 
inedită, puternică, de dinamizare a 

cunoaşterii
Iulian Boldea
Ficţiunea ca adevăr al vieţii

Teşu Solomovici, Eugen Uricaru, Nicolae Breban, Gheorghe Schwartz, Dumitru Ţepeneag, Marian Victor Buciu
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În mod incontestabil, Nicolae Breban a 
fost principalul promotor al lui Niet‑
zsche în literatura română de după 
1965, când filosoful era încă privit cu 

suspiciune de către autorităţile culturale de la noi, 
breşa producându‑se abia în 1978, prin publicarea, 
cu autori anonimizaţi, a volumului De la Apollo 
la Faust, realizat de către Victor Ernest Maşek la 
Editura Meridiane, a cărui miză principală a re‑
prezentat‑o repunerea în circulaţie a Naşterii tra-
gediei din spiritul muzicii, în traducerea integrală 
din interbelic a lui Ion Dobrogeanu‑Gherea, textul 
fiind ascuns în mod iscusit printre fragmente lu‑
ate din lucrările lui J.J. Winckelmann, Lessing şi 
Erwin Rohde, pe copertă nefigurând, aşa cum am 
spus, nici un nume. Cu mult înainte de apariţia 
acestui volum, pentru care – îmi amintesc foar‑
te bine timpurile de atunci – cei puţini şi avizaţi 
au făcut cozi lungi în faţa librăriilor, Breban pu‑
sese deja un motto din filosoful de la Röcken în 
fruntea romanului său În absenţa stăpânilor din 
1966 („Hat man Charakter, so hat man auch sein 
typisches Erlebniss, das immer wieder kommt”1), 
ceea ce indica nu numai o apartenenţă spirituală 
deschis afirmată, ci şi faptul că romanul său a fost 
elaborat pe principii nietzscheene, ceea ce critica 
nu a remarcat chiar de la început, preferinţele co‑
mentatorilor orientându‑se cu precădere înspre 
logica dublului din romanele lui Dostoievski, fiind 
invocate romanele Demonii şi Crimă şi pedeapsă. 

Ulterior, Breban va recidiva cu Nietzsche 
sub aspect ficţional în textele care vor urma, în 
seria care leagă În absenţa stăpânilor de Buna-
vestire (1977), indicând implicit şi faptul că el gân‑
deşte lumea în categorii nietzscheene, pe care le 
translează în formule artistice personale. Diferen‑
ţa esenţială rezidă în acest aspect al interiorizării 
lui Nietzsche la nivel existenţal, în condiţiile în 
care autorul lui Zarathustra ajunsese să fie difu‑
zat la noi în formule prudent adaptative de ordin 
estetic sau mitopoetic, amoralismul său fiind oco‑
lit cu prudenţă. În răspăr cu ceea ce se întâmpla 
în jur, Breban va insista în mod obstinat – adică 
aşa cum îi stă firea – pe legitimitatea lui Nietz‑
sche ca etalon uman, pe dispersiv şi pe grotesc 
înţelese ca mediu germinativ al existenţialului 
dominat de „voinţa de putere”, construind în toa‑
te romanele sale mari scenarii ale unor degradări 
abisale convertite în spectacol public de tip regre‑
siv, care, fireşte, nu consonau câtuşi de puţin cu 
triumfalismul progresist al ideologiei dominante, 
Bunavestire devenind, în acest sens, victima unor 
precenzuri editoriale neacceptate de către scriitor 
şi a unei furtunoase „puneri la punct” în şedinţa 
plenară din 28‑29 iunie 1977 a Comitetului Cen‑
tral al PCR.

Obsedat de propria persoană, Breban va 
scrie mult despre sine, câteva dintre aceste tex‑
te fiind esenţiale pentru crâmpeiele de artă poe‑
tică risipite în ele. Aşa e Fr. Nietzsche. Maxime 
comentate, carte publicată la 70 de ani (2004), în 
care, după obicei, autorul aruncă săgeţi colatera‑
le înspre cei care i‑au comentat eronat volumele 
(N. Manolescu e în prima linie!), dar realizează, 
totodată, un autoportret de creaţie indirect, menit 
să separe grâul de neghină şi să ne determine să 
abandonăm ca nefondate multe dintre stereotipi‑
ile epocii de început a scrisului său. Un aseme‑
nea aspect îl reprezintă autenticismul, considerat 
la vremea respectivă ca fiind indispensabil unei 
proze realiste, ghidate de logica mimetică faţă de 
„adevărul” fierbinte, proxim al vieţii. „Din tinere-
ţile mele literare – scrie în acest sens Breban –, în 
mod instinctiv, ocoleam acest atribut [autenticita‑
te – n.n., Şt.B.], extrem de folosit prin anii şaizeci 
de critica literară. Mai ales unii critici, din jurul 
Gazetei literare, îl foloseau în exces, şi, mai ales, 

1 E un citat din Dincolo de bine şi de rău.

aşa‑zisa proză rurală era gratificată sau nu acest 
epitet. Prozatorii mai mult sau mai puţin natura-
lişti erau autentici, citadinii nu.” Autorul va fi şi 
ulterior obsedat de asemenea disocieri, insistând 
asupra faptului că specificul scrisului său – pe lân‑
gă frazarea arborescentă, îmbogăţită cu subordo‑
nate labirintice – îl reprezintă accesul, „transcen‑
derea” la un nou „ordin al realului”, format din 
„forţe”, simboluri şi „planuri” întretăiate, autosco‑
pice (adică fără corespondent în viaţa „de fiecare 
zi”), metodă care poate fi cel mai bine etichetată 
prin cuvântul nietzschean de „cosmogeneză”. Bre‑
ban va vorbi despre acest sistem de scriere într‑un 
interviu pe care i‑l va da acasă (fotografiile sunt 
elocvente...) ziaristului de la Adevărul Laurenţiu 
Ungureanu: „Eu refuz şi ideea de realitate. Mulţi 
eroi de‑ai mei din cărţi se îndoiesc dacă realitatea 
asta există. Ca şi unii filosofi. Eu sunt kantian ca 
structură. Cred că apercepţia de timp şi de spaţiu 
o avem născută aprioric. Ai făcut puţin Kant? Ştii 
cum se cheamă primul capitol din «Critica raţi-
unii pure»? «Estetica transcendentală“ [...]! Noi, 
artiştii, nu credem în realitate sau credem în mai 
multe realităţi. Eu sunt un idealist ca formaţie şi 
credinţă. Scuza mea de a scrie atâtea cărţi este că 
eu propun o altă realitate”. 

În Fr. Nietzsche. Maxime comentate, Breban 
va reţine sugestia lui Nietzsche că „lumea care ne 
interesează” este, de fapt, „ficţiune”, dar ceea ce 
ne suscită atenţia acum, în contextul analizării 
operei sale ficţionale, e artisticitatea dizolvantă 
a histrionismului, a măştii. Fragmentul din Niet‑
zsche sună aşa: „Tot ce are adâncime iubeşte mas-
ca....în jurul fiecărui spirit adânc creşte neîncetat 
o mască, datorită platei expresii a fiecărui cuvânt, 
a fiecărui pas, a fiecărui semn pe care el îl dă”.2 
Anterior, Breban reţinuse (la pag. 24) următorul 
pasaj: „Ceea ce este cu adevărat cineva se arată (se 
trădează) abia când începe să‑i slăbească talentul 
– când el încetează să ne arate ce ştie. Talentul este 
şi o podoabă; o podoabă este şi o ascunzătoare”.

Acestor două pasaje li s‑ar putea adăuga 
oglinda, foarte agreată de către Nietzsche cu pre‑
cădere în Zarathustra, cu următorul sens inevita‑
bil simplificat: ceva ce este reprezintă, simultan, 

2 Fr. Nietzsche. Maxime comentate. Postfaţă de Ion Ianoşi. 
Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, Bucureşti, 
2004, p. 33 (traducerile îi aparţin, fireşte, lui N. Breban).

ceea ce lucrul respectiv este cu adevărat, dar şi 
ceea ce el a depăşit. Astfel, omul este omul ca ata‑
re, dar şi „maimuţa” pe care el a depăşit‑o. Dusă 
mai departe, ecuaţia arată că omul devine, în mod 
necesar, „maimuţa” grotescă a Supraomului. Dife‑
renţa se joacă în termeni de sublim şi grotesc, prin 
inevitabila deconstrucţie ironică a transcendenţei, 
adică a sublimului. Dacă sublimul există doar prin 
oglindirea sa în grotesc, grotescul reprezintă „pro‑
ba ontologică” sublimului. De aceea, în Zarathus-
tra, Supraomul nu există cu adevărat, ci el este 
doar o proiecţie a omului grotesc care e Zarathus‑
tra. Logica verificării e regresivă: Niezsche spune 
în pasajul mai sus citat că „adevărul” unui om „se 
arată (se trădează) abia când începe să‑i slăbească 
talentul”, adică atunci când el regresează. Trans‑
lând în concret, lucrurile arată aşa: cineva e profe‑
sor, medic sau meşteşugar, fiind acceptat ca atare 
pentru „măştile” pe care le poartă, pentru „etiche‑
tele” care îl ascund. Însă „adevărul” fiinţei sale se 
va revela doar în momentul în care aceste măşti 
vor cădea (din motive care nu ţin de voinţa sa), 
sau atunci când va avea puterea să le îndepărteze. 
Atunci, omul va rămâne cu fiinţa sa elementară, 
singura care aduce la lumină adevărul. 

Pasaje întregi din Voinţa de putere (pe care 
Breban o suspicionează pe motivul imixtiunii ex‑
cesive a lui Elisabeth‑Förster Nietzsche, sora tes‑
tamentară a filosofului...) sunt dedicate acestui 
fenomen de verificare a adevărului prin regresie 
înspre grotesc, prin „disoluţie” (termenul predilect 
al gânditorului de la Röcken). Nietzsche vorbeşte, 
aici, de „starea de disoluţie în care existenţele indi-
viduale se pot împlini mai bine ca oriunde”3, men‑
ţionează că dionisiacul este una dintre acestea, 
oprindu‑se apoi, în fragmentul nr. 544 (pag. 350), 
la o „lege” a naturii vieţuitoarelor, potrivit căreia 
gradul de „simulare” şi de „viclenie” al acestora 
(plantele sunt deja „maestre” ale vicleniei...) creşte 
direct proporţional cu urcarea pe eşichierul trofic, 
până la oameni – sunt citaţi Caesar, Napoleon 
sau Odiseu –, în care histrionismul natu‑
ral se împlineşte. Socializarea şi morala 
îi îndepărtează pe oameni de „adevărul” 

3 Friedrich Nietzsche: Voinţa de putere. Încercare de 
transmutare a tuturor valorilor (fragmente postume). 
Traducere şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. Editura 
AION, 1999, pp. 266‑267 (fragm. 417)

Infantilizarea rapace intră în 
economia multor personaje feminine 

creionate de către Breban, ca 
şi cum, la nivelul femeilor din 
romanele sale, ar funcţiona un 

soi de spaimă legată de faptul că 
aceşti „copii” ar putea deveni adulţi 
(„taţi, stăpâni”), pentru a acţiona ca 

instanţe ordonatoare

Ştefan Borbély
Oglinzi carnivore  
(Note răzleţe despre relaţia dintre 
Breban şi Nietzsche)
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vieţii, ceea ce înseamnă că, toropiţi fiind 
de prea multă obedienţă şi civilitate, ei nu 
mai au altceva de făcut decât să‑şi active-

ze funcţiile dispersive latente, pentru a se defini 
în termeni de putere şi de a se apropia de ade‑
văr. „Morala – scrie Nietzsche – este prin urmare 
contrară în raport cu eforturile naturii de a crea 
un tip superior”4, soluţia reprezentând‑o activarea 
„dezordinii” din om şi a instinctualităţii. 

Consecinţa este că omul superior este un 
distrugător: nu numai al lumii, ci, în primul rând, 
al lui însuşi. „Mi se pare important – scrie Niet‑
zsche în fragmentul nr. 331 – să ne desprindem 
de întreg, de unitate, de o forţă, de un necondi-
ţionat oarecare; nu am avea încotro şi ar trebui 
să‑l socotim drept instanţă supremă, să‑l botezăm 
«Dumnezeu». Trebuie să spargem întregul; să ui-
tăm respectul faţă de întreg; să luăm înapoi ceea 
ce am dat incognoscibilului totalităţii, ca să‑l dăm 
pentru ceea ce ne este aproape şi al nostru.”5 Legea 
fundamentală a postmodernismului de mai târziu 
se află în acest pasaj, esenţial mai fiind şi fap‑
tul că acel Dumnezeu care „a murit” în opera lui 
Nietzsche este vidul – sau absenţa – unui univers 
destructurat, „spart”. Şi, mai important chiar: nu 
moartea Instanţei Ordonatoare Superioare creea‑
ză „spărtura”, ci aceasta din urmă reprezintă pre-
condiţia „morţii lui Dumnezeu”.

Să urmărim de acum înainte modul în care 
aceste idei se materializează în opera romanescă 
a lui Nicolae Breban. Nu va fi o lectură exhaus‑
tivă; ne vom opri la primele cărţi, convinşi fiind 
că schiţa care urmează poate fi extinsă pe un 
segment temporal foarte lung, care duce până la 
trilogia Amfitrion (1994). Un lucru pare, însă, a 
fi constant de‑a lungul întregii creaţii: Breban şi 
opera sa se află într‑un raport de oglindire reci‑
procă. Autorul nu scapă nevătămat: dacă îşi „di‑
zolvă” în mod programatic protagoniştii, el e, la 
rândul său, destructurat de fiecare text pe care‑l 
scrie. Aşa se face că ceea ce numim „autor” e ab‑
sent din opera romanescă a lui Breban, cel care 
scrie fiind, de fapt, reflexul în oglindă al textului 
pe care el îl aşterne pe hârtie. Adică: un „partici‑
pant”. Consecinţa o reprezintă orgoliul memoria‑
listic nemăsurat al prozatorului, compensativ în 
raport cu restul. E ca şi cum omul s‑ar recupera pe 
sine din marasmele dizolvante pe care le creează. 
„Abisul care înghite” e o temă recurentă în proza 
lui Breban; memorialistica acţionează oarecum 
împotriva Maelstroem‑ului textual, ca un soi de 
utopie a rămânerii pe afară.

În general, literatura lui Breban e domina‑
tă de o „logică a cuplurilor”, detaliu foarte bine 
observat de către Ioan Holban în Profiluri epice 
contemporane (1987), pe care marşează, de altfel, 
majoritatea comentatorilor. Faptul că în interio‑
rul acestei logici se creează relaţii iraţionale de 
putere, unul dintre parteneri acţionând, de regu‑
lă, destructiv asupra celuilalt, a fost pus pe sea‑
ma influenţei lui Dostoievski, deşi Nietzsche, prin 
logica oglinzii, se dovedeşte a fi mai aproape de 
Breban decât colosul epic rus. Dintre operele lui 
Dostoievski, exegeza s‑a oprit cu precădere asupra 
romanelor Demonii, Crimă şi pedeapsă, respectiv 
Fraţii Karamazov (în ceea ce priveşte dedublarea 
Ivan – Smerdeakov), deşi Idiotul putea fi luat şi el 
în calcul, mai ales din cauza legăturii psihanaliti‑
ce subtile pe care figura protagonistului de aici o 
stabileşte cu un aspect particular al biografiei lui 
Nicolae Breban, cel al relaţiei cu tatăl. 

În deja amintitul interviu din Adevărul, scri‑
itorul precizează referitor la relaţiile afective din 

4 Ibid., p. 255 (fragm. 400)
5 Ibid., p. 212

interiorul familiei sale: „...De mama am fost foarte 
apropiat. Norocul vieţii mele a fost mama. Tatăl 
meu nu m‑a iubit prea tare niciodată pentru că nu 
semănam cu Brebanii. Eu semănam cu nemţii din 
partea mamei. Tata a simţit că frate‑meu e Bre-
ban. Eram şi anemic, eram, dintr‑o sensibilitate 
enormă, paralizat de existenţă, de lume. Atunci, ca 
şi acum, peste mine vine o cascadă enormă de im-
presii şi de evenimente. [...] Eu semănam atunci cu 
un copil retardat. Păream cretin. Aparenţa aceas-
ta s‑a menţinut”. Trecând peste inerentul alint din 
ultima propoziţie a pasajului, formula descrisă îl 
reprezintă pe Mîşkin, „oglinda” din construcţia 
Idiotului, prin intermediul căreia, reflectându‑se, 
se dezvăluie adevărul fiecărui personaj. Practic, 
epilepticul Mîşkin nu face aproape nimic în roma‑
nul lui Dostoievski. El doar este, vulnerabil‑impe‑
rativ, ca o instanţă perfectă, perfecţiune de care, 
desigur, nu este conştient, pe care o ignoră. 

Din cauza debilităţii sale diafane, Mîşkin e 
perceput de către ceilalţi ca o instanţă inferioară, 
neglijabilă, deşi nimeni nu poate rămâne indife‑
rent la forţa sa absorbantă, fiindcă el dizolvă toa‑
te „măştile” cu care personajele se împopoţonează 
sau cu care se identifică. Ulterior, protagonistul 
Oglinzilor carnivore, copilul Herbert, din cea de‑a 
treia secţiune a romanului În absenţa stăpâni-
lor (1966), reia, în termeni specifici, modelul lui 
Mîşkin. Aşa cum sugerează şi subtitlul (Oglinzile 
carnivore), Herbert absoarbe abisal toate imagini‑
le şi faptele celorlalte personaje, dezvăluindu‑le, 
prin oglindire, adevărul lăuntric sau, dimpotrivă, 
inconsistenţa. Putem extrapola în direcţia lui De‑
leuze şi Guattari (din Anti‑Oedip), sugerând mon‑
strificarea personajului, conceperea lui, din per‑
spectivă epică, asemenea unui „corp fără organe” 
(body without organs), cu o consistenţă „gelatinoa‑
să”, integral colmatată de plictiseală. 

Se va scrie probabil, odată şi odată, şi un 
studiu despre torporile, plictiselile şi inerţiile din 
romanele lui Breban. Există un transuman coro‑
ziv, ca o rugină, în multe dintre romanele sale, o 
torpoare care blochează personajele, le împiedi‑
că mişcarea, le paralizează. Însă, departe de a le 
exaspera, de a le face să lupte împotriva ei, aceas‑
tă energie obscură le conferă personajelor o vo‑
luptate specială, vecină cu euforia. Psihanalizând 
poate nepermis de mult, putem suspecta faptul că 

această inerţie neagră, euforică, voluptuoasă (ca 
aceea pe care doctorul Ovidiu Minda o resimte, în 
Îngerul de gips, în prezenţa „femeiuştii nostime” 
Mia Fabian) e o proiecţie ce ţine de feminitate, de 
matricea maternă, în contextul în care „stăpânul”, 
adică bărbatul, lipseşte. 

Pasajul din Adevărul atrage atenţia, în con‑
secinţă, şi asupra acestui aspect din biografia şi 
construcţia epică ale lui Breban, şi anume ab‑
senţa Supraeului. „Omorând” Instanţa Supremă, 
Nietzsche experimentează acelaşi complex, con‑
vertit în euforia eroică a vieţii lipsite de autoritate 
limitativă, de transcendenţă. Definindu‑se pe sine 
ca fiind „kantian”, adică adept al transcendenta‑
lului şi nu al transcendenţei, Breban sugerează 
un parti‑pris similar, deşi nu trebuie să uităm 
aici, pentru a reda adevărul în integralitatea sa, 
nesfârşitele pasaje antikantiene pe care Nietzsche 
le înşiră în Voinţa de putere. Deja amintitul În-
ger de gips („istoria, cu adevărat modernă, a unui 
bărbat care decade”, spunea despre conţinutul său 
scriitorul) e emblematic în această privinţă: îm‑
părţit între superba şi voluntara Ludmila Ogrin 
(logodnică...) şi „femeiuşca nostimă” Mia Fabian, 
fabulosul doctor Minda, cu perspective de a ajun‑
ge în Ministerul Sănătăţii, nu poate rezista che‑
mării dizolvante a gregarului spre care îl atrage 
Fabian. Ca şi în celelalte romane, drumul dizol‑
vant al decăderii trece prin eros, fiind interesant 
şi faptul că în toate romanele lui Breban erosul e 
preponderent feminin, gorgonic.

Nu există, în toate cărţile prozatorului, nici 
un caz de iubire care înalţă; doar carnalitate dis‑
persivă, dizolvantă, ca şi cum, din clipa în care 
sunt absorbiţi de această „plasă”, personajele mas‑
culine ies din individuaţie, se întorc în voluptatea 
placentară ambiguă a cărei părăsire par să o fi 
regretat dintotdeauna. Aceleaşi romane sunt su‑
prasaturate de mame rele, funeste. Cazul clasic îl 
reprezintă E.B. (Ibi), din secţiunea mediană a ro‑
manului În absenţa stăpânilor, intitulată Femei, 
care îşi manipulează cinic şi cerebral erotismul şi 
disponibilitatea maternă, până la autodestrucţie. 
Criticii au remarcat că tragismul lui E.B. e direct 
condiţionat de cerebralismul ei, de darea la o par‑
te a tuturor concesiilor existenţiale care ar putea 
veni din direcţia sentimentelor. Astfel, prima vic‑
timă a lui E.B. vizează tot ceea ar putea părea 
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molatec, sentimental în personalitatea ei, adică 
acele „măşti” cu care o femeie este îndeobşte asi‑
milată de către cei din jur. Procedând în acest fel, 
cerebralitatea ei eliberează erosul, Breban comen‑
tând pe larg, în Fr. Nietzsche. Maxime comentate 
(pag. 64), următorul pasaj din Nietzsche, „felul şi 
intensitatea sexualităţii unui om urcă până în cele 
mai înalte vârfuri ale spiritului său”, care ar pu‑
tea figura ca motto al întregii sale creaţii.

În absenţa stăpânilor („cea mai bună carte a 
mea”, spune Breban în interviul reprodus de către 
Adevărul) oferă, în prima sa secţiune, intitulată 
Bătrâni, şi o altă ipostază a maternităţii gorgoni‑
ce, în persoana Clementinei Willer. Senecţi scă‑
pătaţi, care au pierdut tot la naţionalizare, din 
motive, în mare parte, vecine cu nedreptatea, soţii 
Willer cultivă, în casa lor de la mansardă, o mize‑
rie elevată, simbolică, de nedreptăţiţi ai istoriei, 
aparenţele conjugale fiind, în realitate, dintre cele 
mai armonioase. Bolnav iremediabil, bătrânul Wi‑
ller („un bărbat foarte frumos, cu multă prestanţă, 
deşi aş spune că e o prestanţă dureroasă: e înalt, 
are ochii albaştri, palizi, şi părul alb‑argintiu, 
atât de frumos ondulat”) devine, odată boala de‑
clarată, victima soţiei sale, o combinaţie de harpie 
ad‑hoc şi infirmieră. Copleşit de o atenţie atroce, 
domnul Willer – prozatorul nu întârzie să ne spu‑
nă – devine, „în ciuda frumuseţii sale bărbăteşti, 
[...] un om foarte dezarmat, atât de candid, încât e 
aproape un copil”. 

Infantilizarea rapace intră în economia mul‑
tor personaje feminine creionate de către Breban, 
ca şi cum, la nivelul femeilor din romanele sale, 
ar funcţiona un soi de spaimă legată de faptul că 
aceşti „copii” ar putea deveni adulţi („taţi, stă‑
pâni”), pentru a acţiona ca instanţe ordonatoare. 
Pe urmele colegului său de la Basel, profesorul de 
drept roman Johann Jakob Bachofen, autorul fai‑
moasei lucrări de pionierat despre ginecocraţia ar‑
haică greacă (Das Mutterrecht: eine Untersuchung 
über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer 
religiösen und rechtlichen Natur, 1861), Nietzsche 
va fi fascinat de faptul că „proba de foc” a auten‑
ticismului existenţial grec, identificat în Naşterea 
tragediei (1872) la nivelul dionisiacului, o repre‑
zintă recursul la feminitatea ocultată a mitologiei 
arhaice eline. Dionisiacul e, în esenţă, energie de 
tip dispersiv, feminin, aflată în contrast cu „indi‑
viduaţia” de tip socratic, masculină. 

Din perspectiva feminităţilor dizolvante, 
structura romanescă cea mai subtilă – fiindcă e 
dificilă – o găsim în Animale bolnave (1968), care 
este în aparenţă – s‑a tot spus... – cel mai accesibil 
roman brebanian, fiindcă se construieşte pe cana‑
vaua romanului poliţist. Recitit atent, el nu e câ‑
tuşi de puţin accesibil chiar de la început, fiindcă e, 
dintre toate romanele autorului, cel în care textul 
„devoră” cei mai mulţi bărbaţi. Logica geografică a 
naraţiunii reproduce o situaţie de enclavizare, pro‑
tagonistul, tânărul Paul Sucuturdean, exilându‑se, 
din motive pe care le putem doar bănui, într‑o 

aşezare „atât de liniştită, între munţi, cu oameni 
atât de veseli, aproape stranii”, încât pare să fie 
imobilă, complet lipsită de evenimente. 

Nimic nu s‑ar întâmpla, probabil, dacă pro‑
tagonistul n‑ar zări chiar la sosire, în gară, silueta 
unei văduve frumoase, Irina Dabici, care pare să 
exercite o putere magnetică asupra întregului ţi‑
nut, fără măcar să intervină. Sub „protectoratul” 
ei aproape „divin”, exercitat – repet – fără imixti‑
uni brutale, destructurante, toţi bărbaţii din zonă 
trăiesc un soi de retardare paralizantă, inclusiv 
un ofiţer de miliţie care vine să ancheteze o crimă. 
Figura „copilului enorm” apare aici în persoana 
uriaşului Krinitzki (un alter ego al lui Mîşkin), 
care le citeşte muncitorilor din Biblie. Retractil 
şi temător, Krinitzki se caracterizează în primul 
rând prin faptul că a evitat să fie tată: „Ştiu eu 
– îi spune el lui Sucuturdean –, eu... mă feresc de 
prea multă gloată... Acum când vin la mine să le 
citesc, cu zgomot mare şi stricând ordinea... eu nu 
sunt nici predicator, nici profet, nici tămăduitor... 
nu sunt decât un om mai singuratec decât ceilalţi, 
vreau să spun că nu m‑am învrednicit să am o 
familie, o nevastă, copii pe care să‑i cresc...” Uri‑
aşul blând va fi, şi el, ucis de‑a lungul romanu‑
lui, ancheta care va urma fiind cel puţin ciudată, 
deoarece îi lipsesc toate elementele masculinităţii 
eroice, scrutătoare. Sentinţa, care consfinţeşte re‑
tardarea, infantilizarea, e rostită de către Donesie 
Miloia, triplul criminal: „– Orbilor! – spuse el după 
o scurtă pauză – chiar cei mai buni sunteţi niş-
te copii, nişte prunci care s‑au născut ca câinii în 
zdrenţele lor ascunse prin grajduri: orbi şi nu ştiu 
că sunt orbi”.

 Pornind de la „zdrenţele aruncate prin 
grajduri”, nu trebuie să fii neapărat bachelardi‑
an pentru a sesiza un ultim aspect definitoriu al 
universului romanesc creat de către Breban, şi 
anume predilecţia sa pentru materiale poroase, 
igrasioase, intrate în descompunere. Nu e locul să 
facem inventarul lor aici; ne mărginim, aşadar, să 
semnalăm fenomenul, legându‑l de maternitatea 
funestă, dizolvantă, şi să reproducem un pasaj din 
Animale bolnave, menit să confirme aserţiunea. 
Făcând cunoştinţă cu aşezarea ce pare încremeni‑
tă în timp, din Banat, Paul Sucuturdean ajunge la 
un moment dat în apropierea unei fântâni artezie‑
ne. „În secolul nostru – notează scriitorul – nu mai 
există materiale trainice, noi imităm mereu mate-
rialele trainice, şi chiar piatra o transformăm, îi 
dăm forma marmorei, deşi piatra e mai durabilă 
decât marmora.” 

Nu vă acuză nimeni că daţi fuguţa la simu‑
lacrele lui Baudrillard, pentru a vedea ce este cu 
„imitaţia” de care vorbeşte Breban, care se regă‑
seşte şi în câteva dintre celelalte romane ale sale. 
Am făcut‑o şi eu însumi, şi nu cu puţin folos... r

Virgil Tănase
Onoarea n‑are vârstă

Nicolae Breban împlineşte 85 de 
ani, o aniversare fără impor‑
tanţă pentru simplul fapt că, de 
o bună bucată de vreme, ceea 

ce este, ceea ce reprezintă el nu are ani, nu 
are vârstă, nu se numără în frânturi de timp 
şi, îndrăznesc să spun, nu are moarte. El este 
un front, un baraj de cărţi împotriva barbari‑
ei, a talazului de glod cu care ne luptăm de la 
începutul lumii, încununat cu o spumă politică 
a cărei culoare nu‑i schimbă natura. Nicolae 
Breban i s‑a ridicat împotrivă când călărindu‑l, 
când dându‑se sub val cum făceam noi, copii, la 
mare, ţinându‑ne cu degetele de nas şi cufân‑
dându‑ne ca să nu ne prăvale monstrul de apă 
care trece, trece şi după care nimic nu rămâne.

În această luptă care opune literatura 
şi numai literatura, gândul şi numai gândul, 
duhul şi numai duhul, ideea, ideea de temei a 
Europei, şi numai această idee…, în această 
luptă a culturii împotriva forţei brute am fost 
tovarăşi de front. Din linia a doua, mi‑a fost dat 
să constat cât de singuri erau cei câţiva dintr‑o 
generaţie care nu mai voia să apere o lume deja 
moartă, care‑şi flutură azi stârvurile prezen‑
tându‑le drept culmea progresului, ci să dea o 
năzuinţă spirituală unei lumi noi, încă bolnavă 
de cea dinainte, deja luminată de o zare pe care 
încă n‑o cunoaştem. Simţeam încă de pe atunci 
că Nicolae Breban nu mai are vârstă: el o are pe 
cea mereu înoită a tovarăşilor săi de năzuinţă, 
întotdeauna puţini, care au curajul să creadă că 
pravila noastră nu e legea animală a economiei 
de piaţă, a materialismului istoric dacă prefe‑
raţi, ci obligaţiile pe care le aduc în lume cultu‑
ra, inteligenţa, cinstea – într‑un cuvânt onoa‑
rea, un cuvânt pe care nu‑l cunosc nici pietrele, 
nici jivinele, nici managerii. 

Onoarea n‑are vârstă.
Nu vă lăsaţi înşelaţi: Nicolae Breban nu 

împlineşte 85 de ani.
Felicitaţi‑l, totuşi. Îşi are şi el slăbiciunile 

lui, destule, şi se bucură de fiecare sărbătoare 
care îi dă prilejul să ciocnească un pahar cu 
dumneavoastră. La mulţi, mulţi ani, Nicolae 
Breban! 

N. Breban şi eterna tinereţe
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Dihotomia apolinic‑dionisiac, de‑
păşirea nihilismului şi a „moralei 
sclavilor”, „transmutaţia tuturor 
valorilor”, zarathustrianismul, tri‑

umful voinţei de putere, „moartea lui Dumnezeu”, 
doctrina Supraomului şi „eterna reîntoarcere a 
identicului”, ca de altfel orice aspect valid sau pur 
speculativ al operei şi personalităţii lui Friedrich 
Nietzsche configurează, de mai bine un secol, un 
spectacol hermeutic şi creator fascina(n)t pentru 
intelectuali, cu substanţiale reflectări diacronice 
în perimetrul culturii şi filosofice româneşti. Cea 
dintâi dintre acestea, de la noi, îl are ca protago‑
nist pe Constantin Rădulescu‑Motru, contaminat 
cu germenele nietzscheanismului la Universitatea 
din Leipzig, unde, în 1893, el discută deja despre 
gândirea lui Friedrich Nietzsche cu Paul Mentz, 
fost student al lui Wilhelm Wundt. Revenit în 
ţară, Motru publică o serie de articole echilibrate şi 
obiective consacrate gândirii nietzscheene în Epoca 
literară (între 1895 şi 1896), încurajat fiind de I.L. 
Caragiale, care, în 1897, va supraveghea editarea 
monografiei F.W. Nietzsche. Viaţa şi filosofia sa. 

În deceniile care vor urma, cariera niet‑
zscheanismului din spaţiul cultural şi intelectual 
românesc înseamnă traduceri, comentarii, contro‑
verse, influenţe difuze şi preconcepţii distorsiona‑
te politic sau ideologic, cărora li se adaugă asimi‑
lările sau asumările de ordin formativ şi ideatic. 
În perioada interbelică, influenţa lui Nietzsche se 
configurează, în mod sintetic şi simptomatic, în 
Friedrich Nietzsche şi filosofia ca formă de viaţă, 
scrierea din 1934 a lui Tudor Vianu, în creaţia lui 
Liviu Rebreanu, Mircea Eliade şi Lucian Blaga, în 
gândirea lui Emil Cioran, în etica de viaţă şi cea 
erotică a lui Ion Barbu (un nietzschean obsesiv), 
dar şi în efervescenţa expresionistă care cuprin‑
de cultura română în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. Fractura intervine odată cu 
instaurarea regimului comunist, în orizontul că‑
ruia numele filosofului de la Sils‑Maria şi opera 
nietzscheană devin indezirabile. Ca o curiozitate, 
sunt şi indicii că o româncă l‑ar fi întâlnit şi ar fi 
vorbit cu filosoful. Potrivit lui Simion Dănilă, care 
a publicat un text în acest sens în nr. 15/2016 al 
României literare, Elena Văcărescu ar fi fost „pri-
ma şi singura dintre români care a stat de vorbă 
cu el”, într‑un moment de vilegiatură, întâlnire a 
cărei veridicitate încă se discută.

Sub aspect editorial, dezgheţul de după „epo‑
ca‑Dej” se produce abia în 1978, cu antologia De la 
Apollo la Faust (fără nume de autori pe copertă), 
realizată de către Victor Ernest Maşek, în pagini‑
le căreia este ascunsă şi traducerea lui Ioan Do‑
brogeanu‑Gherea şi Ion Herdan a Naşterii trage-
diei (singurul text integral dintr‑un volum difuzat 
„iniţiaţilor” de atunci într‑un mod simili‑conspira‑
tiv), acompaniată de un inteligent studiu semnat 
de către Maşek, intitulat Friedrich Nietzsche şi 
afirmarea umanului prin artă, menit, printre al‑
tele, să dizloce prejudecata unui Nietzsche fascist, 
persistentă atât în acea epocă, cât şi în cea jdano‑
vistă, anterioară anului 1965. 

În mod creator, însă, revenirea majoră a lui 
Nietzsche în cultura română se datorează mai cu 
seamă afinităţii declarate a lui Nicolae Breban 
pentru cultura germană şi pentru ideile filosofu‑
lui de la Sils‑Maria, romanelor sale, situate pro‑
gramatic şi constructiv‑epic sub semnul voinţei 
de putere (extrapolată adesea erotic), infuzate de 
trăirea de tip dionisiac, de radicalismul aristo‑
cratic, de exaltarea Supraomului, de necesitatea 
reconsiderării tuturor valorilor sau amor fati. De‑
cantarea teoretică a nietzscheanismul brebanian 
profund se coagulează într‑un volum apărut în 
2004, Fr. Nietzsche. Maxime comentate, exerciţiu 
hermeneutic pasional şi avizat, dezvoltat în jurul 
principalelor concepte şi sintagme nietzscheene. 
Demonstraţiile fragmentare din el sunt articula‑
te de instinctul transcenderii şi de artisticitate, 
ancorate în admiraţia pentru filosoful german şi 

structurate de exigenţele propriei vitalităţi crea‑
toare a autorului, căruia i se datorează, de altfel, 
şi traducerile textelor nietzscheene care figurează 
în cuprinsul cărţii. 

Comentariile brebaniene dedicate lui Niet‑
zsche generează un frapant efect de (auto)oglindi‑
re multiplă, în care asimilarea organică a gândirii 
filosofului german este permanent provocată de 
necesitatea depăşirii, a afirmării propriei persona‑
lităţi creatoare a celui care comentează. În intersti‑
ţiile acestui sofisticat dialog cu Nietzsche şi cu sine, 
se configurează totodată o lucidă analiză a cultu‑
rii europene şi româneşti, dezvoltată cu erudiţie 
şi îndrăzneală, consolidată prin referinţe deseori 
surprinzătoare şi finalizată cu teze radicale, fidele 
unei sentinţe nietzscheene din Ecce homo, care l‑ar 
putea descrie la fel de bine şi pe Nicolae Breban: 
„Eu nu sunt om, eu sunt dinamită!”

Imersiunea brebaniană în universul niet‑
zschean începe cu discutarea instinctului în cul-
tură. „După felul cum sunt accentuate aceste două 
substantive abstracte, putem deduce nu numai 
profilul spiritual al unei epoci, dar, nu rareori, 
şi panta ascendentă sau descendentă a mişcării 
culturii” – observă Nicolae Breban, înainte de a 
explora ramificaţiile sintagmei şi de a lăuda ro‑
lul filosofului german în reconsiderarea ei, cu o 
deschidere precumpănitoare înspre creatorii de 
literatură: „A trebuit încă o dată să apară Niet-
zsche, acel prin Nietzsche din Naşterea tragediei 
care, prin descoperirea celei de a doua feţe a spi-
ritului grec, a dionisiacului, să redea nu numai 
echilibrul şi adevărata dublă faţă a geniului artei 
greceşti, dar şi să reabiliteze instinctualul în cre-
aţia şi reflexele majore ale artei greceşti, pe care 
estetica clasică până la el, visătorul de la Sils‑Ma-
ria, o vedea şi o reducea la o singură atitudine, la 
o singură faţă şi expresie. La cea a lui Apollo şi a 
apolinicului. Prin această re‑facere a profilului ar-
tei fondatoare a umanismului european, Nietzsche 
revoluţionează într‑adevăr nu numai imaginea 
noastră despre antici, dar reface, în fundamente, 
profilul umanistic în abisalitatea sa: nu vom mai 
putea, de aici înainte, separa şi izola spiritualul 
de suportul său material şi instinctual; mai mult 
decât atât, instinctul, instinctualul în sine trebuie 
văzut, interceptat şi trăit ca o iluminare a fiinţei 
înseşi, ca o cheie a pătrunderii nu numai în «sfe-
rele joase» ale omului, dar şi ca o posibilitate de 
contemplare a întregii sale potenţialităţi şi, mai 
ales, a celei mai rapide, iuţi căi de accedere şi de 
legătură cu ceea ce numim spiritual”.

Nietzscheanismul organic, formativ al con‑
strucţiilor romaneşti brebaniene îi impune uneori 
comentatorului dedublări concentrat‑programati‑
ce. Reflectând în mod repetat asupra uneia dintre 
ele – „Cine are caracter, are în viaţă o trăire‑tip ce 
revine mereu”, care guvernează, de altfel, romanul 
În absenţa stăpânilor – scriitorul explorează pa‑
lierele de sens ale elitismului structural, înainte 
de a sublinia importanţa uneia dintre tezele fun‑
damentale ale gânditorului de la Sils‑Maria: veş‑
nica reîntoarcere a identicului. Acelaşi mecanism 
confesiv‑analitic decopertează detalii foarte utile, 
indispensabile exegetului, despre geneza şi recep‑
tarea altor romane brebaniene: Bunavestire, Don 
Juan sau tetralogia Ziua şi noaptea.

Un pas mai departe în palimpsestul herme‑
neutic, oprindu‑se asupra conceptului nietzschean 
de ideal, Nicolae Breban identifică în Thomas 
Mann un ecou fidel şi, în sine de data aceasta, 
un nietzschean foarte critic la adresa postmoder‑
nismului, în viziunea căruia doar rezistenţa ca 
atitudine creatoare validează un om sau o epocă 
de cultură, întreaga carieră a lui Breban fiind o 
mărturie în acest sens. Aversiunea faţă de post‑
modernism şi faţă de cei care îl practică va con‑
stitui, de altfel, placa turnantă a multor „bătălii” 
de cuvinte pe care autorul le‑a purtat în ultimele 
două decenii.

Dacă Thomas Mann reprezintă ecoul fidel 
al celor gândite de el, Dostoievski devine punctul 
de referinţă al consideraţiilor brebaniene asupra 
amoralităţii nietzscheene (filiaţie receptată, cu un 
entuziasm aşteptat, de către Ion Ianoşi în postfa‑
ţa volumului), conceptul fiind disecat într‑o reţea 
speculativă complexă, împânzită de controverse, 
tabuuri şi ideologii renegate. În trena amoralităţii 
şi a instinctului, Erosul se profilează ca valoare 
dezirabilă şi recuperabilă în ordine artistică: „Ero-
sul a fost otrăvit” – observă nietzschean scriito‑
rul român şi se întreabă dacă resuscitarea lui ca 
instinct creator ar fi sau nu oportună, în deplin 
acord cu propriul său efort de recuperare literară 
a acestuia: „Îl vom mai regăsi, oare, vreodată, să‑l 
sărbătorim în tot firescul, splendoarea şi necesi-
tatea sa primordială, recâştigându‑ne noi înşine 
umanitatea şi firescul ei, nealienaţi de vreo ide-
ologie sau alta, oricât ar fi acestea de salvatoare 
şi transfiguratoare, simplitatea acelui păgânism 
etern pe care nu puţini mari artişti moderni, poeţi 
sau pictori, au încercat să‑l reînvie?!”

Coincidenţa şi diferenţa (înţeleasă deseori 
ca transcendere, depăşire) permează multe din‑
tre secvenţele nietzscheene comentate în paginile 
acestui volum. De pildă, criza valorilor, denunţată 
sistematic de către Nietzsche, îi oferă lui Nicolae 
Breban pivotul necesar pentru configurarea unei 
viziuni critice asupra evoluţiei civilizaţiei în trece‑
rea de la modernitate la postmodernism. La rândul 
său, critica nietzscheană a suprainstanţelor bova‑
rice, precum religia, morala, ştiinţa sau adevărul, 
se prelungeşte la romancierul român într‑o necon‑
cesivă mefienţă faţă de orice ideologie, faţă de orice 
ficţiune ce oferă iluzia stabilităţii fiinţei. Pe de altă 
parte, elogiul individualităţii şi al aristocratismul 
funciar, impecabil translat în cadrele unui estetism 
dionisiac, impregnează obsesiv ficţiunile brebanie‑
ne şi profilul public al omului de cultură Nicolae 
Breban, în vreme ce preeminenţa artisticităţii în 
raport cu ştiinţa, politica sau raţionalismul, capa‑
citatea ei de a acţiona „dincolo de bine şi de rău” in‑
fuzează un program cultural şi existenţial afirmat 
constant de către scriitorul român.

O incitantă mărturisire de sine se deprinde, 
apoi, dintr‑un meticulos studiu consacrat distinc‑
ţiei necesare dintre orgoliu şi vanitate, dintre Ehr-
geiz şi Eitelkeit, construit pe fundalul unei subtile 
critici a modernităţii şi proiectat valoric de aristo‑
cratismul congenital atât subiectului – Nietzsche 
–, cât şi comentatorului – Breban. Repudiată ca 
maladie psihologică, emergentă din câmpul mora‑
lei şi dependentă de social, vanitatea denotă, în 
hermeneutica nietzchean‑brebaniană, nesiguran‑
ţă, megalomanie şi agresivitate, în vreme ce orgo‑
liul este înţeles ca o virtute eroică, aristocratică, 
independentă şi aproape indiferentă la normele 
opiniei publice, fundamental creatoare şi indivi‑
dualizantă până la izolare. 

Deloc întâmplător, orgoliul face parte din 
economia esenţială a creaţiei artistice, constitu‑
ind subiectul maximei afinităţi dintre Nietzsche şi 
Nicolae Breban. Formă a voinţei de putere în ter‑
menii filosofului german, arta suportă o conceptu‑
alizare neoromantică la romancierul român, care 
îi alocă instinctul creator, „singurătatea teribilă”, 
spiritul constructiv, o disciplină ancorată etic şi, 
dincolo de orice altceva, orgoliul, „ca o virtute care 
te ajută să‑ţi asumi sarcini mari” şi care „poate sta 
la baza unor creaţii ample, de înaltă valoare”. 

Vorbim de hybris, fireşte, de enorm şi de ex‑
ces, dar de un hybris împărtăşit, dotat cu un imens 
potenţial creator, convertit în mod sistematic, de 
către autorul român, într‑un „grandios spectacol” 
al sinelui şi al lumilor pe care le construieşte. r

Criza valorilor, denunţată sistematic 
de către Nietzsche, îi oferă lui 

Nicolae Breban pivotul necesar 
pentru configurarea unei viziuni 

critice asupra evoluţiei civilizaţiei 
în trecerea de la modernitate la 

postmodernism

Constantina Raveca Buleu
Un nietzschean prodigios
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Există scriitori fără care o literatură 
ar fi incomparabil mai săracă. Există 
scriitori în a căror absenţă imaginea 
unei literaturi ar fi diferită. Există 

scriitori care în cazul în care n‑ar fi existat, fără 
îndoială, ei ar fi fost inventaţi. Tagma alcătuită de 
aceşti fii risipitori e ultrarestrânsă şi e alcătuită 
după nu se ştie ce fel de criterii, neghicite nici de 
un Rodion Raskolnikov, care s‑a uitat îndelung în 
retorta în care sunt făcuţi oamenii mari. E limpe‑
de că ei sunt aleşi între aleşi. Şi când susţin acest 
adevăr, mă gândesc, în primul rând, la J.W. Goe‑
the, cel care îi spune lui Johann Peter Eckermann 
că în ziua a şaptea Dumnezeu şi‑a continuat ma‑
rea lucrare, creând o seamă de oameni mari, de la 
care învaţă cei mai puţin înzestraţi. Aceşti oameni 
mari sunt făcuţi din aluatul fiilor risipitori. De la 
naştere li s‑a dăruit atât de mult, încât ei, aleşii 
aceştia încercaţi, abia reuşesc să risipească daru‑
rile la care au lucrat generaţii. Evident că e vor‑
ba de răsfăţaţi ai sorţii; şi cu cât ei, aleşii aceştia 
între aleşi, sunt mai răsfăţaţi, cu atât sunt puşi 
mai abitir la încercare. Pare că o instanţă ubicuă 
şi atotprezentă e curioasă să vadă până unde le 
va rezista coşul pieptului şi dacă va rezista, şi... 
abia atunci când totul curge – sau aşa pare cel pu‑
ţin la suprafaţă – sub semnul întârzierilor sau al 
confuziilor, dacă are valoare. Sau poate că Zeul le 
dăruieşte acestor privilegiaţi tone, megatone de 
suferinţă, remodelându‑i prin recursul la darurile 
făcute în albia ei nelipsită de asperităţi, pentru 
a rafina materialul inefabil din care au fost plă‑
mădiţi, apropiindu‑i astfel cu alţi câţiva milime‑
tri de perfecţiune, căci, afirma cineva, suferinţa 
e drumul cel mai scurt care duce la desăvârşire. 
Friedrich Nietzsche era de părerea că se cuvine 
recreată scara valorilor în funcţie de suferinţă şi 
tot acest gânditor hiperumanizat pleda pentru o 
disciplină a suferinţei.

 Dacă Nicolae Breban – unul dintre cei mai 
fideli discipoli ai filosofului german, supranumit 
de Thomas Mann Hamlet al filosofiei europene 
– n‑ar fi existat, în mod cert, el ar fi fost inven‑
tat. Nu puţini prieteni, admiratori, detractori sau 
calomniatori fervenţi ai d‑sale sunt conştienţi de 
acest adevăr. Parcurgând opera brebaniană, cel 
puţin trei constatări evidente, definitorii, revin şi 
revin, aidoma unor condori uriaşi, cu aripile lor 
melodioase, desfăcute amplu, care se apropie, în‑
depărtându‑se, şi se înstrăinează, apropiindu‑se 
de vârfurile montane ale unui platou uniform şi, 
monoton, aproape, în relieful său, previzibil la su‑
prafaţă doar: forţa maniacală de a face un singur 
lucru, şi anume – a scrie roman, consecvenţa cu 
idealurile primei sale tinereţi şi uriaşa încredere 
în propriul talent. 

Scriind răstimp de mai bine de o jumătate de 
secol roman şi publicând ritmic, Nicolae Breban a 
descoperit că literatura – o, desigur că nu orice tip 
de literatură, ci literatura majoră! – e o Vocaţie; 
da‑da, Vocaţie cu V mare. Scriitorul descins dintr‑o 
familie de preoţi, care au purtat veşmintele sfinte 
răstimp de zece generaţii de servi ai Domnului, a 
ajuns la această descoperire târziu, la circa trei‑
zeci de ani, când nu puţini colegi ai săi – Nichita 
Stănescu, Matei Călinescu, Grigore Hagiu, Cezar 
Baltag şi Vasile Gorduz – aveau deja un nume, 
aveau un prestigiu imposibil de clătinat. Abia 
atunci, la treizeci de ani, izbit în plex de moartea 
abruptă a tatălui său într‑un accident dramatic, 
pare că s‑au dizlocat nişte terenuri în aisbergul 
său lăuntric, iar acea surpare produsă în adân‑
curi a avut efectul unei tornade, care i‑a schim‑
bat destinul, propulsându‑l spre un istm diferit. 
Pentru prima dată, lui Nicolae Breban i‑a ieşit din 
mâini fraza aceea numită mai târziu frază‑melc, 
de o complexitate abisală, lunecând uşor‑uşor pe 
pagini întregi şi săpând astfel în subterana fiinţei 
atâtor şi atâtor personaje: Grobei, Farca, Jiquidi, 
Florica, Bizoniu, Castor Ionescu, Lelia, Rogulski, 
Paul Cazimir ş.a. În acei ani teribili, când nu se 

Poate că Zeul le dăruieşte acestor 
privilegiaţi tone, megatone de 
suferinţă, remodelându‑i prin 

recursul la darurile făcute în albia 
ei nelipsită de asperităţi, pentru a 
rafina materialul inefabil din care 

au fost plămădiţi, apropiindu‑i 
astfel cu alţi câţiva milimetri de 

perfecţiuneAura Christi
Imperialul Breban
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ieşise încă din stalinism, romancierul avea o carte 
de proză scurtă predată la ESPLA şi – fără a sta 
câtuşi de puţin pe gânduri – a retras‑o, înfruntând 
protestele prietenului său, Nichita Stănescu, po‑
etul de anvergură europeană, care avea drepta‑
te, da, avea de o mie de ori dreptate, dar, afirmă 
un personaj brebanian, numai atât! A retrage o 
carte de debut care figura deja în planul editori‑
al al singurei edituri existente într‑un stat aflat 
sub cizma dictaturii real‑socialiste constituie un 
gest echivalent cu un act sinucigaş. N. Breban a 
comis acel act echivalent cu o... renaştere; şi prima 
întrebare iscată, în acest context, e de unde ştia 
ce va urma? După debutul cu romanul Francisca, 
primit eclatant de cei mai importanţi critici ai vre‑
mii, au urmat, unul după altul, alte două romane: 
În absenţa stăpânilor şi Animale bolnave. Apoi au 
venit abrupt: un succes naţional şi o glorie impo‑
sibil de egalat.

 Gloria românească l‑a catapultat pe au‑
torul romanului Drumul la zid în imposibilitatea 
de a‑şi părăsi ţara pe al cărei sol miraculos a fost 
şi este posibil acest romancier de anvergură eu‑
ropeană, care, în ciuda singurătăţii sale uriaşe, 
în ciuda izolării din anii dictaturii şi din perioada 
post‑decembristă, în ciuda realităţii abisale abor‑
date metodic pe parcursul a mii şi mii de pagini 
de o densitate exemplară, are nevoie de lectorii 
săi. Nevoia de celălalt, străinul... Având paşaport 
german şi cetăţenia uneia dintre cele mai bogate 
ţări europene, autorul trilogiei Amfitrion a avut 
posibilitatea să rămână în Germania, Franţa, Su‑
edia... Din multiplele‑i peripluri însă N. Breban a 
revenit, iarăşi şi iarăşi, în România, acasă. Pentru 
că acest pământ îi redăruia fertilitatea creatoare, 
revărsată în peste douăzeci de mii de pagini scri‑
se şi publicate cu fiinţa‑i întoarsă după fantomele 
marii literaturi, fantome extrem de vii, nebănu‑
it de prezente, purtând nume ce‑au marcat isto‑
ria literaturilor lumii: Shakespeare, Dostoievski, 
Tolstoi, Nietzsche, Rilke, Hesse, Thomas Mann, 
citiţi şi recitiţi cu pixul în mână, în lumina unei 
convingeri de neclătinat: un mare maestru ră‑
mâne ucenic până închide ochii de tot. Relativ de 
curând, N. Breban a recitit Fraţii Karamazov şi, 
în timp ce îmi vorbea despre acest vârf al lumii, 
recunoşteam, uimită şi bucuroasă, acelaşi spirit 

tânăr cunoscut de mine de peste douăzeci şi cinci 
de ani, înzidit în idealurile primei tinereţi, căreia 
îi păstrează o stranie – aproape suspectă în ochii 
unora dintre scriitori – fidelitate. Breban vorbeşte 
adeseori despre Nichita (Stănescu) – sufletul său 
geamăn, cu care împarte propensiunea instinc‑
tivă spre abisalitatea fiinţei umane, cei doi mari 
scriitori alcătuind un cuplu spiritual legat, sudat, 
aproape, prin darul unei prietenii frăţeşti cvaside‑
săvârşite aidoma celei dintre legendarii Castor şi 
Pollux –, Matei (Călinescu) şi Cezar (Baltag), bu‑
năoară, de parcă aceşti vechi prieteni ar fi acum, 
aici, în arena culturii naţionale. Aceşti mari scrii‑
tori români şi alţii, câţiva, uniţi printr‑o credinţă 
mistică în literatură, au smuls literatura română 
din marasmul proletcultist, conservând identita‑
tea europeană a culturii române atât în anii dicta‑
turii, cât şi în libertatea pusă la încercare, de circa 
trei decenii, de consumerism şi politica corectă. 

Prin verva sa, mereu prezentă, mereu ur‑
când spre incandescenţă – ca o mantie de catifea, 
sclipitoare în razele Marii Amiezi, pusă pe nişte 
umeri obişnuiţi să poarte poveri care păreau că îi 
depăşesc –, el, autorul capodoperelor Bunavesti-
re, Don Juan, Drumul la zid ş.a., îi face prezenţi, 
câteodată, până la geniu. Până la spaimă. O spai‑
mă ciudată – ce creşte din cotloanele obscure ale 
subconştientului –, cu care nu prea ştii ce să faci, 
ca şi când te‑ai trezi în braţe cu un dar buimăcitor 
şi‑ai întârzia să mişti un braţ, un picior sau un 
gând, de parcă ai simţi cum trupul nevăzut al ace‑
lei spaime prinde rădăcini din ce în ce mai adânci 
în tine; şi ca să‑ţi faci curaj, ca să‑ţi facă curaj, 
cineva dinlăuntrul tău – mai înţelept şi incompa‑
rabil mai experimentat – readuce la suprafaţa fi‑
inţei acele rânduri ţvetaieviene, învăluite într‑un 
abur magic, adresate lui Boris Pasternak: „Nu te 
teme”, „nu te teme”... Şi atunci accepţi realitatea 
iscată înlăuntrul tău, urmărind cum spaima ace‑
ea, ea, blânda, învăluitoarea şi vaporoasa – ca o 
balerină ce se retrage din preajma partenerului 
său de dans pe vârful picioarelor, ca şi cum ar ieşi 
dintr‑o lume de vis – se transformă în altceva. 
Poate că se strecoară la locul ei, în acea descope‑
rire uriaşă făcută de Ivan Karamazov. O 
descoperire care a marcat lumea, arun‑
cându‑şi, vorba lui Dmitri Merejkovski, 

Aura Christi ‑ Nicolae Breban. Foto: Sorin Ilieşiu
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umbra peste veacuri. Trei lucruri conduc 
– spune răspicat Ivan – lumea: taina, au‑
toritatea şi spaima. Poate că locul acelei 

spaime e ocupat de confuzia ivită în mine atunci 
când sunt întrebată dacă l‑am cunoscut pe autorul 
celor două capodopere fără fisură ale literaturii 
române: volumele Laus Ptolemaei şi 11 Elegii. În 
ultimele mai bine de două decenii şi jumătate, Ni‑
chita mi‑a fost descris cu asupra de măsură, încât 
întârzierea cu care răspund la întrebarea enunţa‑
tă adineaori e firească, desigur, cu tot cu cortegiile 
ei de aproximări, nelămuriri, năluci şi semivise. 
Probabil că de aceleaşi senzaţii avea parte Nichi‑
ta însuşi când era întrebat dacă l‑a cunoscut pe... 
Mihai Eminescu. De vreme ce Nichita a vorbit cu 
Tudor Arghezi, care, spune legenda, l‑a văzut în 
treacăt pe Mişu Eminovici, privirile‑i căprui de 
puşti unduindu‑se în jurul siluetei poetului care 
a scris Odă în metru antic, recitată de Nichita de 
o sută de ori... Nichita s‑a uitat în ochii lui Ar‑
ghezi, care l‑a zărit pe Eminescu. Prin urmare, 
privindu‑l pe Arghezi, nu se putea ca Nichita să 
nu‑l fi văzut şi pe Eminescu. În sfârşit, complicaţii 
năstruşnice, pulsând în ritmul „eternului azi” al 
spiritului...

 Sunt departe de a şti ce anume l‑a condus 
pe acest autor charismatic – la Breban mă refer – 
al unor ample construcţii romaneşti în lupta pen‑
tru renaşterea romanului. Ce l‑a făcut, iarăşi şi 
iarăşi, într‑un neobosit şi mereu reinventat efort, 
să revină la masa de scris? Uriaşa încredere în 
propriul talent, invocat la începutul acestor în‑
semnări, talent care, atunci când învinge îndoieli‑
le şi spaimele – inclusiv teribila spaimă de ratare! 
–, creşte în intensitate, atingând cote neverosimi‑
le, şi lunecă, încet‑treptat, spre planeta mai‑ma-
rilor minţii, spre geniu? Spre istmul unei mistici 
absconse, ce scapă definiţiilor, formulelor şi îngră‑
dirilor, ca un mânz de rasă fugit dintr‑o grădină 
luxuriantă din pricini obscure. Pe Dostoievski îl 
mâna spre pagina albă taina – susţine ultimul 
mare barbar rus şi repetă obsesiv, aproape – taina 
care rămâne a fi omul, scriitorul rus insistând să 
nu spună totul, să păstreze pururi ceva neexpri‑
mat; să te ridici de la masa de scris în clipa în care 
tolba sufletului e plină încă. Pe unul dintre cei mai 
mari dostoievskieni dăruiţi lumii de ţara lui Elia‑
de şi Cantemir, Maiorescu şi Caragiale, Eminescu 
şi Blaga, Stănescu şi Preda, ce îl aduce de peste 
cinci decenii în faţa mesei de scris, pentru a imagi‑
na şi pentru a exprima universuri, cosmosuri ira‑
ţionale, lumi, tipologii, personaje, recognoscibile 
de la distanţă, purtând grifa brebaniană unică, de 
o evidentă originalitate? Setea unamunoiană de 
nemurire? Dorinţa de a se exprima? Consecvenţa 
cu propriile idealuri? Convingerea – de neatins de 
mârâitul cârcotaşilor de pe malul Dâmboviţei – că 
literatura română e o literatură majoră şi, în con‑
secinţă, în albia unei literaturi de anvergură se 
abordează teme de o amplă respiraţie ca, de pildă, 
viaţa şi moartea, iubirea, relaţia maestru‑ucenic, 
masculinitate vs feminitate ş.a.? Probabil toate 
acestea şi încă ceva nespus, abia intuit, abia sesi‑
zabil, ca un vânt în primii timpi aspru, iernatic, ce 
sculptează mâinile, duhul şi încă ceva adânc, care 
există în tine, prin tine, şi promite uneori – mai 
cu seamă când pare că se retrage, pare că şovăie 
– renaşterea unei lumi existente latent de veacuri 
lăuntrice. Ar fi lansat, oare, altminteri, acest spi‑
rit imperial, neopaşoptist, un spirit prin excelenţă 
neoromantic – termen adus, la 1823, din Italia şi 
impus în spaţiul european de Stendhal –, în răs‑
păr cu tabieturile decadenţei europene, invitaţii 
de genul: 

„– Veniţi înapoi, spirite alese, în ograda atâ‑
tor splendide şi reuşite lupte, vise ale tinereţii 
noastre…”? 

Ar fi vorbit, oare, evident, în joacă – arborând 
aerul de o gravitate exasperant pornită al unui 
adolescent teribil, de nestrunit, pregătit, în schimb, 
în pofida aparenţelor, aidoma lui Ghilgameş, pen‑
tru cel din urmă examen – despre proporţia în care 
s‑au exprimat Shakespeare (67%), Goethe (65%), 
Dostoievski (63%), Zola (54%), Rebreanu (49%) sau 
madame Bengescu (47%)? Nici unul dintre aceşti 
monştri sacri nu l‑au egalat pe Iisus. Deşi unii din‑
tre aceşti fii risipitori îl aveau în inimă şi vorbeau 
aplicat despre demnitatea iisusiacă şi geniul Fiului 
lui Dumnezeu. Geniu de neegalat. r

ð

Providenţa ne trimite uneori oameni 
remarcabili, oameni de spirit care ne 
amprentează viaţa. Nu voi uita nici‑
odată acea dimineaţă de toamnă târ‑

zie, cu un soare ezitant care, totuşi, promitea o zi 
frumoasă. L‑am cunoscut pe marele scriitor Nico‑
lae Breban. Urma să ţină o conferinţă la Univer‑
sitatea din Târgovişte, în eleganta Sală Oxford. 
Până atunci, am stat împreună la o cafea. Eram 
secondat de doi studenţi teologi, Radu Dinescu 
şi Alin Paraschiv. Încercând să mă debarasez de 
obsesiva senzaţie că visez, îl ascultam vorbind pe 
marele scriitor despre demnitatea de a fi român şi 
despre valorile naţionale, despre şansa de a fi şi 
obligaţia de a te exprima. Cuvintele se rostogoleau 
precum clipele, precum apele repezi ale unui izvor 
de munte.

Conferinţa a avut un real succes. Expunerea 
domnului profesor Gheorghe Bârlea a scos la lu‑
mină file de viaţă şi file de activitate literară, fiind 
axată pe ideea „vieţii ca un roman”. După debutul 
literar cu romanul Francisca, primit strălucit de 
cei mai importanţi critici ai vremii, au urmat la 
scurt timp alte două romane: În absenţa stăpâni-
lor şi Animale bolnave, iar pe urmă – un succes 
naţional şi o glorie uriaşă. Gloria românească l‑a 
catapultat în imposibilittea de a‑şi părăsi ţara, pe 
al cărei sol miraculos a trăit.

În plină dictatură, după ce ajunge în struc‑
turile de vârf ale statului, devenind membru al 
Comitetului Central, autorul romanului Bunaves-
tire îşi dă demisia în semn de protest faţă de re-
voluţia culturală anunţată de Ceauşescu prin ce‑
lebrele Teze din iulie 1971, spunând astfel un Nu 
hotărât şi irevocabil regimului comunist. Încă din 
1968, Nicolea Breban fusese luat în vizor când, la 
o întâlnire a lui Ceauşescu cu membrii de vază 
ai Uniunii Scriitorilor, romancierul adresează o 
întrebare tăioasă ca o lamă de Toledo: „Cum să 
facem ca închisoarea să se spargă?!”, închisoarea 
fiind România. Numeroşi securişti vor menţio‑
na, ulterior, în rapoarte că Nicolae Breban este 
problematic, incomod şi chiar ostil regimului. În 
1971 are loc un act de voluntariat moral prin ade‑
ziunea liberă de a‑şi da demisia. Având paşaport 
german şi cetăţenia unei ţări destul de bogate, 
autorul trilogiei Amfitrion a avut posibilitatea să 
rămână peste hotare. Periplurile sale prin lume 
i‑au intensificat dorul de ţară şi de poporul român, 
unde avea rădăcini adânci, pentru că aici e acasă. 
Pentru că acest pământ îi redăruieşte fertilitatea 
creatoare revărsată în cele 20.000 pagini scrise şi 
publicate în ţară şi în străinătate.

O înţelegere adecvată a operei venerabilu‑
lui senior al Cetăţii Culturii implică o pătrundere 
până la fondul ireductibil al personalităţii sale, 
adică până la acele elemente care configurează 
modul său original de a vibra în faţa lumii şi de a 
o exprima. Stăpânind tainele verbului, ca cei mai 
desăvârşiţi artişti, Nicolae Breban a dus o pateti‑
că luptă pentru adevăr contra măştilor care falsi‑
ficau adevărul. Mecanismele intime ale autorită‑
ţii vremii, deformările şi abuzurile ce rezultau din 
ignorarea individului, raporturile dintre laşitate 
şi curaj, ordine şi dezordine sunt doar câteva din‑
tre temele explorate de romancier. Atentatele la 
demnitatea umană sunt simţite ca ultragii aduse 
propriei sensibilităţi. Spre deosebire de alţi autori, 
care prin diferite artificii încearcă să linguşească 
cititorul, academicianul Nicolae Breban ciopleşte 
cu dalta în monumentale stânci, exprimând teme‑
le ce‑l obsedează. 

Impresionabilă, chiar şocantă este atitudi‑
nea faţă de bătrâneţe ori moarte. Cu un orgoliu 
atenian încadrat de frumuseţea‑i leonină, autorul 
volumului Viaţa mea declară: „Bătrâneţea nu‑i 
decât o vârstă, la urma urmei cu unele impedimen-
te… Dar în acelaşi timp este şi darul visat al unei 
vieţi lungi… Eu fac în fiecare zi exerciţii de bă-
trâneţe, rolul acesta ţinând de obligaţia anilor ce 
s‑au îngrămădit asupra mea” (Viaţa mea). Moar‑
tea este acceptată cu un indiferentism în stare 
pură, autorul nefăcând mari eforturi de alungare 

Marian Nicolae Lincă
Breban şi „măreţia 
talazurilor”

a acesteia din forul său interior: „Nu mi‑e frică de 
moarte. La vârsta mea, lopătând sau galopând 
spre anii ’90, ar trebui să fiu binişor imbecil să‑mi 
permit acest lux… Moartea ce se apropie uneori 
servil nu‑mi este inamică” (Viaţa mea).

După prezentarea făcută de profesorul Ghe‑
orghe Bârlea, a luat cuvântul romanicerul, eseis‑
tul, poetul şi omul de teatru Nicolae Breban. Preţ 
de câteva secunde s‑a aşternut o tăcere adâncă. 
Era parcă o suspendare anormală a timpului. În 
tăcerea obsedantă şi aproape ireală, s‑a auzit gla‑
sul de o gravitate solemnă şi caldă. Romancierul a 
vorbit despre renunţarea instantanee la toate pri‑
vilegiile ce decurgeau din afirmarea ca scriitor. A 
luptat cu putere, înfruntând ideologia vremii, dar 
şi cu prietenii care l‑au părăsit, unii întorcându‑i 
spatele, în pofida ajutorului primit cândva de la 
el. Dar se pare că în lexicul existenţial al acesto‑
ra nu exista cuvântul recunoştinţă. După marele 
diluviu din 1989, lupta a continuat cu detractorii 
săi. Una dintre maladiile sociale şi morale ale so‑
cietăţii româneşti postdecembriste este, fără îndo‑
ială, eliticidul, exterminarea simbolică a marilor 
valori urbi et orbi. Friedrich Nietzsche spunea: 
„Un popor nu se caracterizeaza atât prin oamenii 
mari pe care îi are, cât mai ales prin felul în care 
îi recunoaşte şi îi stimează pe aceştia”. Rămâne la 
latitudinea noastră: ori îi recunoaştem şi le acor‑
dăm respectul cuvenit, aşezându‑i pe piedestalul 
de onoare al culturii, ori îi linşăm mediatic şi…

După conferinţă am stat împreună până 
târziu spre noapte. Autorul capodoperelor Don 
Juan, Singura cale, Fuga, Frica etc. a depănat 
din caierul vieţii amintiri. Nicolae Breban creează 
imagini ce defilează prin faţa ochilor într‑o mută 
procesiune. Asistăm parcă la prima revoltă din 
timpul liceului, dar şi la debutul literar. Îl vedem 
alături de prietenul său, Nichita Stănescu, în anii 
studenţiei, dar şi la Paris, vorbind cu Emil Cioran 
ori Eugen Ionescu. Într‑un târziu, s‑au recitat ver‑
suri de Blaga şi Nichita, iar la propunerea d‑sale, 
într‑un final apoteotic, am rostit împreună Sim-
bolul Credinţei.

Fără Nicolae Breban literatura română ar 
fi mai săracă, aşa cum fără un Tolstoi, literatura 
rusă ar fi mai săracă. Fără un Balzac, literatura 
franceză ar fi diferită. Fără marele Goethe, ger‑
manii ar avea o literatură incompletă. Celor care 
trimit săgeţi otrăvite omului Breban ori operei 
sale, judecându‑l, le amintesc vorbele unui clasic 
al literaturii noastre: „Oceanul nu trebuie judecat 
niciodată după spuma aruncată la ţărm, ci după 
înălţimea şi măreţia talazurilor”. r

Celor care trimit săgeţi otrăvite 
omului Breban ori operei sale, 

judecându‑l, le amintesc vorbele 
unui clasic al literaturii noastre: 

„Oceanul nu trebuie judecat 
niciodată după spuma aruncată la 
ţărm, ci după înălţimea şi măreţia 

talazurilor”
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Latinitatea era pentru înaintaşii lui 
Nicolae Breban calea magistrală de 

participare a românilor la civilizaţia 
de vârf a lumii. Ei, aceşti corifei 
de la 1700, ne‑au învăţat că noi, 
românii, ca fii ai Romei Eterne, 

avem latinitatea în vine

Ioan‑Aurel Pop
Nicolae Breban – istoricul

A vorbi şi a scrie despre Nicolae Bre‑
ban este ca şi cum ai vrea să prinzi 
în structuri organizate un univers. 
Scriitor, romancier, eseist, drama‑

turg şi om de cultură român contemporan, mem‑
bru titular al Academiei Române din 2009. Chiar 
şi numai lista romanelor este copleşitoare: Fran-
cisca (1965), În absenţa stăpânilor (1966), Ani-
male bolnave (1968; 2004), Îngerul de gips (1973; 
2008), Bunavestire (1977), Don Juan (1981), Dru-
mul la zid (1984, 2009, 2010), Pândă şi seducţie 
(1991, 2014), Amfitrion, trilogie, (vol. I, Demonii 
mărunţi, vol. II, Procuratorii, vol. III, Alberta, 
1994), Ziua şi noaptea (primul volum al tetralo‑
giei cu acelaşi titlu, 1998), Voinţa de putere (volu‑
mul al doilea al tetralogiei Ziua şi noaptea, 2001), 
Puterea nevăzută (volumul al treilea al tetralogiei 
Ziua şi noaptea, 2004, 2006), Jiquidi (volumul al 
patrulea al tetralogiei Ziua şi noaptea, 2007), Sin-
gura cale (2011, 2015), Jocul şi fuga (2015), Frica 
(2018). Pentru mine este şi riscant s‑o fac sub as‑
pect literar, nefiind din breaslă şi riscând locuri 
comune. Ca istoric, nu pot însă să nu remarc locul 
lui Nicolae Breban în acea stirpe aleasă de mari 
intelectuali, care se simt şi s‑au simţit responsa‑
bili pentru soarta poporului lor, care au activat şi 
au acţionat în Cetate, care nu s‑au izolat în con‑
fortabilul Turn de Fildeş al creaţiei pure. În ciu‑
da faptului că a simţit deopotrivă iubirea şi ura 
confraţilor („Sunt inimă‑n inima neamului meu/ 
Şi‑i cânt şi iubirea, şi ura”, George Coşbuc), scrii‑
torul le‑a „cântat” pe amândouă, trecând drept pe 
şoseaua cea mare şi fără sfârşit a vieţii, sfidând 
prostia, nemernicia şi nimicnicia. 

În anii din urmă mai ales, în varii împreju‑
rări, scriitorul a rostit cuvântări ocazionale despre 
poporul său, unele remarcate şi puse în lumină, 
altele rămase, deocamdată, ascunse. Nu demult, 
într‑un cadru festiv, Nicolae Breban a caracteri‑
zat pe scurt întreg destinul istoric al românilor: 
„Am fost prea umiliţi, prea loviţi, prea nebăgaţi în 
seamă, noi, cei care visam odată să fim împreună 
de o parte şi de alta a Carpaţilor, la nord de Du‑
năre, noi, care printr‑un miracol am păstrat acest 
idiom latin, după latina vulgară, noi, care eram 
uniţi doar de felul în care vorbeam. Vă daţi seama 
de câtă luptă a fost nevoie ca să devenim lucizi şi 
mândri în cele câteva secole în care ne‑am rupt 
de grafia şi de limba slavonă, de grecii care ne‑au 
stăpânit câteva secole aici, în sudul României, sau 
de austro‑ungarii noştri din Ardeal, sau de turcii, 
de tătarii şi de ruşii care năvăleau peste satele, 

peste bisericile şi peste copiii moldovenilor”. În 
aceste două fraze, rostite inspirat şi simplu, se cu‑
prinde o întreagă istorie. 

În prim‑plan stă latinitatea noastră, ilustra‑
tă prin ideea că am păstrat limba latină aici, la 
Dunăre şi la Carpaţi. Pentru Nicolae Breban, ca şi 
pentru strămoşii săi ardeleni, latinitatea este ca o 
axiomă, vine din trecut şi ne duce spre viitor. Ob‑
sesia latinităţii vine de la Şcoala Ardeleană, care 
credea că prin cultură se poate ajunge la liberta‑
te şi care a luptat pentru demnitatea românilor 
transilvăneni. Latinitatea era pentru înaintaşii 
lui Nicolae Breban calea magistrală de participare 
a românilor la civilizaţia de vârf a lumii. Ei, aceşti 
corifei de la 1700, ne‑au învăţat că noi, românii, ca 
fii ai Romei Eterne, avem latinitatea în vine. 

Unirea, prin felul în care vorbeam aceeaşi 
limbă, este o altă idee perenă şi fertilă din micul 
discurs evocat mai sus. Limba noastră neolatină 
ne‑a fost, de‑a lungul întunecatelor şi apăsătoa‑
relor secole, marca identităţii. Românii s‑au recu‑
noscut unul pe altul mai întâi prin limbă, limba 
le‑a fost liantul prin care s‑au identificat şi prin 
care s‑au simţit români. Şi nici nu este de mirare 
acest lucru – remarcat de marele scriitor Nicolae 
Breban – din moment ce acum circa cinci veacuri 
şi jumătate (spre finele secolului al XV‑lea), uma‑
nistul Antonio Bonfini ştia care era secretul su‑
pravieţuirii românilor, urmaşii coloniilor romane 
de la Carpaţi: romanii – spune el – trăiesc şi as‑
tăzi prin români pentru că aceştia din urmă nu 
şi‑au apărat atât viaţa, cât limba. Ce elogiu mai 
frumos poate fi adus unui popor decât recunoaşte‑
rea aşezării limbii mai presus de viaţă? Românii 
şi‑au apărat mai mult limba decât viaţa şi de ace‑
ea au rezistat prin istorie. 

Vin apoi vicisitudinile istoriei noastre, in‑
vaziile şi stăpânirile străine care ne‑au îngenun‑
cheat câteodată, dar nu ne‑au înfrânt şi nu ne‑au 
lăsat să ne pierdem speranţa. Sunt pomeniţi tă‑
tarii năvălitori de pe la 1241 până în secolul al 
XVIII‑lea, apoi turcii care ne‑au obligat să ne în‑
chinăm lor, dar „nu ca învinşi, ci ca învingători” 
(după expresia lui Filippo Buonaccorsi Callimac‑
hus), slavii care ne‑au adus o limbă de cult nepo‑
trivită latinităţii noastre şi un alfabet străin, ruşii 
„care năvăleau peste satele, peste bisericile şi pes‑
te copiii moldovenilor”, fanarioţii care, în Veacul 
Luminilor, păreau că ne vor rupe de lumina Oc‑
cidentului, ungurii şi austriecii înstăpâniţi peste 
Ardeal. 

Se cuprinde aici destinul unui întreg popor 
„umilit, lovit şi nebăgat în seamă”, dar care a răz‑
bătut prin luptă. În urma luptei, românii au deve‑
nit „lucizi şi mândri” şi s‑au înălţat de la decădere 
spre grandoare, privilegiind ideea de unitate. Şi 
aşa, pare că spune scriitorul, noi, cei care „visam 
odată să fim împreună de o parte şi de alta a Car‑
paţilor, la nord de Dunăre”, am ajuns să facem 
România, adică această casă bună pentru toţi ro‑
mânii. Fireşte – suntem atenţionaţi – inamicii nu 
au dispărut şi nu dorm, iar cei mai primejdioşi nu 
mai sunt nici tătarii, nici turcii, nici austriecii sau 
ungurii, ci aceia care au năvălit peste satele, bise‑
ricile şi copiii moldovenilor şi care au rupt în două 
Moldova sau „a doua libertate românească”, după 
catalogarea fericită a lui Nicolae Iorga. 

În textul lui Nicolae Breban mai apare şi cu‑
vântul „miracol” – evident „miracolul românesc” 
– prin care ne‑au caracterizat unii, nu atât pentru 
felul în care ne‑am format ca popor romanic, cât 
prin felul în care ne‑am păstrat „în aceste locuri 
de ispititor belşug şi de trecere a oştilor” (Nico‑
lae Iorga). Din textul lui Nicolae Breban reiese 
că necazurile ne‑au întărit, că invaziile ne‑au dat 
impulsul luptei, că umilirea ne‑a îmboldit spre 
mândrie, că am fost şi suntem aici, la Carpaţi şi la 
Dunăre, în ciuda premiselor rele şi a previziunilor 
sumbre. Toate cuvintele‑cheie ale istoriei români‑
lor sunt prinse în această scurtă caracterizare a 
destinului nostru: latinitate, slavonism, invada‑
tori, străini, umilire, mândrie, luptă, unitate, mi‑
racol. Cu alte cuvinte, ne‑am ridicat în lume întru 
latinitate, am trecut prin slavonism, ne‑am bătut 
cu invadatorii şi ne‑am plecat în parte sub străini, 
dar ne‑am ridicat de la umilire la mândrie şi, prin 
luptă, am ajuns la unitate ca printr‑un miracol. 

Cât de frumos curge verbul scriitorului‑ar‑
tist în comparaţie cu al cronicarului‑consemnator! 
Nicolae Breban, scriitorul, ne spune istoria într‑o 
limbă care curge ca mierea din fagure, o limbă 
simplă, dar încărcată de simboluri. Este clar că 
pentru datele istorice exacte trebuie citiţi istori‑
cii de meserie, dar pentru istoria sentimentală, 
pentru istoria din sufletele noastre, pentru istoria 
ca viaţă, este nevoie de scriitori de talent. Istori‑
cul are nevoie de zeci de cuvinte ca să explice un 
adevăr pe care scriitorul îl cuprinde într‑o zicere  
scurtă, cu valoare de maximă. În anul Centenaru‑
lui, dar şi înainte, Nicolae Breban ne‑a reamintit 
de demnitatea noastră pierdută, de nevoile noas‑
tre culturale, de statutul şi de rolul intelectualu‑
lui, de esenţa elitelor unui popor şi chiar de istoria 
noastră. Critica sa nu este însă una distructivă, 
pesimistă sau catastrofică. Ca om între oameni, 
ca român care a umblat şi a trăit în Occident, ca 
voce a Cetăţii, Nicolae Breban nu poate tăcea. El 
iese în agora sau în forum, se bate cu ignoranţa, 
cu invidia şi perfidia, susţine valoarea, încurajea‑
ză creaţia autentică, mişcă munţii cu glasul său 
tunător. Asemenea atitudini nu sunt comode şi nu 
creează foarte multe simpatii. Dimpotrivă, voci lă‑
trătoare şi caustice ies din când în când la iveală 
şi ponegresc, agită şi murdăresc, inventează vini 
şi caută capete de acuzare care nu există. 

Scriitorul este însă avertizat de viaţă şi exer‑
sat ca să reziste în faţa unor astfel de asalturi ale 
răului. Forţa îi vine din anii grei ai dictaturii şi ai 
cenzurii, când a rămas o voce a adevărului şi a lu‑
cidităţii, a demnităţii şi a curajului, scriind pagini 
memorabile, intrate în istoria literaturii române. 
Maestrul Nicolae Breban a făcut de‑a lungul de‑
ceniilor istorie şi, prin urmare, este îndreptăţit să 
şi scrie istorie. O face cu ştiinţă şi conştiinţă, dar 
mai ales cu dezinvoltura artistului care cuprinde 
realitatea în lumile sale recreate şi o întoarce prin 
forţa imaginaţiei spre cititori. În tot acest meca‑
nism inefabil, istoria noastră este turnată în formă 
sintetică, este sublimată în esenţe fine, devenind 
miracol explicat pe înţelesul tuturor. Toate acestea 
se petrec prin forţa verbului lui Nicolae Breban... r

Nicolae Breban şi Ioan‑Aurel Pop
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Pe N. Breban cred că îl preocupă 

obsedant riscul şi eşecul în 
viaţa creatorului de astăzi şi 

dintotdeauna. Ideea aceasta îl 
domină, încât d‑sa îşi priveşte 

relaxat şi lucid trecutul, „aşezat” 
pe marginea propriului drum. 

Creatorul mulţumeşte zeilor că‑i 
dăruiesc astfel trecutul, îi dau 

resursa să‑l evalueze, privindu‑l şi 
urmărindu‑l ca pe o altă existenţă

Victor Voicu
Breban între voinţă şi geniu

Prin formaţia mea bio‑medicală am 
fost sensibil şi receptiv la fenome‑
nul creaţiei, implicit m‑a impresio‑
nat profund fenotipul creatorului, în 

procesul creaţiei şi, mai ales, în domeniul artelor. 
Pentru percepţia mea creatorul‑om este o probă, 
o mărturie pământeană indubitabilă a modelului 
nostru absolut: marele creator. Încerc să‑l înţeleg 
pe creator ceva mai mult, aşa cum am reuşit, cred, 
să mă apropii de omul Nicolae Breban. Nicolae 
Breban este, probabil, o îmbinare excepţională, de 
o factură aparte, a unor trăsături genetice trans‑
mise prin mecanisme epigenetice, de‑a lungul mai 
multor generaţii de oameni educaţi, pe fondul că‑
rora se grefează o experienţă personală dramati‑
că, de luptă pentru căutarea drumului propriu şi 
pentru împlinirea sa, cu destinul de a face, de a 
înfăptui, într‑o constantă luptă antientropică, ali‑
mentată de o voinţă neobişnuită. Romanul său Jo-
cul şi fuga, la prima frază, aşa începe: „Ca să faci 
o treabă îţi trebuie voinţă; dar ca să faci o chestie 
deosebită, îţi trebuie geniu”. Putem bănui că la 
Breban coexistă ambele componente.

Pe Nicolae Breban l‑a obsedat, cred, ideea 
să‑şi dovedească sieşi că poate să facă, să făureas‑
că o lume a romanelor sale, cu întrebări multe şi 
mai puţine răspunsuri, să teoretizeze şi să explice 
în eseurile sale fundamentele teoretice, conceptu‑
ale, izvoarele gândirii şi ale creaţiei sale. Evocân‑
du‑l pe Goethe „munca este singura compensaţie a 
acestei vieţi”, Nicolae Breban comentează în felul 
următor: „Munca văzută ca o creaţie, se înţelege 
pasiunea modelată de ritmul încordării zilnice”.

Ştiu că‑i place o frază, chintesenţă a vieţii 
lui, a privirii sale înapoi, o privire iscoditoare, au‑
toevaluatoare, exigentă. Breban spune aşa: „După 
o vreme m‑am aşezat pe marginea drumului, care 
a fost viata mea”. Este mottoul aşezat la romanul 
său Jocul şi fuga, alături de un altul din Friedri‑
ch Nietzsche (Aşa grăit‑a Zarathustra): „Un joc, o 
roată din sine rostogolindu‑se”. O ilustrare a tre‑
cerii noastre prin lume, odată cu vremea.

Pe N. Breban cred că îl preocupă obsedant 
riscul şi eşecul în viaţa creatorului de astăzi şi 
dintotdeauna. Ideea aceasta îl domină, încât d‑sa 
îşi priveşte relaxat şi lucid trecutul, „aşezat” pe 
marginea propriului drum. Creatorul mulţumeşte 
zeilor că‑i dăruiesc astfel trecutul, îi dau resur‑
sa să‑l evalueze, privindu‑l şi urmărindu‑l ca pe 
o altă existenţă. Nicolae Breban, în Viaţa mea, 
explică emoţionant acest adevăr: „Nu, pe scurt, 
trecutul pentru mine înseamnă, cu energia pe care 
încă o posed, capacitatea de a retrăi încă o dată, 
de a revizita, de a reîntâlni nu puţine figuri ce nu 
mai sunt, dar şi pe mine însumi, amuzându‑mă 
nu de puţine ori de gafele, de dizgraţiozităţile com-
portamentale sau lexicale pe care le‑a săvârşit, se-
nin, mascota din faţa mea ce‑mi poartă încă, atât 
cât încă pot eu deosebi prin ceaţa fină a timpului, 
unele reflexe sau stereotipuri ideatice ale celui care 
se spune că am fost”; „Şi, ceea ce puţini ştiu, a sta 
aplecat asupra trecutului este, probabil pentru 
prima oară în propria‑ţi existenţă, momentul când 
devii dintr‑un oarecare călător, serv sau vasal, 
instrument al altora şi fals stăpân, un... stăpân 
adevărat! Rege al unui regat ce se desfăşoară la 
picioarele privirii tale atente, dominatoare, curi-
oase, aşa cum îţi erau privirile în prima tinereţe, 
încă nesperiat, nemurdărit de vreo experienţă de 
orice fel”!

În Riscul în cultură am găsit reflecţii pline 
de sugestii şi un realism dur: „Riscul în creaţie 
devine vizibil, sensibil, actual, distrugător abia în 
interiorul ei, în pura ei practicare; şi nu este unul 
contondent, sportiv‑distrugător, ci seamănă cu fil-
trele Evului Mediu, cu viruşii noştri contemporani, 

nevăzuţi şi ubicui, gravi şi respectabili! Devii cu 
adevărat conştient de el prea târziu, cu mult prea 
târziu, când realmente nu mai este nimic de făcut”. 
Şi mai departe: „Ce riscăm de fapt în cultură, în 
creaţie? Ratarea. Boala. Ridicolul. Infernul îndo-
ielii”. Nicolae Breban leagă ideea de risc la care 
se expune creatorul şi implicit cercetătorul, cred 
eu, de ideea de destin. E nevoie să oferi un model 
altora, dar „şi postura morală, într‑o formă nedog‑
matică, ca exemplu, şi legătura ei aproape directă 
cu riscul, cu acel risc, o repetăm, care înseamnă 
căutare curajoasă şi organizată, slujire îndelunga‑
tă a unor obsesii creatoare de viziuni şi simboluri, 
nevoia de a descoperi noi legi ale materiei”.

Un mare, cred eu, şi respectat profesor de 
limba română – îl voi numi pe regretatul Eugen 
Campus, profesorul meu de limba română la Li‑
ceul „Sf. Sava” din Bucureşti –, în anii ’50, ne‑a 
învăţat să caracterizăm personajele după limbajul 
lor. Acesta fiind un mod de identificare, de către 
cititor, a mijloacelor artistice ale autorului folosite 
pentru a face un portret. Nicolae Breban îşi carac‑
terizează personajele din romanul Jocul şi fuga 
altfel. Aşa cum spune un distins critic, la Bre‑
ban, cititul auto‑portretizează: „Eşti şi ce citeşti”. 
Atunci când „citeşte personajul pe el se citeşte”, şi 
astfel se dezvăluie (Marian Victor Buciu). Ca să 
parafrazăm, am zice: spune‑mi ce citeşti ca să‑ţi 
spun cine eşti!

Alex. Ştefănescu îl admiră pentru forţa de 
a crea mari edificii de cuvinte, citându‑l pe Nico‑
lae Breban, care enunţă că un roman înseamnă 
„a construi un turn pentru a face prizonieră pri‑
veliştea” sau „a construi o grădină pentru a în‑
carcera fluturii”. Surprinzător, i se reproşează lui 
Breban o anumită atitudine non‑combat, opera sa 
rămânând, exclusiv, o virtuozitate artistică (Alex. 
Ştefănescu, România Literară). Criticul crede că 
Nicolae Breban rămâne neclintit la masa de scris, 
„în timp ce alţi scriitori îşi risipesc vieţile pe ba‑
ricadele zadarnicelor lupte politice”. Acelaşi critic 
subliniază „surditatea acestui mare romancier, la 
care nu ajung niciodată observaţiile critice referi‑
toare la opera sa”. Desigur, poate fi adevărat, dar 

mai este ceva. Am multe motive să cred altceva 
despre Nicolae Breban, distinsul nostru coleg, din 
mai multe schimburi recente de idei şi din pre‑
zenţa sa publică din ultimul timp. Într‑o întâlnire 
din 2015 cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani ai ro‑
manului Moromeţii de Marin Preda, la Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Nicolae Breban 
a spus ceva de mare semnificaţie, care este esen‑
ţa dramei comuniste a poporului român: „Drama 
mare a comunismului, dar n‑o spune nimeni, o 
spun eu şi am s‑o tot spun până o să mor, nu a fost 
nici a intelectualităţii, nici a bisericii, nici a marii 
finanţe, marea dramă a fost cea a ţăranului ro-
mân”! Adică a matricei fundamentale a poporului 
român. Şi eu cred la fel dintr‑o experienţă nemij‑
locită de martor. O realitate pe care o percep cu 
profundă şi neostoită amărăciune. În plus, să nu 
uităm că marile noastre valori au fost de origine 
ţărănească! Apropo de opinii, Nicolae Breban spu‑
nea în acelaşi context: „Dar eu nu prea am tact, eu 
spun ce cred eu într‑o ţară în care tac toţi ca oile!”.

În mediul virtual (pe un blog) am identificat 
o întrebare: „De ce deranjează Nicolae Breban?” 
La care iniţiatorul îşi răspunde: în plan politic – 
nu face parte din gaşcă; în plan artistic, pentru că 
nu are egal ca romancier român în viaţă, printre 
„gorilele găştii” („Contele de Saint Germain”). Mă 
întreb şi eu, de pe margine, de ce Nicolae Breban, 
un romancier uriaş, un român de dimensiune eu‑
ropeană, nu are parte de ce i se cuvine, implicit 
culturii, literaturii româneşti?! Probabil că ro‑
mânii au trecut pe lângă mai multe premii Nobel 
pentru literatură, ştiinţe, medicină, biologie. Cât 
mai suntem dispuşi să pierdem pe mâna noastră? 
Şi din ce motive?

Felicitări, stimate Domnule Acad. Nicolae 
Breban! Dragă Nicolae, îţi dorim să ai multe sa‑
tisfacţii în continuare, iar nouă tuturor, mai ales 
elitei româneşti îi dorim să‑i vină gândul cel bun, 
mintea românului de pe urmă.

La mulţi ani, stimate coleg, cu noi şi strălu‑
cite împliniri ale talentului tău nesecat şi tumul‑
tuos, pentru gloria literaturii române! r

N. Breban, Victor Voicu şi Teşu Solomovici
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Boris Marian
Nicolae Breban la o vârstă  
demnă de invidiat

Scriitor greu de ignorat în ultimele de‑
cenii, un remarcabil prozator şi eseist 
din postbelic, Nicolae Breban s‑a năs‑
cut la 1 februarie 1934 la Baia Mare. 

Tatăl său era preot greco‑catolic, păstorea o comu‑
nitate din Cicârlău, lângă Baia Mare, a ctitorit o 
biserică şi a înfiinţat o şcoală în timpul stăpânirii 
austro‑ungare. Mama sa, născută Olga Constanţa 
Esthera Böhmler, era urmaşa unor imigranţi ger‑
mani din Alasacia‑Lorena. De la început educaţia 
lui Breban era bilingvă. La vârsta de 17 ani a fost 
nevoit să lucreze, nefiind admis în învăţământ ca 
fiu de preot greco‑catolic, cult prigonit. După un 
an s‑a mutat la Bucureşti, angajându‑se la Uzine‑
le 23 August, apoi a fost acceptat ca şef de garaj 
la Ministerul Finanţelor. Încercarea de a fi primit 
la Facultatea de Filologie a eşuat la intervenţia 
decanului Atanase Joja. Lupta de clasă era susţi‑
nută şi de intelectuali colaboraţionişti. Formaţia 
de intelectual şi‑a dobândit‑o prin autoeducaţie, 
contactul cu filosofia, filologia a fost rezultatul vo‑
inţei sale de autodidact. A participat ca extern la 
cursurile universitare. La finele anilor ’60 s‑a îm‑
prietenit cu Nichita Stănescu, a frecventat cena‑
cluri literare, a publicat poeme, a cunoscut înde‑
aproape opera eminesciană, poezia lui Ion Barbu, 
i‑a citit pe Dostoievski, Goethe, Nietzsche, ceea ce 
i‑a jalonat pentru decenii concepţia literar‑filoso‑
fică. În cercul său de prieteni se numărau Grigore 
Hagiu, Cezar Baltag, Matei Călinescu, literaţi ce 
aveau să formeze nucleul noii literaturi non‑pro‑
letcultiste. La vârsta de 31 de ani se afirmă cu ro‑
manul Francisca, un demers meritoriu şi memo‑
rabil. Eroul era neconvenţional, deşi secretar de 
partid nu semăna cu tipul standardizat de critica 
obedientă. A fost distins cu Premiul Uniunii Scrii‑
torilor, au urmat alte două cărţi de proză, astfel că 
i s‑a încredinţat conducerea noii publicaţii Româ-
nia literară. Criticul Nicolae Manolescu a apreci‑
at elogios concepţia de realizare a acestei reviste 
importante, diferită de „linia partidului”. În 1971, 
aflat la Paris pentru o colaborare la filmul Ani-
male bolnave, creat după proza sa, Breban demi‑
sionează din funcţia de redactor‑şef al României 
literare, gest salutat şi de Ţepeneag. În România, 
Ceauşescu începea să aplice propria „revoluţie cul‑
turală”, după modelul chinez şi nord‑coreean. Bre‑
ban a revenit în România, dar multe uşi i‑au fost 

închise, a fost exclus din CC al PCR. Abia după 
căderea regimului Ceauşescu, Breban a revenit în 
prim‑planul vieţii literare, a preluat conducerea 
revistei Contemporanul, având ulterior alături o 
entuziastă şi talentată colaboratoare, scriitoarea 
venită din Chişinău, Aura Christi. 

Breban are în fiecare număr un editorial pe 
teme filosofie sau politice, publică proză, amintiri, 
este primit în Academia Română şi ales vicepreşe‑
dinte al Uniunii Scriitorilor. Criticii au comparat 
proza lui Breban cu cea a lui Camil Petrescu, fără 
a găsi multe puncte comune. Analiza psihologică 
profundă este totuşi o punte de comparaţie. De 
asemenea, proza lui D.R. Popescu, pe care, de al‑
tfel, Nicolae Breban l‑a readus în atenţia criticii 
după 1989, are afinităţi cu creaţia brebaniană. 
Se remarcă la Breban o preocupare permanentă 
pentru moştenirea lui Bergson şi Nietzsche. Este 
fecundă această aplecare la revelaţiile celor doi fi‑
losofi. De asemenea, apreciabilă este îndepărtarea 
scriitorului de efemerul politic, de carnavalul la 
care asistăm de aproape 30 de ani. Valeriu Cris‑
tea a remarcat şi poziţia polemică a scriitorului 
faţă de unele exagerări ale propagatorilor creştini 
care uită de universalismul religiilor monoteiste. 
Menţionăm că revista Contemporanul. Ideea Eu-
ropeană are colaboratori permanenţi din Israel, 
iar membrii redacţiei au vizitat Israelul cu diver‑
se prilejuri.

În scrierile lui Breban se remarcă adesea ob‑
sesia supremaţiei unui personaj, ceea ce explică 
şi apariţia dictatorilor. Este o reflectare a ideilor 
lui Nietzsche, desigur, în plan artistic. De aseme‑
nea, se regăsesc şi trăsături ale eroilor lui Jack 
London. Reperul moral se poate întrupa în chipul 
unui înţelept bătrân, al unei femei sau al unui co‑
pil. Nu lipsesc nici personajele cu caracter diabo‑
lic. Misticismul, paranoia pot stimula asemenea 
caractere. Îngerul de ghips este un exemplu. În alt 
roman, Bunavestire (1977), îl găsim pe Grobei (nu 
este un nume ales la întâmplare, grober în ger‑
mană şi grubyi în rusă însemnând aspru, brutal). 
Un roman complex este Don Juan (1981). Despre 
opera lui Breban au scris Manolescu, Alex Ştefă‑
nescu ş.a.

Familia lui Breban a avut de suferit, în 1941 
membrii ei au fost obligaţi să se refugieze la Lu‑
goj. Preoţii greco‑catolici au devenit ţinta unei 

prigoane pentru a fi determinaţi să renunţe la 
credinţa lor. Banatul, unde exista o atmosferă cu 
totul specială de sute de ani, a devenit scena unor 
atrocităţi de neimaginat, îndreptate împotriva ce‑
lor care au refuzat să accepte comunismul. Puţini 
dintre cei care au trăit acele vremuri tulburi – şi la 
Lugoj, alături de familia Breban – mai sunt acum 
în viaţa pentru a spune ce s‑a întâmplat. Cei mai 
mulţi au avut o soartă cumplită, striviţi de călăii 
regimului comunist şi marginalizaţi în lumea care 
se construia după planurile gândite în mintea bol‑
navă a lui Stalin. Nu şi‑au gasit locul nici în dic‑
tatura lui Ceauşescu. Cei mai mulţi dintre ei nu 
au mai cunoscut niciodată, din nou, libertatea. Nu 
se poate spune în cuvinte cât a suferit familia lui 
după război. Romanul Bunavestire, scris între anii 
1972‑1974, este o oglindă a frământărilor din pe‑
rioada revenirii în România. Manolescu a fost cel 
care a susţinut publicarea romanului, unul dintre 
adversarii lui Breban fiind Titus Popovici. După 
1989, Breban publică trilogia romanescă Amfitri-
on (1994), tetralogia epică Ziua şi noaptea, tetra‑
logia memorialistică Sensul vieţii. Din romanele 
publicate menţionăm: Francisca (1965, Premiul 
„Ion Creangă” al Academiei Române), În absenţa 
stăpânilor (1966), Animale bolnave (1968, „roma‑
nul anului” şi Premiul Uniunii Scriitorilor), Înge-
rul de ghips (1973), Bunavestire (1977), Don Juan 
(1981), Drumul la zid (1984), Pândă şi seducţie 
(1992), trilogia Amfitrion (1994), tetralogia Ziua 
şi noaptea. Volume de eseuri: O utopie tangibilă 
(1994), Confesiuni violente (1994), Riscul în cultu-
ră (1996), Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, 
Fr. Nietzsche. Maxime comentate, Vinovaţi fără 
vină, Trădarea criticii (2009), Aventurierii poli-
ticii româneşti. O istorie dramatică a prezentului 
(2010) etc. Poezie: Elegii parisiene (1992, ed. a II‑a, 
2006). Teatru: Teatru (Viaţa Românească), tradu‑
ceri: Rainer Maria Rilke, Elegii duineze (2006), 
J.W. Goethe, Elegiile romane (2009). Memorii: 
tetralogia Sensul vieţii, Stricte amintiri literare. 
Romanele sale au fost traduse în suedeză, fran‑
ceză, rusă, engleză, bulgară, engleză etc. Publică 
trei romane la prestigioasa Editură Flammarion, 
Paris: În absenţa stăpânilor (1983), Bunavestire 
(1985), Don Juan (1991). În ciuda unor calomnii, 
dezinformări, contestări, Nicolae Breban rămâne 
unul dintre cei mai prestigioşi scriitori români din 
postbelic. Viaţa sa de scriitor nu s‑a încheiat, el 
poate surprinde cu noi creaţii spre folosul litera‑
turii şi culturii române. r

Familia lui Breban a avut de suferit, 
în 1941 membrii ei au fost obligaţi 

să se refugieze la Lugoj. Preoţii 
greco‑catolici au devenit ţinta unei 
prigoane pentru a fi determinaţi să 

renunţe la credinţa lor

Nicolae Breban şi Nichita Stănescu
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Theodor Codreanu
Nicolae Breban: Decriptarea 
anamorfozei legionare*

Anamorfoza este o figură consacrată de pic‑
tura barocă (primul care a folosit termenul fiind, 
după toate datele, Gaspar Schoot, la 1657), con‑
stând în deformarea realităţii în oglinzi convexe 
şi concave, contemplatorul trebuind să găsească 
punctul din care se cere descifrată realitatea ficţi‑
onală. În Enciclopedia franceză (1751), procedeul 
este definit astfel: „În pictură, se spune despre o 
proiecţie monstruoasă sau despre o reprezenta‑
re desfigurată a vreunei imagini care este făcută 
pe un plan şi care totuşi, dintr‑un anumit punct 
de vedere, pare regulată şi supusă unor propor‑
ţii juste”1. Le nouveau Petit Robert (2008) indică 
etimologia grecească anamorphoun (a transfor‑
ma), însemnând, relativ la fizică şi matematică, 
o transformare printr‑un procedeu optic sau geo‑
metric a unui obiect imposibil de reconstituit, dar 
a cărui figură iniţială se poate restitui printr‑o 
oglindă curbă sau printr‑o examinare din afara 
planului transformării. E tipul de metamorfoză a 
larvelor care nu mai seamănă cu structura adul‑
tă2. Dicţionarul limbii române (Editura Academi‑
ei, 1958) adaugă lămuritor: „Desen deformat care 
dă o imagine corectă numai dacă e privit dintr‑un 
anume punct ori într‑o oglindă sau lentilă speci‑
ală”.

În raport cu tehnica obscură a anamorfo‑
zei, şi‑a încercat adeseori forţa hermeneutică un 
romancier de talia lui Nicolae Breban, mai ales 
în romanele recente, dar şi în cărţi de felul celei 
intitulate O istorie dramatică a prezentului. Aven-
turierii politicii româneşti, ajunsă deja la a doua 
ediţie. În romanul Singura cale, de pildă, geniul 
ficţional se întâlneşte împlinitor cu hermeneutul 
faptelor istorice româneşti şi europene. Între al‑
tele, autorul se confruntă cu ceea ce critica actu‑
ală numeşte maladia revizionismului critic, aceea 
care revine ciclic, după cum bat vânturile istoriei, 
maladie care a răbufnit în spaţiul românesc oda‑
tă cu „mutaţia valorilor estetice” şi ideologice din 
1948, când s‑a publicat faimoasa carte, de câte‑
va sute de pagini, cu titlurile interzise în spaţiul 
bolşevizant al culturii. Autorul însă vede semnele 
unor „mutaţii” radicalizante, nu doar în plan es‑
tetic, chiar şi între cele două războaie mondiale.

Astfel, Nicolae Breban, propunându‑şi să 
dezlege misterul Mişcării Legionare, tratează fe‑
nomenul ca pe o anamorfoză istorică petrecută în‑
tre domniile regilor Carol I şi Ferdinand, pe de o 
parte, şi dictaturile instaurate de Carol al II‑lea, 
Ion Antonescu, Gheorghe Gheorghiu‑Dej şi Nico‑
lae Ceauşescu, pe de alta. Anamorfozele Mişcării 
Legionare s‑au produs prin interpretările conven‑
ţionale ale istoricilor timp de peste şapte decenii 
de la decapitarea Legiunii, încât, în acest caz, s‑ar 
putea verifica cel mai bine spusa lui Nietzsche că 
nu există evenimente, ci doar interpretări. 

Când, în 1979, s‑a pornit campania interna‑
ţională de denigrare a lui Mircea Eliade (pe seama 
credinţelor sale din tinereţe), acesta îi scria unui 
prieten că va mai trece multă vreme până se va 
putea spune adevărul despre Mişcarea Legionară, 
lumea şi istoricii nefiind pregătiţi pentru aborda‑
rea temei. O opinie apropiată emite şi Nicolae Bre‑
ban, el considerând demersul său ca fiind prima 
încercare de a explica fenomenul legionar dincolo 
de mijloacele istoriografiei şi politicii, conştient 
că se află în faţa unor deformări exegetice într‑o 
„oglindă enormă – una din acele oglinzi concave 
care ne arată mărunt şi deformat! – sau vibrează 
pur şi simplu ca într‑un fel de aparat de rezonanţă 
ce ne sparge pur şi simplu urechile”3. De aceea, îşi 
propune să reconstituie imaginea nedeformată a 

* Variantă revăzută şi adăugită.
1  Apud Michel Onfray O contraistorie a filosofiei. Libertinii 
barocului, vol. 3 (2007), ediţia românească în trad. lui Dan 
Petrescu, la Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 220.
2 Le nouveau Petit Robert de la langue française, texte 
remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey‑Debove 
et Alain Rey, Le Robert, Paris, 2008, p. 90.
3 Nicolae Breban, O istorie dramatică a prezentului. 
Aventurierii politicii româneşti, ediţia a II‑a, Editura 
Contemporanul, Bucureşti, 2016, p. 42.

Mişcării după metoda paleontologică a lui Cuvier. 
Mărturiseşte că el însuşi riscă o nouă anamorfoză: 
„Evident, propria mea sensibilitate, crescută sau 
ulcerată sau imaginaţia‑mi febrilă, un rest al co‑
pilului care am fost, dar şi deformându‑le, ca tot 
atâtea oglinzi, concave şi convexe, ceea ce numim, 
îndeobşte, subiectivitatea autorului”. În consecin‑
ţă, Mişcarea Legionară i se prezintă ca fiind tema 
cea mai grea a istoriografiei şi istoriei noastre mo‑
derne: „Eu însumi, o recunosc, m‑am hotărât cu 
greu să atac această temă a aventurierilor politi‑
cii române moderne şi, mai ales, aceea a capitolu‑
lui de faţă care priveşte o interpretare a Mişcării 
numite legionară”. Atât de grea, încât a simţit 
nevoia ca abordarea eseistică să fie dublată de 
una ficţională, mai puţin constrângătoare şi mai 
verosimilă (romanul Jocul şi fuga). Consideră, de 
aceea, că are un avantaj, acela că metoda subiecti‑
vităţii/obiectivităţii epice, profesată îndelung, e o 
cale regală spre adevăr, atât cât poate omul să se 
apropie de acesta. Altfel spus, norocul de a fi găsit 
oglinda/punctul de unde să purceadă la decripta‑
rea anamorfozei augmentate de istorici. Aici, în 
Un hybris colectiv, îşi arată roadele şi ucenicia lui 
la modul de filosofare al lui Nietzsche, deopotrivă 
cu experienţa de mare prozator.

Pleacă de la un paradox, de la premisa că 
politica nu se ocupă de idei, cum crede toată lu‑
mea şi cum se iluzionează toate partidele, care se 
străduiesc să‑şi etaleze programele conform unor 
ideologii. Ba, dimpotrivă, adevărata politică se 
fereşte de idei: „Noi credem că politica – adevă‑
rata politică, adică anarhia cu toate formele ei şi 
nu simpla şi mic‑burgheza geranţă de bunuri şi 
persoane, cum o fac mii de primari şi de prim‑mi‑
niştri! – politica se fereşte de idei, adică de ceea 
ce este nou. Nou, cu adevărat, deşi îl proclamă pe 
toate drumurile”. Motorul generator de istorie nu 
este ideea, ci un sentiment abisal, teribil: răzbu-
narea, „stimulentul cel mai puternic” din viaţa 
indivizilor şi popoarelor: „Şi în plus, răzbunarea 
beneficiază nu atât de dreptatea noastră, cei care 
o punem în mişcare, ci şi de cea a înaintaşilor, a 
străbunilor”. Ca şi Paul Cazimir, eroul din Jocul 
şi fuga, Breban, eseistul, aminteşte de capodope‑
rele răzbunării, Hamlet şi Contele de Monte‑Cris-
to. Răzbunarea devine o formă de mântuire, de 
instaurare a dreptăţii. Nu cauzele invocate de 
istorici i‑au pus în mişcare pe Corneliu Zelea Co‑
dreanu şi pe Nae Ionescu, ci voinţa „să se dedice 
soartei poporului, a naţiunii. S‑o salveze, cum se 
spune, să‑i ofere cum se spune, ha, ha asta‑i bună! 
– da‑da, o şansă de a se mântui. Iată ce orgolii for‑
midabile ascunde un piept de tânăr academic…”, 
profesorul Nae Ionescu. După aceşti doi tineri, 

încă înainte de a se cunoaşte, „România trebuia 
să facă nu un singur salt, de la starea de modestie 
şi oarecum incerte Principautées danubiennes la 
cea de rang înalt, al unei naţiuni mari şi puterni‑
ce, ci încă unul – să strălucească precum soarele 
sfânt de pe cer; să‑şi atingă, cu o singură şi amplă 
mişcare, rolul cel mai înalt, cel pe care‑l visase‑
ră cei mai utopici poeţi ai vremii, dar şi pe care 
întreaga lume îl aştepta – cel de călăuză lumina‑
tă a altora, din interior şi din afară, o curăţire de 
toată zgura de amărăciune şi de cele reziduale ale 
unei plenare victime de secole – atât de îndelung 
exersate, de parcă naţia noastră, care încă, atunci, 
nu exista ca atare, părea născută pentru a fi fost 
victimă sau rob! – şi o splendidă înălţare din acest 
rug purificator spre forme vii, luminoase, arzân‑
de, exorbitante”.

Acest sentiment a impresionat, contami‑
nând mii şi mii de tineri (unii dintre aceştia 
străluciţi intelectualiceşte), prin legătura cu mi‑
sionarismul mistic al vechii credinţe ortodoxe, ca 
afirmare a energiei tinerilor, „a dreptăţii lor şi a 
dreptului lor de a fi altfel”. Ceea ce le‑a lipsit li‑
derilor şi acestor tineri a fost răbdarea politică, 
aceasta fiind „o artă complicată ce ţese laolaltă in‑
tuiţia cu consecvenţa, flerul simplu cu capacitatea 
de a mânui oamenii, interese şi conştiinţe, chiar. 
Depăşirea consecventă a oricăror forme de egoism 
şi vanitate, chiar şi pe cele ale principiilor. Ale 
ideilor!” Rigiditatea nerăbdării a fost transferată 
miilor de simpatizanţi, de contaminare mimetică 
nescăpând nici tinerii geniali ca Mircea Eliade şi 
Emil Cioran. Numai că adevărul revelat, precizea‑
ză Nicolae Breban, e valabil doar în cazuri strict 
individuale (ca în cazul lui Saul pe drumul Da‑
mascului), nu şi pentru mulţimi, acestea fiind în 
primejdie de a mima după magnetismul liderilor, 
care au folosit rău ideea mântuirii naţiunii exclu‑
siv prin ortodoxism, idee cu efect invers idealului 
unităţii naţionale pentru care militaseră antece‑
sorii, de la I.C. Brătianu până la Iorga şi Ionel 
I.C. Brătianu: „se vor mântui doar ortodocşii, cei 
cu adevărat români sau rumâni. Un fel de funda‑
mentalism avant la lettre, nu‑i aşa, o încercare in‑
sistentă de dezbinare în sânul unui popor care – şi 
asta se putea observa mai ales în Transilvania, 
dar şi în Moldova şi Valahia – se constituia. Iată, 
în fine, din trunchiuri genetice atât de diferite. 
Surse, indubitabil, al unor frecări etnice – obser‑
vabile, mai ales în Moldova, în contact cu slavii 
răsăriteni, dar apoi şi în Ardeal, când Şcoala Ar‑
deleană a aprins făclia latinităţii şi a demnităţii 
etniei române şi încă cu eforturi şi convulsii care 
nu s‑au terminat nici azi”. 

Partea originală a hermeneuticii 
istorice a lui Nicolae Breban, care 

vine în sprijinul reconstituirii 
sale „paleontologice”, sub semnul 

nerăbdării tinerilor actanţi 
interbelici, se relevă în valorificarea 
conceptului antic de hybris, menit să 

explice eşecul Mişcării Legionare

N. Breban, Janina şi Ion Ianoşi. Foto: Aura Christi
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E adevărat că supralicitarea ortodoxismului 
s‑a făcut prin Nichifor Crainic (care, totuşi, nu a 
aderat la Mişcare) şi prin Nae Ionescu. Însă orto‑
doxismul nu poate fi echivalat cu Ortodoxia, care 
nu e o doctrină şi care cuprinde esenţa creştinis‑
mului din primul mileniu. Nicolae Breban însuşi 
observă că ortodoxismul a fost o manipulare po‑
litică a creştinismului: „ideea de ortodoxism unic 
şi salvator, ne închipuim că aceasta a fost şi un 
factor demagogic, de propagandă politică”. Dar, 
în orice caz, rămâne o exagerare echivalarea or‑
todoxiei, chiar şi în variantă legionară, cu funda‑
mentalismul/jihadul islamic. De altfel, Nicolae 
Breban recunoaşte în cultul morţii o cădere în 
mitologia zamolxiană, pe când creştinismul este 
departe de mitologie, propriu‑zis, abandonarea ei 
definitivă. Isihasmul ortodox, pe de altă parte, in‑
vocat în comparaţie, este antiteza jihadului: pace 
interioară, nu război! Totodată, gruparea de la 
„Criterion” este altceva decât hybris‑ul legionar, 
un Mircea Vulcănescu ştiind, programatic, că mi‑
siunea generaţiei sale nu este să dezbine ceea ce 
realizase generaţia unirii politice, ci să consolide‑
ze pe plan spiritual şi mental Marea Unire. Mircea 
Vulcănescu sintetiza astfel datoriile intelighenţiei 
româneşti, chiar în spiritul de azi al lui Nicolae 
Breban: prima misiune – „să asigure unitatea 
sufletească a românilor”, mai precis, „Să şteargă 
deosebirile regionale în măsura în care înseamnă 
altceva decât nuanţarea aceluiaşi suflet naţional”; 
a doua misiune – „să exprime în forme universale 
acest suflet românesc”, „cu alte cuvinte, să găseas‑
că formele autentice de viaţă cele mai potrivite 
acestui popor, de la politică şi până la teologie, în 
filozofie, în literatură, în ştiinţă şi în artă, şi să 
le strălucească în ochii lumii întregi ca exemplare 
ale unei specificităţi neasemănate”. Şi concluzia, 
exprimată cu o exemplară luciditate: „Dacă tine‑
retul acestei ţări nu reuşeşte ca, în această gene‑
raţie, să reducă idealurile omeneşti centrifugale 
ale Românilor din diferite colţuri ale ţării într‑un 
singur chip al omului românesc, în care să se re‑
cunoască Românii de pretutindeni, ca într‑un bun 
al lor; dacă tipul omului rusesc, dostoiewskian şi 
tolstoian al basarabenilor şi omul latino‑kantian 
al ardelenilor nu reuşeşte să dea o sinteză vie cu 
omul bizantin din Vechiul Regat, sinteză în care 
tendinţele centrifugale să nu se mai regăsească 
decât ca ispite de universalizare ale aceluiaşi om 
al lui Eminescu şi al lui Creangă, – unitatea po‑
litică a acestui neam, care în clipa în care îşi dă 
mâinile nu se mai recunoaşte – mi se pare ame‑
ninţată./ Legând roadele unei adaptări inteligente 
cu firul tradiţiilor noastre, ispitind sensul diferi‑
telor straturi pe care le‑a depus istoria în sufletul 
şi în structura civilizaţiei româneşti, de la vechiul 
suflet tracic şi până la cele din urmă înrâuriri con‑
stitutive, – această generaţie va trebui să descope‑
re acea originalitate de configuraţie, de dozaj spe‑
cific al influenţelor şi eficienţei lor, care defineşte 
un suflet propriu”4. 

Pe un asemenea drum se angajaseră Mir‑
cea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, 
Emil Cioran, H. H. Stahl, Ion I. Cantacuzino, Pe‑
tru Comarnescu şi ceilalţi, înrâuriţi nu chiar pur 
mimetic de şcoala filosofică a lui Nae Ionescu şi de 

4 Mircea Vulcănescu, Generaţie, în „Criterion”, nr. 3/ 15 
noiembrie – 1 decembrie 1934.

„Gândirea” lui Nichifor Crainic, iar alţii de grupa‑
rea bucovineană a iconarilor, avându‑i ca lideri pe 
Mircea Streinul şi pe Traian Brăileanu. „Traian 
Brăileanu – aprecia Constantin Schifirneţ – s‑a 
angajat în activitatea politică din năzuinţa de a 
contribui la integrarea provinciei în mod organic 
în statul român şi de a se implica în susţinerea 
şi promovarea valorilor româneşti”5. Traian Bră‑
ileanu vorbea, de aceea, despre un naţionalism 
integral. Este adevărat, pe de altă parte, că şi aici 
putea interveni nerăbdarea despre care vorbeşte, 
cu deplină îndreptăţire, Nicolae Breban. Foarte 
probabil, a avut efecte şi‑n atare privinţă. 

Partea originală a hermeneuticii istorice a 
lui Nicolae Breban, care vine în sprijinul recon‑
stituirii sale „paleontologice”, sub semnul nerăb-
dării tinerilor actanţi interbelici, se relevă în 
valorificarea conceptului antic de hybris, menit 
să explice eşecul Mişcării Legionare. Hybris‑ul 
nu este o boală psihică, ci una a personalităţii, 
gonflare a orgoliului, a narcisismului secundar, 
ar zice Freud. Această excrescenţă a personali‑
tăţii „poate produce miracole în primii timpi şi 
apoi catastrofe devastatoare”. Se manifestă ca 
un „prea‑plin‑de‑sine, un fel de Übermut, cum zic 
nemţii, un fel de autoadmiraţie şi uimire de sine 
în tot ce întreprinzi şi care cu timpul atrofiază şi 
apoi distruge ultimele resturi de simţ auto‑critic”6. 
În faza ultimă, dispar omenescul, raţiunea echili‑
bratoare, făcându‑l pe individ să se considere „sor‑
tit unor misiuni extraordinare”, ca Ales în stare să 
electrizeze masele (cazul arhetipal al lui Hitler). 
Simptomul cel mai irezistibil este bucuria (desi‑
gur, alta, îmi place să cred, decât bucuria creşti‑
nă!): „Hybrisul vrea să fie şi o uriaşă bucurie, o 
inflamare pozitivă a persoanei pe care aceasta nu 
o mai poate stăpâni şi care o dezechilibrează. Dar 
nu ca în cazul unei demenţe oarecare, ci, cumva, 
într‑un sens şi cu semne indubitabil pozitive, ca 
un incendiu care nu devastează, ci doar semnifică, 
ca o clătinare care reechilibrează lucrurile aflate 
într‑un tangaj ameninţător”. 

Hybris‑ul politic e mai complex. De el au fost 
atinşi Nae Ionescu şi Corneliu Zelea Codreanu: 
„Îndrăznim să apropiem această febră sau en‑
tuziasm cu ceea ce numim febra unui sentiment 
acut, poate chiar cu febra iubirii”, respectiv – „en‑
tuziasm politic amoros”. Aici ar trebui, poate, să 
distingem, împreună cu Denis de Rougemont (v. 
Iubirea şi Occidentul), între pasiunea pură (de 
sorginte catară) şi agapè creştină, cea din urmă 
vindecată de orice hybris. Nicolae Breban sesi‑
zează că hybris‑ul individual poate contamina o 
mulţime, devenind hybris colectiv: „Ciudată totuşi 
ideea de a salva România, care, o ştim, era deja 
salvată prin extrem de realista inspiraţie şi lupta 
tenace a bătrânului Brătianu (continuată de tâ‑
nărul Ionel I.C. Brătianu, n.n.) şi a tânărului rege 
Ferdinand care a acceptat să meargă împotriva 
fostei sale naţiuni, cea germană, şi să se alieze 
Antantei”. România, într‑adevăr, era salvată prin 
Marea Unire, dar se arăta ameninţată de lipsa de 
coeziune spirituală, confesională, etnică şi, mai 
5 Constantin Schifirneţ, Sociologie românească modernă, 
Editura Criterion, Bucureşti, 2009, p. 55. Vezi şi Alexandru 
Ovidiu Vintilă, Traian Brăileanu. Întruchipările raţiunii: 
fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean, 
Editura Paideeea, Bucureşti, 2012.
6 Nicolae Breban, op. cit., p. 70.

ales, de corupţie: „Ea, această nouă Românie, în 
mintea legionarilor trebuia salvată de zgura re‑
ziduurilor morale şi materiale care se aflau în 
conştiinţa maselor, a fostelor populaţii care su‑
feriseră atâtea influenţe tătărăşti sau fanariote, 
maghiare sau turceşti, lor trebuia să li se facă 
dreptate. Şi pe plan material omul şi pogonul, deşi 
regele a împroprietărit pe nu puţini luptători ai de 
curând terminatei conflagraţii continentale, con‑
tinuând la modul înţelept marea revoluţie agrară, 
aplicată cu calm de antecesorii săi, un Cuza şi Ko‑
gălniceanu”.

Salvarea aceasta a devenit cu atât mai ciu‑
dată, cu cât se producea împotriva instituţiilor 
democratice ale statului nou creat. Nu ortodoxia 
îndemna la o asemenea „salvare”, ci denaturarea 
ei într‑un fel anamorfotic de iezuitism şi de nouă 
Inchiziţie, străine Bisericii Ortodoxe Române. 
Păcatul originar al lui Corneliu Zelea Codreanu 
a fost crima de la Iaşi, pe care nu a regretat‑o, 
încălcând Tabla Legii. Tocmai asta a declanşat o 
criză sacrificială, perpetuată în timp prin seria de 
asasinate, de ambele părţi. Judecătorii Mişcării 
au aruncat responsabilitatea fie de o parte, fie de 
alta, cei mai mulţi aruncând anatema exclusiv pe 
legionari. Dar guvernele de sub domnia lui Carol 
al II‑lea (apoi sub guvernarea Antonescu), care 
lucrau prin instituţii ale unui stat democratic, 
n‑au găsit niciodată soluţionarea, cu instrumente‑
le justiţiei, în faţa energiei tinerilor, energie gata 
să culmineze oricând în boala hybris‑ului. Ba, mai 

mult, guvernarea a exacerbat criza prin abomina‑
bilul asasinat, de la Tâncăbeşti, al grupului de ti‑
neri în frunte cu Căpitanul. Carol al II‑lea suferea 
el însuşi de hybris. Nicolae Breban califică răzbu‑
narea regelui, provocată şi de refuzul Căpitanului 
de a‑i ceda conducerea Mişcării, drept un fapt de 
„banditesc cezarism politic, cum a fost asasinarea 
abjectă, fără urmă de proces, a lui Codreanu şi a 
prietenilor săi”7. Din acel moment ceea ce mai ră‑
măsese din „răzbunarea metafizică” s‑a coborât la 
răzbunarea vulgară, monstruoasă, culminând cu 
asasinarea lui Iorga, dar şi cu asasinarea, tot fără 
judecată, a sute de legionari. Hybris în clocot, de 
ambele părţi: „acelaşi hybris de care erau conta‑
minaţi profund cei pe care şi i‑a apropiat sau a 
vrut să şi‑i apropie – profesorul Nae Ionescu şi Co‑
dreanu. Cine de la cine s‑a contagiat, putem să ne 
întrebăm azi, era cumva o molimă politică sau psi‑
hologică care plutea în aerul timpului?” Cred că 
răspunsul la această întrebare transcende chiar 
şi ideea de molimă europeană. Cum spuneam, o 
statistică arată că guvernul a ucis tineri legionari 
într‑o proporţie covârşitor mai mare faţă cu asasi‑
natele Mişcării (cifră de peste 500 la câteva zeci). 
Niciuna dintre ele, fără îndoială, nu se poate justi‑
fica din perspectivă creştină şi a statului de drept.

În acest moment, dedicat hybris‑ului carlist 
şi antonescian (v. studiul Din lacrimă născut…), 
Nicolae Breban invocă din nou „fatalismul miori‑
tic”, împotriva căruia el s‑a postat încă din tinere‑
ţe, pe când polemiza cu prietenii Matei Călinescu 
şi Nichita Stănescu. Pe de o parte, legionarii erau 
„antimioritici”, chiar la nivel de „doctrină” (v. ce‑
lebra carte a lui Emil Cioran, Schimbarea la faţă 
a României): voiau „o ieşire din fatalitate cum ar 
fi spus acelaşi Cioran, iar numai după câţiva ani, 
bravul Antonescu îşi pleacă gâtul, al lui şi al ar‑
matei, pierzând fără un gest un teritoriu istoric, şi 
apoi se lasă târât într‑o aventură militară din care 
noi nu aveam decât de pierdut. Pe drept cuvânt!” 
Lucrurile iar se complică, putând fi culpabilizat 
Mareşalul Ion Antonescu pentru lipsă de 

7 Ibidem, p. 127.

În ceea ce am numit ultimul Breban, 
în sensul maturizării depline a unui 
spirit excepţional, dovadă, în acelaşi 
timp, a rezistenţei celulei nervoase 
româneşti, adesea pusă sub semnul 
întrebării, se remarcă o conştiinţă 
exemplară a contemporaneităţii, 
deopotrivă cu ceea ce se ştia deja, 

unul dintre marii romancieri 
ai Europei. Detractorii se pot 

„feminiza” ei înşişi citindu‑i, cu 
detaşare, opera

Portret de Aura Christi
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la Viena („mioritism”), pe de altă parte, 
antimioriticii legionari şi carlişti (la fel de 
vinovaţi) când au declanşat criza sacrifici‑

ală a unei răzbunări perpetue între fraţi, cu asa‑
sinatele binecunoscute. Altfel spus, legionarii şi 
autorităţile s‑au comportat antimioritic, agresân‑
du‑se reciproc, niciuneia dintre părţi nevenindu‑i, 
în minte şi comportament, să opteze pentru solu‑
ţia creştină („creştinism cosmic”, zice Mircea Eli‑
ade) a ciobanului moldovean, care nu răspunde la 
violenţă prin violenţă, ci printr‑un recurs la splen-
doare (N. Steinhardt). Altfel spus, iarăşi flagranta 
nerăbdare istorică, soluţie care contravenea orga-
nicismului pentru care a militat întreaga viaţă 
Mihai Eminescu. E un paradox, fiindcă legionarii 
s‑au iluzionat că sunt eminescieni, capcană care 
l‑a îndus în eroare şi pe un spirit de fineţea lui Ion 
Negoiţescu. Astfel, legionarii, în pofida a ceea ce 
credeau, au fost purtaţi de hybris atât împotriva 
ortodoxiei, cât şi a eminescianismului structural 
al geniului românesc. E o formă de tragism devas‑
tator, care condamna, da capo, la eşec istoric.

„Ce‑ar fi fost Mişcarea iniţiată de acest om 
(Corneliu Zelea Codreanu, n.n.) fără recursul abo‑
minabil la crimă?” se întreabă, pe bună dreptate, 
mioritic, de astă dată, Nicolae Breban. Contrast 
izbitor cu arheul românesc din care se iviseră Ion 
Barbu, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran: „Ceea ce mă interesează cu adevărat, pe 
mine, romancierul care sunt, la tinerii care au 
construit această Mişcare numită legionară, este 
tocmai marea preţuire pe care o dau matricei lor 
genetice”. Şi contraponderea care întăreşte vizi‑
unea blagian‑mioritică: „Nebunia lor genială sau 
genialoidă, gustul aventurii istorice, ca şi o cu 
totul altă nemulţumire, ceea ce aspiră spre acel 
regat al Spiritului de care se aminteşte în Faust, 
acestea le vin doar şi direct de la acest sol istoric 
şi genetic prăpădit, numit, târziu în istorie, româ‑
nesc. Nu am înţeles niciodată semeţia multora 
dintre conaţionalii noştri, inşi apţi de a înţelege şi 
de a crea, care‑şi visează o altă origine. Şi nici pe 
tinerii care fug scârbiţi de o Românie lăsată în ru‑
ine de cele două dictaturi comuniste, ruine fizice, 
dar şi morale şi care, cred ei, se poate redresa fără 
ajutorul lor. Fără, ca să zicem aşa, dramul lor de 
idealism, fără aportul lor, aşa cum s‑a mai întâm‑
plat în câteva rânduri, în Ardeal, dar şi în Ţara 
Românească, când am cunoscut salturi spectacu‑
loase în istorie: cu ei, da, cu unii tineri şi numai cu 
ajutorul lor!”

Tragedia Mişcării constă în aceea că, în loc 
de bucurie, a adus Pedeapsa. Cioran şi Eliade au 
plătit toată viaţa, nevoiţi să‑şi renege cărţile (Cio‑
ran, care şi‑a stigmatizat originile şi pe sine) sau 
să păstreze tăcerea (Eliade). Cu siguranţă, Nae 
Ionescu nu a fost un impostor, conchide Nicolae 
Breban, cu atât mai mult, cu cât ucenicii şi‑au de‑
păşit maestrul prin forţă creatoare de nivel uni‑
versal. În schimb, Horia Sima şi epigonii au in‑
voluat amurgic. „Ce păstrăm noi azi din Mişcarea 
legionară?” se întreabă autorul. Nicicum violenţa 
din gândirea şi actele ei care „ne umplu de spaimă 
încă şi azi”. 

Desigur, rămâne capacitatea de a reacţiona 
arheic, mioritic, în sensul unei revanşe spirituale, 
creştine, cum a vrut limpede un Mircea Eliade să 
fie Mişcarea tinerilor interbelici: o revoluţie spi-
rituală, sintagmă care‑i aparţine, revoluţie care, 
din nenorocire, l‑a depăşit cu mult pe Căpitan, se 
vede treaba, ca şi pe Nae Ionescu, cei care s‑au 
lăsat contaminaţi de hybris, simptomul identificat 
de Nicolae Breban. În celebra conferinţă‑eseu din 

1953 (Destinul culturii româneşti), Mircea Eliade 
tocmai la o reacţie arheică spera şi îndemna în 
faţa tăvălugului barbar al Sovietelor. Despre acest 
tăvălug nimicitor, singular în istoria milenară a 
neamului nostru, vorbeşte şi Nicolae Breban, în 
romanele sale, dar şi în alte cărţi, precum O istorie 
dramatică a prezentului. Iată un tablou grăitor, 
între multe alte reflecţii, care‑i dau dreptate lui 
Eliade, cu asupra de măsură: „Şi astfel, cele două 
ultime, nenorocite dictaturi româneşti, a regelui 
fugar şi a generalului târât dincolo de frontierele 
noastre istorice, urmau să pălească iute faţă de o 
dictatură care se anunţa şi care, cum o spuneam, 
prin gigantismul ei, ca şi prin supra‑structura ei 
de‑o umanitate obraznică, ca să spunem aşa, nici 
nu mai apărea drept ce era de fapt – o simplă, bru‑
tală şi acceptată de toată lumea, de întreg globul 
vreau să zic, ocupare şi stăpânire a unui imperiu 
ce‑şi folosea frumoasa‑i victorie militară, abil şi 
lacom, în interese teritoriale. (…) / Întreg orizon‑
tul nostru naţional s‑a îngustat teribil şi asta nu 
numai datorită închiderii ferme a frontierelor, ci 
mai ales prin faptul că restul continentului euro‑
pean accepta tot mai mult ceea ce ni se întâmpla 
– o ocupaţie militară, care, în sunetele gălăgioase 
ale unei tot mai bizare eliberări, îşi folosea trupe‑
le, tancurile şi oamenii – veniţi din răsărit, dar şi 
pe cei racolaţi, iute, din eterna mahala umană şi 
socială, pe acei lumpeni pe care îi denumea pom‑
pos clasa muncitoare, pentru a ne distruge în pri‑
mul rând Tradiţia şi reflexele de bază. Iată, nu‑i 
aşa, o misiune formidabilă, deloc uşoară, trebuie 
să concedem. Şi suntem convinşi că mulţi sovie‑
tici s‑au crezut astfel, ca arhangheli ai unei noi 
alcătuiri, cu atât mai necesare cu cât era absolut 
improbabilă, în contradicţie nu numai cu istoria 
ţărilor cucerite, dar şi cu firea umană”.

Mai mult de atât, monştrii din Răsărit au 
ştiut să utilizeze hybris‑ul comunist şi legionar ca 
instrument de mutilare a României tradiţionale, 
exemplul cel mai bizar şi mai crud fiind faimosul 
„experiment Piteşti”, prin care tineri de un stali-
nism legionar precum Eugen Ţurcanu au supus 
elitele încarcerate la umilinţe şi torturi inimagi‑
nabile, spre „reeducare”. Este cinismul inchizi‑
torial ajuns pe culme, un cinism pe care Nicolae 
Breban îl fulgeră în ultimele sale romane prin 
întoarcerea la kynismul antic al lui Diogene şi la 
„cinismul” modern al lui Friedrich Nietzsche.

Ne reamintim, Mircea Eliade, avertizând, 
din exil, marea primejdie a experimentului so‑
vietic, îşi exprima speranţa că, din ţară, va reac‑
ţiona germenul, cum îl va numi Nicolae Breban, 
arheul memoriei româneşti, în limbaj eminesci‑
an, într‑un fenomen de rezistenţă culturală şi de 
creativitate în stare să contracareze bolşevismul. 
Este ceea ce va rezista şi din Mişcarea tineretului 
interbelic, zice şi Nicolae Breban. În plin „obse‑
dant deceniu”, a răsărit, de „nicăieri”, generaţia 
lui Nicolae Labiş, a lui Nichita Stănescu, a lui 
Nicolae Breban şi a lui Grigore Vieru, dincolo de 
Prut. Mişcarea se va repeta, dar cu diferenţă. În 
istorie şi în viaţă nu există repetiţie fără diferenţă. 
O ştia încă Søren Kierkegaard (1813‑1855), tră‑
ind drama iubirii sale pentru Régine Olsen8. Dar 
diferenţa în repetiţie este salvatoare. O spune şi 
Nicolae Breban, cu privire la Mişcarea Legionară: 
„Nu, nu ne temem că, aşa cum o cred unii exegeţi, 
neînţelegând‑o, această mişcare, ea s‑ar putea re‑
peta; nu, deoarece suntem aproape siguri că ea se 
va repeta într‑un fel sau altul, mai devreme sau 
8  Cf. Søren Kierkegaard, Maladia mortală, Ed. Omniscop, 
Craiova,1998.

mai târziu. În ea se află încapsulat prea mult ade‑
văr, mai bine‑zis o prea mare sete de voinţă, nu… 
de putere, ci de înţelegere a ceea ce suntem! din 
păcate, reala, marea originalitate a acestei miş‑
cări a fost binişor întunecată şi calomniată de vio‑
lenţa şi de violenţele ei, adesea diletante şi brutal 
criminale. Încă o dată un semn, nu al bătrâneţii 
rasei sau etniei noastre, ci a tinereţii ei, al unui 
anumit primitivism care s‑a văzut şi simţit şi sub 
obrocul opac şi copleşitor al cazanului comunist, 
oricât ar fi putut părea acesta de ne‑autentic, de 
importat”9.

Renaşterea culturală înmugurită încă din 
„obsedantul deceniu” şi maturizată în cel următor, 
prin generaţiile ’60‑’70, dacă e să ne referim doar 
la literatură, este prima dintre repetiţiile postbe‑
lice ale fenomenului arheic de la revista „Criteri‑
on”. A doua, observă, Nicolae Breban, este încer‑
carea din filosofie a lui Constantin Noica, opusă 
materialismului dialectic şi istoric care încreme‑
nise la nivel oficial. Mişcarea s‑a „repetat” sub nu‑
mirea „Şcoala de la Păltiniş”, care a dat roade nu 
atât prin liderii supralicitaţi (tot mai îndepărtaţi 
de geniul naţional şi de Noica), cât prin gânditori 
de talia academicianului Alexandru Surdu, a lui 
Vasile Dem. Zamfirescu, iar în spaţiul istoriogra‑
fiei, a academicianului Ioan‑Aurel Pop. Iar, mai 
departe, în spaţiul literaturii, prin academicienii 
Nicolae Breban, D.R. Popescu, Eugen Simion, Au‑
gustin Buzura sau prin rebeli geniali precum Ce‑
zar Ivănescu.

Interesant că schimbarea capitală în aces‑
te repetiţii s‑a produs sub cer mioritic. Atât eroul 
Paul Cazimir (Jocul şi fuga), cât şi filosoful şi is‑
toricul nietzschean din O istorie dramatică a pre-
zentului pledează împotriva hybris‑ului de care 
a suferit Mişcarea interbelică, adică împotriva 
elogiului adus de Mircea Eliade virilităţii. Eliade 
lua chiar atitudine faţă de „feminitatea” Moldovei 
comparativ cu „virilitatea” Olteniei şi a altor pro‑
vincii româneşti. Unul dintre articolele sale s‑a in‑
titulat chiar Împotriva Moldovei, considerată prea 
„mioritică”/contemplativă, comparativ cu celelalte 
provincii istorice, chit că, mai târziu, va reveni, de 
la antipod, în studiul exemplar închinat „mioarei 
năzdrăvane”. Ei bine, antimioriticul Nicolae Bre‑
ban (ca, mai târziu, antimioriticul Emil Cioran), 
aidoma eroului său din Jocul şi fuga, are drept 
ţintă feminizarea Mişcării, repetată în „obsedan‑
tul deceniu” (în roman), şi repetarea ei în perioada 
postdecembristă, după o experienţă dramatică de 
un sfert de veac, sub cerul sumbru al globalizării 
şi al corectitudinii politice, care nu sunt altceva 
decât repetiţia cu diferenţă, la fel de nefastă, a 
experimentului imperial sovietic. „Demonstraţia” 
acestei feminizări este axa centrală a romanului 
Jocul şi fuga, hermeneutizată în studiul meu Ci-
nism şi răzbunare. 

Iar în ceea ce am numit ultimul Breban, în 
sensul maturizării depline a unui spirit excepţi‑
onal, dovadă, în acelaşi timp, a rezistenţei celu‑
lei nervoase româneşti, adesea pusă sub semnul 
întrebării, se remarcă o conştiinţă exemplară a 
contemporaneităţii, deopotrivă cu ceea ce se ştia 
deja, unul dintre marii romancieri ai Europei. De‑
tractorii se pot „feminiza” ei înşişi citindu‑i, cu de‑
taşare, opera. r

9  Nicolae Breban, op. cit., p. 111.
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organice în timp, generând crize sociale şi identita‑
re. „Frica de stăpîn e şi asta un fel de păcat, băicu‑
ţule? De ce e o slugă rea cea care greşeşte din frică 
de stăpîn?” Această întrebare din Animale bolnave 
transpune în planul conştiinţei mecanica socială 
a oamenilor deveniţi obiecte. Polaritatea stăpân/
sclav nu e cea răsturnată de revoluţia bolşevică al 
cărei model era copiat în România, ci una nietz‑
scheană, a sufletului care îşi este propriul stăpân 
şi a sufletului de slugă care, de pe noile poziţii de 
putere, victimiza la comandă. Cele trei crime din 
roman au mobiluri ideologice (politice sau religi‑
oase), dar nici pe departe nu sunt expresia unui 
crez alimentat de cultură, educaţie sau înţelegere 
a situaţiei istorice, ci din pur fanatism sau reacţie 
isterică de moment. În absenţa stăpânilor, un alt 
roman de început, nu se ocupă nici el de agenda 
presupus egalitaristă a regimului – în realitate, o 
inversare automată de roluri şi statut social – ci 
de aceeaşi conştiinţă destabilizată de schimbarea 
contextului în care evoluează personajele. Nico‑
lae Breban e un anti‑existenţialist care crede, ca 
şi Ivan Karamazov, că în lipsa valorilor moşteni‑
te, personificate de suma lor ideală, Dumnezeu, nu 
mai există criterii de acţiune şi judecată. În câmpul 
deschis cinismului, anarhiei, experimentului ires‑
ponsabil, personalitatea umană e schilodită, veşnic 
incompletă. Dacă stăpânul simbolizează autorita‑
tea falică, aflată în deplin control al propriului des‑
tin, noua societate românească, de cetăţeni trataţi 
ca obiecte manipulabile şi clone de gândire, părea 
una a deficitului de fiinţă: bătrâni, femei, copii, în 
inversata ordine a evoluţiei fireşti. Francisca deca‑
de social, Chilian urcă, se întâlnesc precum găleţile 
acţionate de un scripete social lipsit de raţiune, dar 
convertirea sau comuniunea nu pot fi decât acte ra‑
tate. Romanul brebanian este contrariul romanu‑
lui de formaţie, personajele fiind supuse unor probe 
de adaptare, nu unei hegeliene evoluţii şi revelaţii 
a spiritului. 

Proza lui Nicolae Breban se articulează 
de la început ca o metafizică a realităţii sociale, 
textul cerându‑se interpretat pe câteva niveluri 
de semnificaţie. La nivel anagogic, descoperim 
structurile simbolice – acea revenire la scena de 
început care sugerează incapacitatea persona‑
jelor de a evolua. Acea scenă nu este, ca în Ion, 
de Rebreanu, un cronotop tipic (satul românesc 
de pe la 1900), ci unul de pasaj, lipsit de 
identitate. Este o gară, un tren care nici 
nu ajunge în ea, ci se formează undeva în ð

Maria‑Ana Tupan
O altă dimensiune a scrisului

Odinioară criticii operau cu noţiunile 
de talent şi geniu, Immanuel Kant 
exersându‑şi puterea de judecată 
pentru a le defini; în epoca fizicii 

cuantice, auzim vorbindu‑se de „altă dimensiune”, 
de exemplu, a tenisului practicat de Rafael Nadal. 
Perfecţiunea performanţei asimilează orice disci‑
plină artei, iar arta însăşi pare uneori să ţină de o 
ordine distinctă de cea comună. 

Derizoriul spectacolului politic şi mediatic 
din primele deceni postdecembriste te fac uneori 
să bănuieşti că, profitând de deschiderea graniţe‑
lor, zecimea inteligentă a populaţiei româneşti va 
fi emigrat ... Altminteri cum să înţelegem anate‑
mele de colaboraţionism aruncate asupra scriito‑
rilor care primeau drepturi de autor în perioada 
comunistă? Pe nimeni nu interesează acum că se 
scot bani frumoşi din traduceri, în vreme ce cărţi 
achiziţionate de biblioteci universitare din ţară şi 
din străinătate reprezintă muncă şi talent nere‑
tribuite. Sigur însă, o culme a relei‑credinţe a fost 
atinsă de cei care l‑au acuzat pe Nicolae Breban 
de colaboraţionism cu regimul totalitarist. Oare 
câţi ar fi capabili să renunţe la statutul de care 
se bucura Nicolae Breban în 1971 de dragul unui 
principiu: refuzul de a fi chiar şi un simplu martor 
tăcut la turnura maoistă din cultura şi politica de 
cadre a României din acel an? Fusese canonizat ca 
scriitor de prim rang, conducea revista cea mai im‑
portantă a ţării, i se ecranizase un roman, deţinea 
un loc superior în ierarhia, dacă nu de putere, care 
aparţinea doar cuplului prezidenţial, cel puţin a 
demnităţilor publice, la care, fără îndoială, e mult 
mai sensibil cineva care cunoscuse persecuţia şi 
umilinţele ce veneau la pachet cu o origine soci‑
ală indezirabilă. Faptul că a fost singurul om de 
cultură care a înfruntat o putere a cărei forţă de 
represiune se exercitase la cote înspăimântătoare 
până cu mai puţin de un deceniu în urmă vorbeşte 
de la sine de caracterul ieşit din comun al gestului. 
Scriitorul a răspuns ca un poetician al romanului 
cititorilor CNSAS, anume că Singura cale (2011) 
deschisă prozatorului autentic în inima realităţii 
este aceea pe care merge el însuşi, iar dacă îi este 
conştiinţa călăuză, de cine să se teamă?

Mult mai importantă e însă metafora – „o 
altă dimensiune” – atunci când e aplicată operei 
lui Nicolae Breban. Upgradate de contactele cu 
universităţile străine şi internet, şcolile doctorale 
de filologie au adoptat, adesea cu succes, metode 
şi terminologii care au permis doctoranzilor un 
comparatism persuasiv argumentat al literaturtii 
postbelice din România şi din străinătate. Glosate 
în referate postate în internet, cărţile lui Nicolae 
Breban şi‑au relevat actualitatea în ceea ce priveş‑
te structurile narative (metaficţiunea, autoreflexi‑
vitatea, intrigile paralele, construcţia personajelor 
mutante şi dedublate, lipsite de unitatea identitară 
şi coerenţa celor clasice), tropii textuali (ontologia 
textuală a universului ficţional, efectul de realitate 
al limbajului, dispariţia graniţei dintre real şi fic‑
ţional, punerea în abis, adică dublarea în medalion 
metatextual a intrigii întregii cărţi, ca în Don Juan) 
sau poetica evadată din finalitatea strict estetică 
înspre politic, psihologia maselor sau parabola fi‑
losofică. Cu toate acestea, instrumentarul teoretic 
se dovedeşte insuficient, incapabil să definească un 
autor care dă criticului impresia că‑i scapă ce era 
esenţial, a cărui scriitură sparge zăgazuri, forţa şu‑
voiului principal antrenând aluviuni ce nu se lasă 
îmblânzite în rigide rame de lectură, putând fi com‑
parată stilistic cu abundenţa barocă. Impresia este 
într‑adevăr aceea de interferenţă a unor curenţi ve‑
nind din direcţii opuse, deşi efectul e de complexita‑
te mai curând decât de hibridizare a vocii narative, 
aşa cum se întâmplă la Thomas Pynchon, de exem‑
plu, sub semnătura căruia s‑a crezut o vreme că 
se ascunde un grup de coautori. Proeminente sunt 
două impulsuri esenţiale: de o parte, romanul poli‑
tic cu ambiţii de descoperire a dinamicii reţelelor de 
putere de‑a lungul unor mari intervale de timp – ca 

în V, Curcubeul gravitaţiei, sau Strigarea lotului 
49 de Pynchon –, în vreme ce cealaltă componentă 
narativă realizează un plonjon în psihicul abisal al 
unor comunităţi umane din perioada postbelică în‑
tr‑o manieră care îi aduce laolaltă pe Nietzsche şi 
pe Dostoievski. Dacă Pynchon e obsedat de istoria 
secretă, de cauzalitatea ascunsă a unor evenimen‑
te aparent fără legătură, vocea narativă oscilând 
între explicaţia paranoică şi seducătoare ipoteze 
conspirative, Nicolae Breban pare să înregistreze 
„efectul de fluture” al conspiraţiilor marilor puteri 
în teritorii de la marginea Imperiului, unde, în lip‑
sa unor planuri generatoare de explozii controlate, 
societăţile se destructurează, intrând într‑o spirală 
descendentă, entropică. În vreme ce intriga politică 
e dublată la Pynchon de cea detectivistă, protago‑
niştii încercând să descopere jocurile de putere res‑
ponsabile pentru răul social, inclusiv războaie glo‑
bale, personajele prozatorului român sunt destine 
frânte de politică, efectele acesteia măsurându‑se 
în psihopatii, crize de identitate, traume şi per‑
vertiri psihice şi destabilizări morale. Personajele 
sunt aici pâlnia de rezonanţă a demoniei politice, 
deşi imaginile predilecte sunt mai curând cele ale 
distrugerii armoniei, cum sunt corzile rupte ale pi‑
anului şi gramafonul cu pâlnia turtită în Animale 
bolnave sau figura creaţiei suspendate din Pândă 
şi seducţie: „gura mică, strânsă, reprimând parcă 
un sunet, un veşnic sunet ce vrea să se nască sau ce 
nu vrea să moară definitiv”. Sentimentul general 
al epocii, acea “structure of feeling” care defineşte, 
după Raymond Wlliams, o epocă şi e mai potrivi‑
tă ca instrument hermeneutic decât epistema lui 
Foucault, deoarece epoca respectivă nu a excelat în 
cunoaştere sau raţionalitate, a fost acela de impos-
tură. Gândirea oficială era reducţionistă, mecani‑
cistă, hilară. Proza lui Nicolae Breban din acei ani 
e o critică sau satiră a unei structuri de putere care 
distorsiona trupuri sau creiere. E o revoluţie doar o 
violentare a statu quo‑ului politic sau o imposibili‑
tate? Mutând oamenii, ca pe mobile, din saloanele 
caselor lor la mansardă, puşcărie sau deşertul Bă‑
răganului, de la catedră în uzină, sau, dimpotrivă, 
din coliba mizeră sau din uzină în birourile cu fo‑
tolii pluşate ale noii stăpâniri li se crea acestora 
concomitent o nouă personalitate?

Ca filosof al istoriei, autorul pare descins din 
Edmund Burke, oponent al Revoluţiei Frnaceze, 
deşi nu era un conservator, dar care vedea progre‑
sul prin reforme nu prin rupturi radicale de natură 
să curme tradiţii, rafinamente ale evoluţiei sociale 

Impresia de excepţionalitate a 
prozei lui Nicolae Breban derivă 

din această multiplicitate a 
personalităţii sale în care s‑au 
întâlnit imaginaţia artistului, 

inteligenţa observatorului social, 
intuiţia psihologului şi profunzimea 

filosofului politic

Mircia Dumitrescu, Cristina Agopian şi Nicolae Breban
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afară, mereu într‑un altundeva al altcui‑
va, unde tânărul visător venit să se for‑
meze primeşte îndrumări de la o femeie 

de serviciu. Paul se întrupează dintr‑un neloc, iar 
la final revine la gară din nelocul arhetipal care 
este… cimitirul. Formaţia este de‑formaţie, de 
la reacţia firească de rezistenţă la regimul de în‑
doctrinare şi obedienţă impusă, Paul ajunge să‑şi 
însuşească sentimentul epocii într‑o asemenea 
măsură încât – iată una din enormele figuri sar‑
castice brebaniene – nu se mai simte bine decât 
înconjurat de obedienţa deplină a morţilor. Sol‑
datul şi mortul completează sumarul inventar al 
tipologiei sociale a autorului: „Poate că sunt sim‑
ple scorneli, dar... ce vreau să vă spun... aha, da, 
putem noi oare într‑adevăr scorni ceva? Ni se dă 
voie, oare? Nu e cineva cu un băţ care ne loveşte 
distrat peste degete, peste unghii, cînd încercăm 
să facem altceva decît ceea ce trebuie... ceea ce e 
necesar spunem noi mai distins, dar, în definitiv, 
totul nu e decît: trebuie! Trebuie! Şi iar, trebuie! 
şi iar: trebuie! pînă îţi clănţăne dinţii, pînă ţi se 
zbîrleşte pielea de groază şi chiar pînă începe să‑ţi 
placă, pentru că, dragă doamne, culmea spaimei 
şi a silei nu e decît începutul plăcerii, un început 
firav, e drept, şi plăpînd, dar adevăraţii pedagogi, 
cunoscătorii de oameni şi tiranii, nu ne fac decît 
un bine cînd măresc spaima şi înzecesc sila, pen‑
tru că numai aşa apare adevărata plăcere şi bu‑
curia de a trăi!... Tam‑ta‑ra‑ta‑ta‑ta‑ta‑ta‑ta, tre‑
ce‑un mic soldat pe cale, tot plîngîndu‑se de şale, 
tot plîngîndu‑se de şale. Tam‑ta‑ra‑ta‑ta‑ta‑ta...” 
Ca şi D.R. Popescu în Vânătoare regală, Nicolae 
Breban vede indivizii coborând în animalitate. 
Personajul postmodern este unul mutant, lipsit 
de coerenţă şi identitate psiho‑empirică, dar cel 
mai adesea recunoşti convenţia luând‑o ca atare. 
La Nicolae Breban, cititorul participă la „rinoceri‑
zarea” personajului, la momentele în care acesta 
devine animal, simte cum începe să se mişte în 
el un rozător sau alt animal dezgustător, şi, spre 
deosebire de modelul deleuzian, aceasta nu e doar 
o destructurare în vederea coagulării altei iden‑
tităţi. La Breban, procesul sfârşeşte în neantul 
pământului ce acoperă morţii, extremităţile – au‑
tocraţia şi anihilarea individului – se descoperă a 
fi faţa şi reversul aceleiaşi monede de schimb în 
infinita comutabilitate a sensurilor: „Mergea re‑
pede, încercând să‑şi ascundă, faţă de sine însuşi, 
oboseala, privind fericit în jur, la pietrele mari, 
albe, la verdeaţa foşnitoare, mătăsoasă şi o clipă, 
două clipe, trei clipe şi mai multe se simţi teribil 
de important, totul în jur, toate fiinţele acelea din 
jur, iarba, aerul, pietrele, erau atît de neputin‑
cioase, cu mult mai slabe decît el, încît putea fi el 
însuşi, o dată, în sfîrşit, un stăpîn, un rege sau un 
stăpân atotputernic, lipsit de milă şi fără inimă, 
sau cu o inimă de piatră, înconjurat din toate păr‑
ţile de supunere şi linguşire, de acea supunere a 
pământului” [...]. 

Noile căi către dinamica ascunsă a realităţii 
din romanele ulterioare nu vor schimba divorţul 
dintre narator şi lume, situarea sa mereu în afa‑
ra unor comunităţi alienate în jocuri sociale fără 
miză, dar gustând satisfacţia – sau poate amără‑
ciunea de a nu se vedea niciodată contrazis – ma‑
nipulării fantoşelor din mediul în care pătrunde ca 
agent destabilizator. Evenimentele istoriei recente 
i‑au confirmat pesimismul social, Drumul la zid, 
Jocul şi fuga sau O istorie dramatică a prezentu-
lui fiind cronici ale unui eşec politic anunţat. Deşi 
analogia fanatismelor de dreapta şi de stânga nu 
e o observaţie originală, rareori a fost ea ilustrată 
cu atâta virtuozitate epică şi caracterologică. Dacă 
Nietzsche vorbea de inversarea valorilor, Nico‑
lae Breban desăvârşeşte tabloul entropic demon‑
strând comutabilitatea lor, intrarea umanităţii în 
universul lipsit de direcţii, efecte şi consecinţe ale 
desenelor animate, al cărui început Nicolae Bre‑
ban îl vede în secolul mecanicii newtoniene, acea 
golire de spiritualitate şi continuitate culturală 
care a fost veşnic neliniştita şi experimentatoarea 
modernitate. Analogia ce ne vine în minte este tot 
din Lumea Nouă, acolo unde modernitatea a fost 
şi singura realitate şi unica logică socială: Henry 
Adams cu metafora lui polarizată, Madona şi dina‑
mul – spiritualitatea Evului Mediu versus mintea 
mecanicistă a modernităţii tehnologice. Impresia 
de excepţionalitate a prozei lui Nicolae Breban de‑
rivă din această multiplicitate a personalităţii sale 
în care s‑au întâlnit imaginaţia artistului, inteli‑
genţa observatorului social, intuiţia psihologului 
şi profunzimea filosofului politic.  r

ð

„Suntem un pericol  
pentru România”

Nicolae Breban: Am o vârstă foarte rotun‑
dă, nu ştiu dacă ştiţi...

Mihaela Helmis: Foarte rotundă. De fapt 
chiar în colţuri, nu? Nu‑i în colţuri?

Nu mă plâng. O să fiu aniversat în Aula Aca‑
demiei, la ora 11, vineri, pe 1 februarie...

Eu probabil că o să fiu acolo, pe 1 februarie, 
de ziua dvs.

Eu sunt născut pe 1 februarie.
Ştiu asta, scrie peste tot, ar fi culmea să nu 

ştiu. Cu atât mai bine atunci. Cred că sunt zece 
ani de când am avut anteriorul nostru interviu la 
radio; nu ştiu dacă vă amintiţi. Aş începe această 
întâlnire întrebându‑vă cum este dimineaţa unei 
săptămâni obişnuite într‑o zi obişnuită pentru dvs. 

Dimineaţa la Nicolae Breban este una foarte 
relativă, pentru că eu lucrez nopţile. Sau, uneori, 
mă scol dimineaţa la 4, la 5, sau mă scol la 11‑12. 
Aşa a fost toată tinereţea mea. Concluziile mele, 
adesea, se compară, se reduc şi se refugiază în 
tinereţea mea, care a fost foarte, foarte lungă, a 
fost dublă: prima parte în care părea că nu pro‑
duce nimic, până la 28 de ani, şi după aceea, când 
a început cariera mea de romancier. Deci, dimi‑
neţile sunt sterile, în sensul că eu nu iau micul 
dejun de 40‑50 de ani decât dacă sunt invitat un‑
deva sau mă aflu în străinătate. Toată tinereţea 
mea împreună cu prietenul meu cel mai apropiat, 
singurul meu egal în literatura română de astăzi, 
Nichita Stănescu, noi doi ne‑am petrecut serile şi 
nopţile nu numai în discuţii, ci şi în lupte ca să 
convingem. Lupte disperate, uneori teribile, prin 
care voiam să‑i convingem pe foarte mulţi acti‑
vişti, impostori şi securişti că nu suntem un pe‑
ricol pentru România. Cerem şi noi dreptul să ni 
se dea să publicăm cărţi, fără să le spunem că noi 
vrem să fim mari scriitori, pentru că aşa ceva pă‑
rea imposibil. Sistemul comunist, bolşevic‑comu‑
nist era cel care punea accentul pe clasele foarte 
sărace şi pe muncitori; cerberii sistemului le acor‑
dau multe favoruri şi în literatură, şi în viaţă. Tot 
ei sperau să împingă – şi au şi împins o parte – în 
vârful creaţiei literare. Iar noi doi, care eram pă‑
taţi, care avem o genetică pătată – el, Nichita, era 

jumătate rus, bunicul lui a fugit de revoluţia lui 
Stalin şi Lenin la Ploieşti, iar eu aveam o mamă 
nemţoaică şi un tată preot greco‑catolic – noi, aşa‑
dar, speram, paranoici cum eram, să ajungem nu 
numai scriitori, adică să publicăm tot felul de ti‑
căloşii şi porcării care apăreau cu miile, noi voiam 
să facem literatură bună, ceea ce se numeşte lite‑
ratură mare.

Cred că aţi trăit cu senzaţia, date fiind date-
le lumii în care trăiaţi, trăiam, că puteţi să creaţi 
o altă lume. Dacă Nichita, ne‑aţi dus cu gândul 
la el, se refugia în „patria de cuvinte”, în limba 
română, pentru dvs. care erau cărămizile cu care 
doreaţi să construiţi acel altceva, în care doreaţi să 
fiţi creatorul total?

Aţi spus foarte bine. Aţi folosit două sub‑
stantive: cărămidă şi construcţie. Eu sunt un 
constructor, romanul e o construcţie, una din cele 
mai teribile în afară de sistemele filosofice, o con‑
strucţie în care literatura română e foarte, foarte 
slabă. O sută, două sute de ani toţi criticii şi oa‑
menii de cultură români s‑au căinat şi au jubilat 
că literatura română este una lirică. Ibrăileanu şi 
Lovinescu deplângeau lirismul exagerat al litera‑
turii române şi întârzierea romanului. Romanul, 
la noi, cu adevărat, romanul care stă în picioare 
până astăzi, Ion al lui Rebreanu, a venit abia după 
Primul Război, deci cam la o sută de ani după ce 
Balzac şi Tolstoi, rusul şi franţuzul, au fondat 
romanul, adevăratul roman, care este piatra de 
temelie a întregii culturi mondiale. Odată cu sfâr‑
şitul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului 
al XX‑lea, romanul începe cu Thomas Mann, cu 
Marcel Proust, cu Dostoievski, care au reuşit să 
absoarbă toate filoanele de cunoaştere ale omului: 
filosofia, sociologia, psihologia, istoria şi, bineîn‑
ţeles, în primul şi în ultimul rând, fiinţa umană.

Aşadar, trebuie să dau un sinonim ca să 
ajungem exact acolo unde puneam întrebarea: cre-
ator, demiurg. A cărui fel de lume aţi sperat să fiţi 
creatorul, demiurgul, prin literatură?

Lumea mea pe jumătate am moştenit‑o de la 
marii mei maeştri: Thomas Mann, Marcel Proust, 
Thomas Hardy, marele englez, Flaubert, şi primul 
meu maestru, Henri Beyle, care semna Stendhal, 
care era... 1830, odată cu Balzac o lume. După 
părerea mea Balzac a propus o lume, Divina Co-
medie, iar Stendhal a fost primul mare psiholog 

Clubul Ideea Europeană
n Mihaela Helmis în dialog cu Nicolae Breban

Piatra de temelie a culturii

În atelierul lui Vasile Gorduz
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al romanului mondial. Deci, de la aceşti maeştri 
am învăţat meseria mea, i‑am adus în literatura 
română, mai ales pe Dostoievski şi pe Nietzsche, 
maestrul meu din tinereţe, care era nu numai 
atacat, ci şi necunoscut în România, neapreciat în 
Europa până la 1900 sau chiar după 1900. Am şi 
re... – să folosesc un termen foarte uzat – am revo‑
luţionat romanul românesc, aducându‑i pe aceşti 
inşi care şi astăzi sunt greu acceptabili în literatu‑
rile balcanice. Nietzsche şi Dostoievski au devenit 
maeştrii totali ai planetei literaturii lumii. Maeş‑
tri şi profeţi.

Veneam încoace, la întâlnirea noastră, 
având în gând două cuvinte care erau poate o defi-
nire a ceea ce poate să fie scriitorul. De fapt, ce este 
lumea ca voinţă şi interpretare? Pentru dvs. cum 
stau lucrurile? Cum e lumea, cum e trăirea, câtă 
trăire e în cărţile dvs.?

Eu am publicat acum vreo zece ani patru 
volume de memorii care n‑au fost volume de bi‑
ografie, ci de memorii amestecate cu elemente bi‑
ografice. Acum doi ani am publicat un volum de 
biografie strictă. Acum lucrez la volumul doi, se 
cheamă Viaţa mea. Acolo, din primele pagini – 
acest volum a apărut la Editura Polirom – am de‑
clarat că viaţa ca atare nu există. Viaţa, spun eu, 
există doar în formele ficţiunii. Noi ne închipuim 
sau inventăm, la un moment dat, într‑un anumit 
moment al existenţei, la 30 de ani, la 50 de ani, 
la 80 de ani, amintindu‑ne, rememorând trecutul 
propriu, ne amintim câteva evenimente, le legăm 
între ele, ne amintim câteva fenomene, de fiecare 
dată la altă vârstă, în alt moment, având alte in‑
terese, alte spaime, alţi zei. Şi atunci apare viaţa 
noastră personală. Lumea, cum aţi spus, este atât 
de complexă, de contradictorie, de plină de adevă‑
ruri şi de falsuri. Uneori falsurile sunt adevăruri 
şi adevărurile sunt nu ştiu ce, poate profeţii sau 
amintiri. De fapt, se spune că adevărurile sunt 
amintiri, iar memoriile sunt adevăratele profeţii, 
spun filosofii. Deci, lumea mea a fost lumea din 
tinereţe, de la 14 ani, lumea romanului pe care îl 
visam. Eu îi adoram pe romancierii români, Ionel 
Teodoreanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, care 
nu erau învăţaţi la şcoală. Comuniştii i‑au scos 
din manuale. Citind în franceză şi în germană pe 
maeştrii amintiţi, m‑am hrănit cu această lume, 
m‑am intoxicat cu această lume, m‑am îmbolnăvit 
benevol cu toate temele lor şi am găsit eu însumi, 
în prima mea tinereţe, mi‑am găsit propriile mele 
teme. De fapt, era o singură temă, pe care eu o nu‑
mesc temă obsesivă, pentru care am fost şi atacat 
sub comunism enorm, tema relaţia între stăpân şi 
sclav, între stăpân şi serv. După douăzeci de ani 
am descoperit această temă în Fenomenologia spi-
ritului la Hegel. Apoi am descoperit‑o la Dostoie‑
vski şi la câţiva, foarte puţini. În câteva piese din 
Shakespeare, de pildă. Deci, asta a fost tema mea 
ax, cum îi zic eu, axul întregii mele opere până 
astăzi. Am publicat vreo 20 de volume de proză, 18 
romane ample, în care această temă este mereu 
axul, iar în unele trilogii... Ştiţi că am publicat şi 
unele trilogii şi tetralogii; în anii ’90 şi ceva am 

publicat o tetralogie în care această temă, relaţia 
stăpân‑slugă sau stăpân‑sclav, s‑a transformat în 
relaţia maestru‑ucenic, care mi‑a permis în patru 
volume, Voinţa de putere se cheamă, după un dic‑
ton al lui Nietzsche. Am încercat să înţeleg cel mai 
mare fenomen cultural al Europei, Renaşterea, pe 
care, din păcate, cultura română şi românii n‑au 
trăit‑o; cultura română nu‑i îmbibată, nu‑i funda‑
tă de Renaştere, de aceea unii vorbesc de lipsa de 
organicitate a culturii noastre şi de tentaţia spre 
imitaţie. Într‑adevăr, noi ne‑am format – şi asta 
au spus‑o şi Iorga, şi Lovinescu – mai mult prin 
imitaţie, imitaţia unor modele apusene, cele care 
au trăit şi s‑au format în Renaştere. Deci, tema 
esenţială stăpân‑sclav, stăpân‑serv, care a dat for‑
ma maestru‑ucenic.

Aţi învăţat o tehnică, un fel de a exprima, 
de a construi, de a alcătui o lume de la maeştri. 
Dar se mai întâmplă un lucru: modul acesta de 
a trăi şi ceea ce vine dincolo de trăire pentru a se 
putea exprima în literatură a găsit aici, în vieţu-
irea noastră, un sol foarte fertil. Cum simţiţi, ce 
spuneţi faţă de alţii cu aceleaşi mijloace, dar în 
felul dvs., în literatura pe care o scrieţi?

Cu excepţia primei tinereţi, în care m‑am 
hrănit din aceşti romancieri buni, de mâna a doua 
– Ionel Teodoreanu şi Cezar Petrescu – eu m‑am 
îndepărtat de acest sol, de care dvs. spuneţi că e 
fertil, în cazul meu nu a fost fertil. M‑am depăr‑
tat de cele două filoane ale romanului românesc 
clasic, filonul istoric romanţios al lui Sadoveanu, 
cu Ştefăniţă Vodă, cu viaţa de provincie moldove‑
nească şi cu o limbă splendidă din nordul Moldo‑
vei, sau cu filonul agricol al lui Rebreanu. Deci, 
m‑am îndepărtat, mergând spre lumea lui Marcel 
Proust, a lui Dostoievski, spre lumea numită abi‑
sală, adică un univers al fondurilor, al vârtejurilor 
profunde ale sufletului uman. În literatura mea e 
descrisă mai puţin natura, mai puţin mediul. Dar 
găsiţi mereu, dacă vă interesează, această profun‑
dă contrarietate între bine şi rău, între viaţă şi 
moarte, între război şi pace, între gelozie şi iubire, 
care se află nu în afara noastră, ci în interiorul fi‑
rii şi al tendinţelor noastre genetice sau câştigate.

Numeam sol fertil ceea ce trăim cu toţii, ceea 
ce poate să fie diferit ca trăire. Nu la fond...

Vă gândeaţi la dramatismul existenţial, nu 
la fertilitate.

Exact, în sensul acesta. Multe au fost extrase 
de aici.

Crima în numele unei idei
E adevărat. Viaţa în anii când m‑am format 

eu şi când am încercat să devin scriitor, adică să 
public – scriitor înseamnă cel care publică, are 
un public şi e acceptat de critica de specialitate 

– viaţa a fost îngrozitor de dramatică. Pentru cei 
care nu au trăit‑o, şi sunt tot mai puţini cei care 
au trăit‑o, a fost o formă a unei crime numită în 
textele mele ultime „revoluţia făcută în numele 
unei idei”. De fapt, crima în numele unei idei. Şi 
nazismul, şi bolşevismul ne‑au recomandat că‑i 
putem omorî pe contemporanii noştri, pe congene‑
rii noştri, în numele ideii: ideea de rasă albă a na‑
ziştilor, ideea de viaţă – o numeau ei! –, ideea de 
dreptate. Vedeţi câte feluri, câte forme monstru‑
oase prinde dreptatea. Pe vremuri, era o dreptate 
numai pentru un grup foarte sus situat, comandat 
de la Moscova, în care s‑a încercat – cum parţial se 
încearcă şi azi, e adevărat, cu alte mijloace – dis‑
trugerea tradiţiei româneşti, distrugerea valorilor 
acestei ţări, a valorilor europene, şi inocularea 
tinerilor cu ură faţă de înaintaşi, cu ură faţă de 
părinţi, cu ura faţă de biserică, cu ura faţă de ade‑
văratele valori.

Vorbiţi cu foarte mult patos despre lucrurile 
atât de serioase care sunt în noi, de fapt, în dvs., 
creatorul şi constructorul acestor adevărate cate-
drale care ne sunt lăsate. Mă refer la amplele dvs. 
romane, dar îmi permit să deschid o paranteză pe 

care sper să n‑o consideraţi frivolă. Care au fost 
momentele acestei existenţe – şi personale, şi pen-
tru literatură – în care v‑aţi bucurat, aţi fost senin, 
aţi râs?

M‑am bucurat tot timpul. În momentele ce‑
lei mai mari lovituri şi dezamăgiri, eu m‑am bucu‑
rat exact de lucrurile pe care le scriu nopţile astea 
în volumul doi: de faptul că m‑am născut. Şi în 
aceasta am fost şi sunt şi astăzi elevul lui Niet‑
zsche. Nietzsche este primul mare filosof modern 
care a avut şi el o tinereţe şi o viaţă îngrozitoare, 
pentru că textele sale au enervat, au iritat enorm 
universitatea germană şi universităţile europene. 
Unul din elementele esenţiale la Nietzsche este 
„omul care spune da existenţei”. Faţă de atâţia 
mari scriitori şi filosofi, faţă de atâţia contem‑
porani din jurul meu, din tinereţe şi de astăzi, 
care se plâng de existenţă, o afurisesc şi speră 
o existenţă viitoare, maestrul meu Nietzsche ne 
îndeamnă să credem că valorile existenţei se află 
aici şi nu dincolo, că a exista e o formă, un dar al 
zeilor, că e doar vina noastră dacă credem că doar 
suferinţa şi nedreptatea domină existenţa socială.

Iar râsul, în cele două forme să spunem, ca 
manifestare a diferenţei între noi şi restul vieţui-
toarelor, râsul de ceea ce ni se întâmplă, cum staţi 
cu râsul? Când râdeţi?

Râd tot timpul, în primul rând, de mine. Am 
fost ridicol toată viaţa, ridicol ca copilul unui mic 
preot din Maramureş, dat afară din şcoli, care, la 
un moment dat, a făcut o falsă carieră politică la 
care nu se aştepta pentru că adjunctul lui Ceau‑
şescu, Dumitru Popescu, care visa şi el şi 
a şi ajuns romancier, m‑a împins să iau 

Vedeţi câte feluri, câte forme 
monstruoase prinde dreptatea. 

Pe vremuri, era o dreptate numai 
pentru un grup foarte sus situat, 

comandat de la Moscova, în care s‑a 
încercat – cum parţial se încearcă 
şi azi, e adevărat, cu alte mijloace 
– distrugerea tradiţiei româneşti, 
distrugerea valorilor acestei ţări, 

a valorilor europene, şi inocularea 
tinerilor cu ură faţă de înaintaşi, cu 

ură faţă de părinţi, cu ura faţă de 
biserică, cu ura faţă de adevăratele 

valori

Să nu se uite că am fost un luptător. 
Un luptător lovit adesea şi din vina 
mea. Pentru că nu eram destul de 

abil. Pentru că am îndrăznit să 
produc texte care nu erau conforme 
nici cu comunismul, nici cu bunul 
simţ, nici cu logica curentă sau cu 

tradiţia directă. 

N. Breban ‑ Eugen Simion. Foto: Aura Christi
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România Literară şi să devin membru al Comite‑
tului Central într‑un moment în care eu am fost 
de acord, după ce Ceauşescu, în ’68, în aplauzele 
a sute de mii de români, a protestat faţă de ata‑
cul împotriva Cehoslovaciei şi a prietenului său 
Dubček. Deci, eu am râs de mine şi în tinereţe. 
Cu Nichita râdeam amândoi de ridicolul posturii 
noastre, de faptul că nu puteam să fugim, fronti‑
erele erau închise, iar când puteam fugi – şi unii 
colegi de‑ai noştri au şi fugit – noi am rămas pen‑
tru că deja ne‑am găsit stilul, am publicat primele 
cărţi în care am arătat că e posibil într‑o ţară din 
estul Europei, balcano‑orientală, e posibil să ofe‑
rim modele mari după marii maeştri ai literaturii 
mondiale. Noi am învins în felul nostru, am învins 
punctul esenţial al comunismului: ideologia. Pen‑
tru că puterea lor nu a fost atât cum o cred unii: 
armata sau securitatea. Puterea lor a fost pute‑
rea de convingere, cum a fost şi la nazişti, şi la 
bolşevici; ei convingeau sute şi mii de tineri sau 
de intelectuali că temele lor sunt adevărate. De 
altfel, şi astăzi a apărut din nou aceeaşi temă a 
bolşevismului, cuvântul viitor, cuvântul progres. 
Cele două elemente au apărut încă o dată. Eu cu 
Nichita am suferit enorm în tinereţe, pentru că 
noi nu credeam în progres. Noi ştiam că progresul 
e o minciună, că viitorul e o minciună. Şi mă re‑
întorc încă o dată la Nietzsche: adevărul este aici, 
lângă noi, e cel pe care‑l producem noi. Deci, am 
râs... În literatura mea poate nu foarte mult. De 
aceea eu sunt între cele două catapetesme ale lite‑
raturii moderne: Eminescu şi Caragiale. În timp 
ce tot Bucureştiul din jurul nostru şi acum îl adu‑
lează pe Caragiale, eu rămân de partea himeri‑
cului, romanticului, nebunului şi ultragenialului 
Eminescu, care din mare scriitor a ajuns astăzi 
mult mai mult – ceea ce nu înţeleg mulţi dintre ti‑
căloşii care încearcă să‑l denigreze, el nu e numai 
un mare scriitor, el este stâlpul existenţei umane, 
psihologice şi de credinţă a poporului român.

„N‑a existat un singur 
comunism”

Nu puneam deloc în opoziţie râsul cu frica, 
dar ce este ea? Pentru că o găsim citindu‑vă cărţi-
le, citind revista Contemporanul, în atâtea forme. 
E un vehicul? Ce e pentru dvs. frica, cea care dă şi 
titlul celui mai recent volum al dvs., roman al dvs. 

Ultimul meu roman de 800 de pagini creea‑
ză o uimire la unii colegi: cum de un scriitor la 85 
de ani continuă să publice opusuri atât de preten‑
ţioase? De fapt, acest volum, Frica, este al trei‑
lea volum dintr‑o trilogie pe care am închinat‑o 
unui eveniment de care nu se ocupă nimeni sau 
de care foarte mulţi vorbesc şi aici, şi în Europa, 
la modul fals, caricat. Toată lumea vorbeşte de co‑
munism, dar e fals. N‑a existat un singur comu‑
nism. Adevăratul comunism, adică bolşevismul, 
a existat în România doar într‑o perioadă relativ 
scurtă: ’48‑’64. În ’48 s‑a demolat orice, bolşevicii 
au scos manualele şcolare, a apărut securitatea, 
au dispărut toate partidele, Maniu şi alţii au fost 
închişi la Sighet, iar în ’64 au fost eliberaţi ultimii 
deţinuţi politici. Această perioadă a fost cea mai 
îngrozitoare, cea mai teribilă, a fost infernul me‑
dieval românesc, teribil, pe care o prietenă a mea 
a avut puterea să‑l redeştepte în istorie. Mă re‑
fer la Lucia Hossu Login, care a făcut Memorialul 
durerii cu aceste 500 de dischete şi cu cele două 
volume apărute la Humanitas, unde sunt trataţi 
cei 10 ani de luptă a unor ţărani fugiţi ca să nu‑şi 
dea pământul şi vitele şi demnitatea noilor stă‑
pâni, care erau nişte golani, nişte jigodii ale sate‑
lor, ţărani care alături de ofiţerii regelui au lup‑
tat 10 ani. Lucia Hossu Longin a negat minciuna 
care s‑a înstăpânit în toată presa românească, şi 
anume că noi n‑am rezistat contra comunismului. 
Răstimp de 10 ani lupta s‑a mutat în munţi. Un 
mare scriitor, ticălos în felul lui, Petru Dumitriu, 
care a fugit în ’60, i‑a înjurat pe aceşti oameni în 
volumul său de care nu vorbeşte nimeni, Vână-
toare de lupi, în care i‑a atacat pe aceşti ţărani 
liberi, luptători, martiri şi ofiţeri. Petru Dumitriu 
i‑a făcut bandiţi.

...şi pentru care frica nu trebuia să nască du-
plicităţi. 

Nu. Frica a născut luptă, aşa cum am făcut 
şi noi, ardelenii. Noi, în Ardeal, am luptat contra 
ungurilor, bunicul meu a fost condamnat la moar‑
te. Protopopul Nicolae Breban, tatăl meu, a fost 
închis de unguri. Băiatul de 6 ani care eram eu 

l‑am văzut dus pe tatăl meu de doi jandarmi un‑
guri, pentru că şi tatăl meu a refuzat să fugă, cum 
refuz şi eu să fug din România, deşi sunt cetăţean 
german de 40 de ani. Sunt cetăţean prin sânge. 
Familia mea şi rudele mele sunt în Germania. Nu 
fug pentru că eu cred că acest pământ este dăruit, 
cum se spune, e un pământ sfânt. Vorbesc, mai 
ales, de pământ, pentru că... Să vă dau un exem‑
plu. M‑a întrebat un tânăr, Gabriel Andreescu, 
care a publicat două cărţi foarte importante, a 
studiat dosarele securităţii şi are o carte esenţială 
care a făcut multă ordine în toată zarva şi min‑
ciunile care au cutreierat, de la CNCSAS până 
la Uniunea Scriitorilor, societatea românească: 
Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea 

arhivei Securităţii. Gabriel Andreescu, aici, într‑o 
seară, m‑a întrebat: „– Domnule Breban, vorbeam 
de România... Ce vă leagă pe dvs. de Decebal?” Nu 
i‑am răspuns pe loc. M‑a uimit întrebarea lui pu‑
ţin impertinentă sau naivă, deşi nu e un om deloc 
naiv. Gabriel Andreescu e un foarte bun sociolog. 
După două luni, fiind cu mai mulţi prieteni, inclu‑
siv de la Academie, am spus: uitaţi‑vă, acest tânăr 
mi‑a pus o întrebare, v‑o pun şi eu vouă: ce ne lea‑
gă pe noi, ce mă leagă pe mine de Decebal? Şi i‑am 
spus atunci: – Gabriel, îţi răspund acum. Pe mine 
mă leagă de Decebal nu limba; ei, dacii, vorbeau 
un alt idiom. Nu credinţa; ei aveau credinţa lui 
Zamolxis. Nu religia; geto‑dacii aveau o altă reli‑
gie. De Decebal mă leagă acest sol: locul pe care 
trăim de 2000 de ani şi pe care îl cântă Eminescu 
şi atâţia poeţi. Deci, noi suntem, de fapt, victori‑
oşi, că am reuşit din câteva provincii pierdute, dis‑
preţuite, lipite de trei mari imperii. Moldova era 
dispreţuită de tătari, de ruşi, Valahia încălcată 
cinci secole de turci şi Ardealul nostru sub grofii 
unguri. Noi am reuşit. Strămoşii noştri, paşoptiş‑
tii, Heliade şi după aceea ceilalţi, Maiorescu, Ior‑
ga, Avram Iancu, au reuşit, au luptat şi au creat 
acest lucru imposibil: o naţiune, un stat, căruia 
noi îi zicem liber. Un stat care şi astăzi luptă pen‑
tru libertate, un stat conştient de sine şi, mai ales, 
un stat capabil să creeze mari valori. În istorie, 
legislaţie, cultură, această forţă a creării de valori 
justifică existenţa unui stat, ca şi luciditatea de a 
aparţine aceleiaşi credinţe. Prin credinţă înţele‑
gem şi credinţa religioasă creştină, dar înţelegem 
şi credinţa faţă de tradiţia acestei ţări.

„Salvarea noastră  
a fost cultura”

Ca de fiecare dată, ori-
care ar fi întrebarea tot la pa-
tos ajungeţi, ajungem, şi fără 
discuţie vă caracterizează. 
Oare e la fel şi atunci când îl 
traduceţi pe Rilke în Elegiile 
duineze? 

Elegii duineze e una 
din marile descoperiri ale 
tinereţii mele cu care l‑am 
„infectat” şi pe prietenul meu 
Nichita, după care el, după 
câteva zeci de nopţi, a scris, 
după părerea mea, cel mai 
înalt volum al său, 11 Elegii. 
A fost una din descoperirile 
mari: după Hölderlin, Rilke. 
O descoperire făcută după 

ce‑i citisem in extenso în tinereţe pe clasicii ro‑
mantici, clasicii germani, Schiller, Goethe, şi pe 
cei în proză, în teatru. Din fericire, eu fac parte 
din partea de nord a culturii române. Cultura ro‑
mână e formată din două straturi: stratul nordic 
şi cel sudic. Stratul sudic, în care ne aflăm, a fost 
format şi influenţat benefic de cultura franceză şi 
aici s‑au petrecut lucrurile importante, pentru că 
s‑a creat Regatul, cum ziceam noi înainte, Vechiul 
Regat. Aici s‑au produs marile întâlniri. Aici au 
venit şi cei doi regi germani care au stabilizat şi 
au creat România Mare. Noi, în nord, după Maio‑
rescu, care l‑a împins şi pe tânărul Eminescu să 
meargă la Viena şi la Berlin, noi, cu Maiorescu, 
cu Eminescu şi cu Blaga, noi facem parte din zona 
influenţată de germani. Eu l‑am „infectat” şi pe 
prietenul meu Nichita, care atunci când l‑am cu‑
noscut era foarte impresionat de sudici. Era un 
ucenic al sudicilor, al lui Ion Barbu, de exemplu. 
Dar eu i‑am băgat în cap doi poeţi pe care el atunci 
îi dispreţuia. Eram foarte tineri. Avea 24 de ani 
el; 25 – eu. El îl dispreţuia pe Blaga; nu‑l cunoştea 
bine. I‑am băgat în cap un necunoscut care astăzi 
este un mare poet şi pe care eu l‑am pus pe prima 
pagină din primul meu roman: George Bacovia. 
Aşa ne‑am intoxicat şi ne‑am ajutat unul pe altul, 
ne‑am împrumutat „cârjele”. În şcoli, în facultăţi 
se spuneau numai porcării, minciuni şi deformări 
ale realităţii culturale. Salvarea noastră a fost 
cultura văzută într‑un anumit fel. 

Şi când vine vorba despre traducere, chiar a 
acestor elegii, cum simţiţi că vă ajută interiorita-
tea în limba germană şi stăpânirea limbii române?

Mă ajută faptul că îl iubesc pe Rilke, că îl 
ador, este îngerul meu de pază. Eu nu cred în în‑
geri, eu cred în zei, dar în vreo doi‑trei îngeri cred, 
vreo doi au apărut şi în viaţa mea, mama şi soţia 
mea – fie iertată, care m‑au ajutat. Soţia mea a 
murit anul trecut şi a stat lângă mine 42 de ani. 
Iar mama – toată viaţa ei, deşi nu era de acord 
să fiu scriitor, ea era nemţoaică dintr‑o familie de 
comercianţi nemţi, ea ştia că e o meserie imposi‑
bilă, nepractică, mai ales fiind copilul unui pre‑
ot greco‑catolic. La această meserie imposibilă se 
adaugă incapacitatea mea de a fi abil social. Nici 
astăzi nu sunt foarte abil social, spre norocul meu, 
dar şi spre multele mele suferinţe.

Aşadar, ne‑aţi dăruit o cărticică de ţinut la 
piept, mă refer la Elegiile duineze, dar atunci când 
e să vă cunoaştem trebuie să luăm cu noi un bagaj 
impresionant, şi nu număr de pagini, ci număr... 
greutatea celor trăite şi puse în romanele dvs. care 
toate suntem, să le zicem, fluviu. Ajungem la Fri‑
ca, reajungem la Frica. În ce fel vă desprindeţi de 
ce v‑a făcut bine şi rău şi v‑a determinat să con-
struiţi în acest fel?

Frica e studiată de foarte mulţi mari scri‑
itori. Frica este unul dintre elementele cele mai 
profunde, psihologice ale sufletului uman. Adese‑
ori ea nu răzbate la suprafaţă decât în alte for‑
me: în forme de disperare, de fugă, de slugărnicie, 
chiar şi de credinţă creştină. În acest roman pe 
care vi l‑am dat, sau ca în Bunavestire – un ro‑
man foarte atacat de comunişti – frica are forme 
agresive, pentru că frica poate lua şi forme agre‑
sive, deşi la început, în cărţile mele, primele sute 
de pagini pot să înşele. Şi astăzi sunt mulţi critici 
care nu cred că Grobei poate să‑şi schimbe mas‑
ca. Masca e un concept al lui Nietzsche care nu 
înseamnă ceva care acoperă, ci care înseamnă o 

Am fost şi sunt un om fericit. 
Patosul despre care vorbiţi este 

forţa temperamentului meu. Sunt 
un coleric sanguin, un sanguin în 
esenţă. Am un roman de o mie de 
pagini, Drumul la zid, care a avut 
succes, pentru că a fost publicat 
sub comunism şi lumea l‑a citit. 
E un roman în care fac istoria 

unui sanguin care doreşte să se 
stăpânească. Această încercare de 
autometrizare, de stăpânire, a fost 

una din temele biografiei mele.

N. Breban, N. Manolescu
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formă a caracterului. Şi aici, în această carte, veţi 
vedea un fel de văr primar al lui Grobei. Şi aici, în 
Frica, e un personaj care acoperă 800 de pagini, 
un om mărunt, meschin, calculat, care la un mo‑
ment dat din două momente afirmă brutal adevă‑
rul. Dacă trăieşti 800 de pagini într‑o frică teribi‑
lă, aproape fizică... Totul se întâmplă în stalinism, 
această trilogie este închinată stalinismului. Sunt 
singurul om care, în loc să afurisesc sau să mă în‑
depărtez de aşa‑numitul comunism, m‑am întors 
şi ca un istoric al moravurilor şi al sufletului spre 
acea perioadă. Mă ocup acum de perioada de in‑
fern a românilor şi a estului Europei, prin cele trei 
romane: Singura cale, Jocul şi fuga şi Frica. Pen‑
tru că acolo sunt adevărurile, pentru că adevărul 
despre om uneori se află în puşcărie şi în suferin‑
ţă – asta a fost uriaşa descoperire şi religie a lui 
Fiodor Dostoievski: suferinţa e o formă profundă 
a cunoaşterii.

Ce vă face să vă înseninaţi? Ce vă înseninea-
ză?

Mă înseninează muzica. Vedeţi, aici am sute 
de dischete cu muzică romantică germană, clasi‑
că, literatură. Mă înseninează şi o femeie, un prie‑
ten care uneori nu se sperie prea tare de sălbăticia 
existenţei şi a ideilor mele, de singurătatea mea, 
de vagabondajul meu prin Europa în care părea 
că fug, dar n‑am fugit de România. Fugeam ca să 
călătoresc, pentru că ştiam că un mare scriitor nu 
poate să‑şi înţeleagă timpul, ţara şi propria sa fire 
decât ieşind din matricea sa. Numai ieşind din 
matricea ta poţi s‑o cunoşti, aşa cum, ieşind din 
uterul mamei şi depărtându‑te, poţi să te întorci 
la ea şi s‑o iubeşti. Deci, muzica, poezia, literatu‑
ra, o femeie caldă, prietenă. Femeile pot fi şi foar‑
te bune prietene. Într‑o perioadă când eram foarte 
ocolit şi atacat, când am trăit 18 ani fără nici un 
venit în România, pentru că l‑am certat la Paris 
pe dictatorul României şi am îndrăznit să mă în‑
torc, sub ochii Securităţii şi ai lui, rareori se apro‑
pia cineva de mine. Şi atunci era o figură feminină 
sau un prieten rar, un prieten rar... Deci, asta mă 
face să mă înseninez şi să fiu în acord încă o dată 
cu mine şi cu lumea. 

„Un infern al disperării tăcute”
S‑a întâmplat în câteva rânduri să treceţi şi 

pe un tărâm tot al literaturii, care era diferit de ro-
man. Mă refer la teatru, poezie, publicistică, eseu. 
Cum aţi pornit, de ce aţi pornit să scrieţi teatru, 
unde aţi simţit că aţi ajuns?

La teatru am pornit 
printr‑un sfat al lui Cio‑
ran, cu care mă vedeam 
des la Paris şi ne plimbam 
seri întregi prin Jardin 
du Luxembourg, vorbind 
în germană. Era foarte 
bucuros că ştie nemţeşte. 
Era uimit că şi eu vorbesc 
germana. El, Cioran, m‑a 
sfătuit să fac ce a făcut şi 
el, să nu mai vorbesc ro‑
mâneşte, să nu mai gân‑
desc româneşte, şi m‑a 
sfătuit să încep să scriu 
în franceză. Şi am scris o 
mică piesă de teatru care 
s‑a jucat la Ploieşti doi 
ani, Bătrâna doamnă şi 
fluturele. După aceea am 
scris o piesă mai mare tot 
în franceză, Culoarul cu 
şoareci, care s‑a jucat la 
Iaşi. Deci, prin teatru am 
încercat să mă apropii de 
franceza scrisă, pentru că 

mă gândeam că voi rămâne în Franţa, voi fi scrii‑
tor francez. Aici, în ultimii ani sub Ceauşescu, în 
dictatură, voi aţi trăit un infern, dar nu infernul 
bolşevic, ci un infern al disperării tăcute care a 
făcut ca atâta lume să dispere de România şi să 
înţeleagă prost patriotismul. Până şi astăzi mul‑
ţi tineri confundă patriotismul cu patriotismul de 
mascaradă al lui Ceauşescu. Deci, scriind teatru 
în franceză, am început, apoi, şi nişte romane în 
franceză. Când a venit libertatea aici, în România, 
am fugit repede la Bucureşti, lăsându‑mi soţia 
acolo, în Franţa, şi pe mama în Germania. Când 
ultimul meu roman a apărut în ’91, la Flammari‑
on, deja eram la Bucureşti şi conduceam Contem-
poranul. M‑a atras ceva spre acest pământ, spre 
locul naşterii bărbaţilor familiei mele. M‑a atras 
ceva ce eu nu pot să explic. E una din puţinele în‑
trebări la care nu pot răspunde: de ce m‑am întors 
mereu în România? De ce sunt aici?...

Poate pentru... şi asta era o definiţie pe care 
vă rog s‑o aprofundaţi sau s‑o combateţi dacă nu 
e bună... pentru a fi cronicarul atât de nuanţat şi 
de în detaliu al acestei perioade. N‑am şti ce s‑a 
petrecut atunci, în stalinism, dacă nu aţi fi scris, 
dacă nu aţi scrie despre această perioadă. E poate 
unul dintre punctele cele mai importante din ceea 
ce faceţi.

Ca să te întorci la această perioadă trebu‑
ie nu doar s‑o fi cunoscut, deşi unii scriitori buni, 
cum a fost Tolstoi, pot să vorbească de Războiul 
lui Napoleon fără să‑l fi cunoscut. Trebuie să ai 
curajul şi onestitatea de a vorbi despre anumite 
atrocităţi fără să ţii partea nimănui. Să vă dau 
exemplu: acest roman, Frica, are supratemă co‑
lectivizarea. E primul roman din literatura româ‑
nă care spune adevărul despre furtul pământului 
de la ţăran şi furtul demnităţii. Eu vorbesc foarte 
mult că s‑au furat nu numai pământul şi anima‑
lele, s‑a furat demnitatea. Am aşteptat 30 de ani. 
Eu nu‑s copil de ţăran. Am în jurul meu prieteni, 
colegi talentaţi, scriitori buni, copii de ţărani, care 
uită la suferinţele părinţilor şi strămoşilor lor. Şi 
vine, uite, Breban, fiu de popă dintr‑o generaţie 
de zece preoţi ardeleni, şi se apleacă asupra aces‑
tei mari drame. Marea dramă a comunismului a 
fost nu atât a boierilor, politicienilor, intelectua‑
lilor. Da, a fost şi a lor! Dar marea dramă a fost a 
ţăranului român. El a fost cel care a fost atacat, 
în primul rând, pentru că Lenin şi Stalin ştiau 
că ţăranul este piatra conservativă a valorilor de 
care vorbeam adineauri, a valorilor de credinţă şi 
de tradiţie. Ţăranul a fost cel mai atacat, ţăranul 
român. Or, marea dramă a fost a ţăranului. Şi nu 
mai vorbeşte nimeni de drama colectivizării. 

Şi după Frica II, pe care o pregătiţi sau e 
aproape gata? Ce aveţi la fel de năvalnic şi stă să 
fie scris în gând?

Deocamdată nu ştiu dacă voi mai scrie ro‑
man. Poate că da. Romanul e o boală deja, e mai 
mult decât o pasiune, e şi un colac de salvare al 
meu, e capacitatea mea de a fi singur în felul meu, 
adică creator şi rege al timpului meu. Deocamda‑
tă scriu volumul doi din Viaţa mea, în care sunt 
multe elemente despre timp, zei, bătrâneţe, Eu‑
ropa, valorile Europei, valorile româneşti şi par‑
ţial ce se întâmplă azi, deşi ce se întâmplă azi nu 
e foarte semnificativ. Niciodată prezentul nu e 

Să nu uitaţi că sunt un om care 
crede în viitorul statului român, 

în necesitatea acestui stat, în 
frumuseţea, în gloria şi în valoarea 
formidabilă a Europei Naţiunilor. 

Vasile Spiridon, N. Breban, D.R. Popescu şi Bogdan Creţu

Constantin Lupeanu
Acesta este  
Nicolae Breban! 

Mulţumesc, Nicolae Breban, mulţumesc 
pentru Francisca. 

Eram student şi circula zvonul că Tran‑
silvania dădea literaturii române un alt mare 
maestru. Numele Breban, Sorescu, Nichita, 
creatori înnoitori, erau pe buzele noastre, ale 
tuturor studenţilor de la Universitate. Breban 
va rămâne în istoria literaturii române drept 
romancierul cu cele mai multe capodopere.

Eu am publicat literatură proprie târziu, 
după consacrarea drept sinolog. 

În 1991, i‑am dat lui Mircia Dumitrescu 
un plic, cu pagini din romanul meu O lume de 
sfincşi, care avea să apară după câţiva ani. Mir‑
cia mi‑a promis că‑l duce directorului Revistei 
Contemporanul, Nicolae Breban, unde el lucra, 
asigurând grafica. Dimineaţa, a pus plicul pe 
biroul directorului şi şi‑a văzut de treabă. Ve‑
nind la birou, Nicolae Breban şi‑a verificat co‑
respondenţa, a văzut plicul, a citit paginile mele 
şi apoi a întrebat cine i‑a pus pe birou pagini 
de la Constantin Lupeanu. Socotind că va mân‑
ca papară, Mircia a recunoscut cu glas smerit: 
„Eu...” „Publicăm tot, în două numere consecu‑
tive”, a căzut verdictul.

Acesta este Nicolae Breban! 

semnificativ, el devine semnificativ în ochiul unui 
om născut să înţeleagă, să pătrundă, şi după un 
anumit timp, când toate aceste lumini care se re‑
fractă, lucrurile prind contur. Prezentul este ca un 
cristal care refractă toate obiectele şi le schimbă. 
Când acest cristal devine oglindă adevărată şi 
clară. Cu condiţia să apară acest subiect, le sujet, 
cum zic francezii. Pentru ca această conştiinţă să 
pătrundă acolo, e nevoie de mai mult decât talent 
şi mai mult decât onestitate; uneori trebuie curaj. 

Pentru patosul la care ajungeţi cu fiecare 
frază, fiecare frază dă din patosul său următoarei 
fraze şi creşte, avem un crescendo. Vă felicit şi vă 
doresc mulţi ani în care aceeaşi dorinţă de a vă 
exprima valoros şi important pentru noi toţi să vă 
ajute să spuneţi cât mai mult din ce aţi strâns şi 
doriţi să ne dăruiţi.

Vă mulţumesc! Mulţumesc ascultătorilor 
mei, celor care au rămas credincioşi literaturii 
mele şi literaturii bune, celor care vor să ştie. Deşi 
critica a slăbit mult în ultimii treizeci de ani, se în‑
tâmplă multe lucruri interesante în pictură, sculp‑
tură, teatru şi literatură. Din păcate, mass‑media 
ne ocoleşte, guvernele ne ocolesc. Vedeţi ridicolul 
buget al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţi‑
onale: zero virgulă zero... E vorba de cultura care 
este, cu siguranţă, singurul produs de export de 
valoare în această ţară, care ar fi capabilă în aceş‑
ti 30 de ani să creeze o altă imagine a noastră în 
străinătate, unde avem o imagine penibilă. Să nu 
se uite că am fost un luptător. Un luptător lovit 
adesea şi din vina mea. Pentru că nu eram destul 
de abil. Pentru că am îndrăznit să produc texte 
care nu erau conforme nici cu comunismul, nici cu 
bunul‑simţ, nici cu logica curentă sau cu tradiţia 
directă. Am fost şi sunt un om fericit. Patosul des‑
pre care vorbiţi este forţa temperamentului meu. 
Sunt un coleric sanguin, un sanguin în esenţă. Am 
un roman de o mie de pagini, Drumul la zid, care 
a avut succes, pentru că a fost publicat sub comu‑
nism şi lumea l‑a citit. E un roman în care fac is‑
toria unui sanguin care doreşte să se stăpânească. 
Această încercare de autometrizare, de stăpânire, 
a fost una din temele biografiei mele.

Să nu uitaţi că sunt un om care crede în vi‑
itorul statului român, în necesitatea acestui stat, 
în frumuseţea, în gloria şi în valoarea formidabilă 
a Europei Naţiunilor. Mulţumesc foarte mult.

Ianuarie 2019
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Mircea Braga
Nietzsche – „ultimul profet al 
acestei lumi în care trăim”

Cu puţine, dar relevante excepţii, car‑
tea din 2004 a lui Nicolae Breban, 
consacrată autorului Genealogiei 
moralei şi având un titlu derutant, 

anume Fr. Nietzsche. Maxime comentate, nu s‑a 
bucurat de atenţia cuvenită, posibila detaliere 
explicativă – lăsând la o parte unele conjuncturi 
şi conjecturi ce poartă masca unui nefericit „ome-
nesc, prea omenesc” (pentru a rămâne între cuvin‑
tele anahoretului de la Sils‑Maria) – indicând per‑
sistenţa unui unghi de înţelegere a gesticulaţiei 
filosofului german marcat de un clişeu de mult de‑
venit neproductiv cultural. Sau, deviind într‑o oa‑
recare măsură de la accentul de mai sus, aproape 
că ne putem întreba dacă nu cumva, la noi, opera 
lui Nietzsche se odihneşte în nelectură, situaţie 
neperturbată de (e adevărat, nu foarte multe) co‑
mentarii şi interpretări care, înlăturând preju‑
decăţile, o aşază într‑un registru al canonicităţii 
deja conturat pe alte meridiane. Or, poate, e doar 
o confirmare a realităţii, întărită prin spusele filo‑
sofului, că prezenţa geniului naşte frica, niciodată 
mişcările de adâncime, tectonice, apărute în sfera 
neliniştită a gândirii, a ideilor, a mentalului, ne‑
fiind altceva decât indice al incomodei necesităţi 
de transformare, de schimbare a unei constituiri 
ce părea pusă sub semnul definitivului, al certi‑
tudinii.

Dar nu pe un atare plan am precizat că titlul 
cărţii lui Nicolae Breban este derutant: demersul 
său, chiar şi la o lectură superficială, ni se arată 
a fi altceva decât o antologie de „cuvinte de înţe‑
lepciune”, sumar explicate, aşa cum au apărut nu 
puţine în întregul peisaj editorial mondial de‑a 
lungul timpului, privite îndeosebi ca depozite de 
texte formatoare, „educative” la cote ridicate de 
moralitate şi, deopotrivă, de intelectualitate. În 
1962, de pildă, publicând cunoscutul său Dicţio-
nar de maxime comentat, Tudor Vianu oferea şi 
deschiderea teoretică a termenului, preluată apoi, 
cu mici variaţii, în toate dicţionarele româneşti 
de terminologie literară. Cu antecedente în exer‑
ciţiul paremiologic al limbilor, maxima ar avea o 
definiţie laxă, de unde şi practica de a‑i ataşa şi 
alte forme ale expresivităţii, cum ar fi sentinţele 
(unde „accentul este pus pe concizia şi limpezimea 
formulării”), apoftegmele (expresii cu caracter ge‑
neralizator, aproape de anonimat, deşi iniţial da‑
tate şi cu autor identificabil), aforismele (pornite 
din „intenţia de a revizui un loc comun, o păre-
re înrădăcinată”, adesea dezvoltând paradoxul). 
Alte definiţii consideră ataşabile aici şi cugetarea, 
adagiul, dictonul, preceptul etc. Dificultăţi survin, 
însă, în momentul în care maximei i se atribuie 
calitatea de „specie”, deşi niciodată ea nu are o au‑
tonomie „absolută”, fiind întotdeauna dependen‑
tă de un text fie prezent, fie doar în situaţia de 
pre‑text, deci apărută în siajul unei demonstraţii/

argumentări care îi pre‑există şi în raport de care 
devine radical concluzivă. Orice comentariu, ori‑
ce explicaţie a unei maxime ne arată că ea se de‑
cupează dintr‑un întreg, devine un excerpt (cum 
subliniază Tudor Vianu), având, aşadar, o auto‑
nomie „provocată”. Neexistând maxime „pure”, 
tocmai întrucât ele se sprijină pe un întreg sis‑
tem de referinţe care se cere „pre‑ştiut”, autorii 
„specializaţi” sunt extrem de puţini, îndeosebi în 
cultura antichităţii greco‑romane sau a Renaşterii 
europene, unii mai vizibili în cultura Antichităţii 
asiatice (îndeosebi în cea chineză), dar şi atunci cu 
suport pre‑conştientizat, fiind vorba, bunăoară, de 
filosofie („explicarea” fiinţei şi a fiinţării) sau de 
religie (pe planul normativului credinţei şi al mo‑
ralei aferente). Consecinţa firească este că, dacă 
putem lua în considerare, totuşi, fie şi numai o 
„autonomie relativă” a maximei, ea ne apare doar 
în planul structurării sale stilistice, având efect în 
cristalizarea capacităţii limbii de a depăşi comu‑
nicarea comună, determinând elasticizări la nive‑
lul conştiinţei şi al cunoaşterii ca „trezire dintr‑un 
somn al neştiinţei, al rutinei sau al prejudecăţii” 

(precizarea îi aparţine tot lui Tudor Vianu). Iar 
regula face ca determinativul – frecvent marcat 
în antologiile „de gen” – de „comentate” să vizeze 
numai explicaţii privind apartenenţa auctorială, 
contextul formulărilor şi, în concentrat, semnifi‑
caţia care îi asigură permanenţa.

Evident, detaşarea unui fragment de text ca 
maximă se află şi în prelungirea unei opţiuni, ca 
rezonanţă la sens resimţită de un interpret sau 
de un observator, în cazul de faţă Nicolae Breban, 
consacrată ulterior prin accept şi utilizare, de 
unde şi posibilitatea înmulţirii înscrisurilor sem‑
nificative: proces mai lent, totuşi, fiindcă nu orice 
creaţie se oferă unei atari selecţii. Ostil rigidităţii 
sistemului, văzut ca dezacordat în raport cu flu‑
xul imprevizibil al gândirii şi supus inflexibilităţii 
„programului” prestabilit, Nietzsche s‑a abando‑
nat jocului neliniştit al ideilor, câmpului fluctuant 
şi adesea obscur al acestora, cutreierat simultan 
de puterea cuvântului de a ascunde, de a alune‑
ca printre sensuri, de a crea „măşti”, de a provoca 
intuiţia în descifrarea unui peisaj aparent amorf. 
Aliniamentul preferat a fost cel al „neliniştii” 

Demersul lui Nicolae Breban se 
sfârşeşte acolo unde începuse: la 
mai bine de un secol de la ultima 
frază scrisă de Nietzsche, textul 

acestuia este departe de a fi doar 
istorie

Eugen Negrici, Livius Ciocârlie, N. Breban
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eseistice – şi nu folosim cuvântul „eseu” altfel de‑
cât cu sensul de trăsătură comunicativă proprie 
unui text axat pe fragila ţesătură a „ideilor sen‑
sibile”, cum le numea şi „învăţătorul” anilor de 
început ai lui Nietzsche, înlăturat mai târziu, Sc‑
hopenhauer. Dar nu era refuzată nici efectivitatea 
literaturizării, având în vedere, în acest sens, nu 
doar „scenariul” mitologic creat pentru „morala” 
lui Zarathustra, ci şi prezenţa versurilor ataşate 
textului primar, ceea ce a făcut posibilă instala‑
rea „rostirii singulare” ca marcaj textual particu‑
larizant (am preluat sintagma din La Parole sin-
gulière a lui Laurent Jenny, 1990). Într‑o primă 
instanţă, ţin de firescul contextual formulările cu 
accent sentenţios, precum şi cele modulate aforis‑
tic sau paradoxal, de cele mai multe accentuân‑
du‑li‑se vizibilitatea prin fragmentarea paginii, 
delimitând astfel comprimările figurale, respectiv 
discursul prelucrat până la metaforă. Complemen‑
tar, sub presiunea fluxului gândirii, îşi fac apari‑
ţia revenirile asupra diverselor planuri ideatice, 
oscilaţiile, reformulările etc., ca refracţie a stării 
anamorfotice a respectivelor planuri, a mişcării 
structural neîngrădite când este vorba de lumea 
fractalică a gândurilor. Şi mai este ceva: obsesia 
concentratului, a esenţei, pe care filosoful însuşi o 
mărturiseşte în finalul la Incursiunile unui inac-
tual din Amurgul idolilor (când renunţase la ve‑
chiul proiect al Voinţei de putere în favoarea unei 
Reevaluări a tuturor valorilor), de fapt aproape ca 
justificare a faptului că volumul se deschidea cu o 
semnificativă selecţie intitulată Sentinţe şi săgeţi. 
Inflexiunile textuale amintesc de mai celebra Ecce 
homo: „Aforismul, sentinţa, în care eu sunt cel din-
tâi maestru între germani, sunt formele «veşnici-
ei»; ambiţia mea este să spun în zece enunţuri ceea 
ce oricare altul spune într‑o carte – ceea ce oricare 
altul nu (subl. aut. – n.n.) spune într‑o carte...”. 

Cu un simţ aparte al realităţii acestei dina‑
mici, permanent tratată ca „agent de pază”, din 
care nu puteau lipsi reliefurile maximelor (ceea 
ce, de altfel, nu a scăpat niciunui comentator atent 
al scrierilor lui Nietzsche), Nicolae Breban a făcut 
altceva şi mai mult decât o simplă antologie „de 
gen”, iar comentariul său se află, cum vom vedea, 
dincolo de „explicaţia” elementară care însoţeşte o 
atare intreprindere. Îndelung familiarizat nu doar 
cu ansamblul ideatic, ci şi cu tehnica scriiturii lui 
Nietzsche, autorul Animalelor bolnave păstrează 
în raţiunea de a fi a comentariului său dubla per‑
spectivă deschisă de obiectul pe care îl are în vede‑
re. Pe de o parte, este cunoscut faptul că filosoful 
contextualiza sub semnul „eternei reîntoarceri”, 
principiu care aducea prezentul său în determina‑
re istorică şi, totodată, în imprescriptibilă condiţie 
de genitor al tensiunilor care vor alimenta, prin 
reflex logic, planşele viitorului. Pe de altă parte, 
însă, eventualele corecţii, posibil episodice, posibil 
continue, în mecanismele mentalului nu anulează 
esenţialitatea principiului, dar pot modela treap‑
ta delimitărilor viitoare ca una cu sens fie ascensi‑
onal, fie descendent, fiindcă numai a înţelege lasă 
loc puterii de a crea. Nihilismul filosofului viza 
constituitul actualităţii sale când, în staza „conşti‑
inţei alterate, declasate” (la mauvaise conscience, 
tradusă de Nicolae Breban prin „conştiinţă încăr-
cată”), omul s‑a întors asupra omului, dispreţuind 
şi condamnând viaţa de aici şi de acum, adică ma‑
terialitatea şi facticitatea, proiectându‑şi aspira‑
ţiile şi translându‑şi valorile într‑o lume iluzorie, 
existenţa de după existenţă. Izolat, întâmpinat de 
contemporani cu lipsă de înţelegere, Nietzsche se 
vedea pe sine ca „inactual” şi, mai ales, îşi consi‑
dera creaţia ca trimisă, în calitate de proiect edi‑
ficator, într‑un alt timp, mai receptiv, din viitor.

Doar că, de la inactual la actual, distanţa se 
măsoară în grade de necesitate deduse prin con‑
fruntare, cea din urmă antrenând două iniţiati‑
ve auctoriale complementare (Nietzsche/Breban), 
deşi aflate la distanţă în timp. Totuşi, Nicolae 
Breban se retrage – atât cât se poate – pe sine 
din prim‑planul argumentării, acesta fiind dezvol‑
tat ca registru de denunţare a variilor şi multi‑
plelor poziţionări şi repoziţionări ale mentalului 
comun, cu funcţie decisivă, până în prezent, în 
stabilirea curbei descedente condamnate de cel 
ce se plasa „dincolo de bine şi de rău”. Constanta 
comentariului lui Nicolae Breban ni se arată a fi, 
astfel, punerea în exergă a necesităţii acceptării 
actualităţii lui Nietzsche, nefiind ocolite nici ex‑
cesele autorului Anticristului, dar precizând că 
„adevărul” nu intră în joc acolo unde delimitările 
nu pot funcţiona decât în calitate de drum şi cău‑
tare, aceasta fiind ordinea în care spiritualitatea 
însăşi se autodefineşte. Echilibrul rezultat scoa‑
te comentariul lui Nicolae Breban din zona enco‑
miasticului, devenind unul multifaţetat, expresie 
a unei căutări în siajul căreia atitudinea culturală 

îşi asumă şi rolul unei deliberări morale nedes‑
prinse de şansa reglajului atitudinal. Platformei 
de idei astfel concretizate i se recunoaşte o oare‑
care grafie sistemică, nu însă în tipar pre‑notat, ci 
sprijinită pe o bine structurată viziune a întregu‑
lui. Sursa acestei concentrări unificatoare poate fi 
şi aceea pe care – cum explică H.‑G. Gadamer în 
Adevăr şi metodă – receptarea franceză, pornind 
de la Derrida, o consacră drept reuşita lui Niet‑
zsche (nu a lui Heidegger) de a depăşi metafizica, 
oferind alt orizont „întrebării privitoare la fiinţă 
şi la sens în genere”. Sub primul aspect, şi Nicolae 
Breban sesizează cu insistenţă scoaterea fiinţei 
din lumea ideilor (unde este plasată de la Platon 
până la Kant) şi reintegrarea omului, ca la preso‑
cratici, în natură şi viaţă. Iar în raport cu sensul, 
acelaşi Gadamer accentuează asupra faptului că 
lui Nietzsche i se datorează schimbarea „ariei de 
relevanţă a hermeneuticii”, ca urmare a redefini‑
rii interpretării drept „o conferire de sens şi nu o 
găsire (subl. aut. – n.n.) a sensului” (vz. Text şi 
interpretare).

Cu aceste ultime detalii oprim încercarea 
noastră de a prinde în sinteză platforma de idei pe 
care s‑a exercitat gândirea lui Nietzsche aşa cum, 
explicit sau uneori doar sugerat, se sprijină singu‑
lara iniţiativă a lui Nicolae Breban. De aici şi fap‑
tul că degajarea unor formulări cu ţinută de maxi‑
mă, aforism sau sentinţă este corelată panopliei de 
concepte avansate de filosoful german, „întregul” 
devenind suportul lor real, totodată, suprafaţă 

esenţială a contextualizărilor necesare. Aceasta 
este gesticulaţia imediată, de primă instanţă, in‑
evitabil fracţionată, degajând unităţi primare de 
sens. Într‑un al doilea timp, prin comentariul ofe‑
rit, sensul deja expus va fi aliniat evoluţiei aces‑
tuia în timp, raportat la orice adaos sau nuanţare 
aflate în oricare dintre volumele filosofului, şi în 
cele din urmă expus realităţilor veacului al XX‑lea, 
precum şi celor ale actualităţii post‑moderne. Re‑
levanţa şi rezonanţa sensurilor declinate pe acest 
suport ca oficiu de verificare, validare sau inadec‑
vare au ecou sub un unghi al permanenţei active, 
dacă e cazul, sau pot fi lăsate în cazuistica lor iniţi‑
ală. Repetăm, nu este indusă reductivitatea de dic‑
ţionar: deşi relativizat, ca orice „adevăr”, de altfel, 
„adevărul” lui Nietzsche nu rămâne suspendat în 
suficienţa mecanică a înţelegerii, cu atât mai mult 
cu cât „rostirea singulară” îndreaptă gândirea prin 
semne de întrebare simţite ca provocatoare. Nu 
este aici locul unde putem detalia problematica ex‑
tinsă, uneori incisivă, alteori amortizată, prin care 
gândirea lui Nietzsche, dacă nu şi‑a putut marcat 
contemporaneitatea, şi‑a marcat – cum ne arată 
foarte bine Nicolae Breban – posteritatea. Mai 
mult decât un ghid pe acest drum, Nicolae Breban 
re‑compune universul ideatic al filosofului, urmân‑
du‑i atent deambulările şi extrăgând tiparele for‑
matoare ale grafiei ciudate, dar de neocolit nici azi. 
Şi le regăsim în şirurile conceptuale, recalcitrante 
dacă le abandonăm (cum se mai întâmplă) superfi‑
cialităţii: valorile existenţiale, instinctele în cultu‑
ră (vz. dionisiacul), „conştiinţa încărcată”, morala 
viciată (impusă prin instituţionalizarea religiei), 
voinţa de putere (ca voinţă de a crea), mirajul su‑
praomului, structura socială, „patosul distanţei” şi 
elita, „eterna reîntoarcere” şi „trăirea‑tip”, tarele 
psihologiei prezentului, acel obscur pentru mulţi 
amor fati şi necesitatea reevaluării tuturor valori‑
lor, mediocritatea şi conformismul, talentul şi tra‑
diţia, iubirea şi ura, „masca” şi ascunderea, trep‑
tele relaţionării sociale şi împlinirea de sine etc. 
Aproape întotdeauna insulare, ideile lui Nietzsche 
nu pot fi dislocate din tumultul care le înconjoară, 
iar această realitate este sesizată şi abordată de 
către Nicolae Breban cu vibraţia unei îndelungi 
iniţieri şi nu fără pulsiuni de reală empatie. În 
plus, a opera pe un asemenea versant al gândirii, 
al ideilor presupune şi obişnuinţa abandonării în 
emisiile ample şi subtile ale unui – cum îl numeam 
într‑un alt context – adevărat „instinct al culturii”, 
a cărui „logică” de început se arată a fi sensibilita‑
tea. Dar cel oferit nu este un alt Nietzsche (unde ar 
fi de găsit acesta?), ci un Nietzsche corect, ceea ce 
devine vizibil şi în situaţia în care, la finalul cărţii, 
înţelege a se despărţi de unele accente nietzsche‑
ene, printre care denunţarea absolută a creştinis‑
mului şi supraidealizarea antichităţii romane şi a 
patriciatului. Iar demersul lui Nicolae Breban se 
sfârşeşte acolo unde începuse: la mai bine de un 
secol de la ultima frază scrisă de Nietzsche, textul 
acestuia este departe de a fi doar istorie. r

N. Breban ‑ Nichita Stănescu
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Dana Oprica
Literatura lui Nicolae Breban

Crişu Dascălu
Auctor in fabula

Ce credem noi, dansatorii, despre Fred Astaire? 
Nu e niciun secret. Îl urâm. Da, îl urâm. 

Ne‑a creat un complex, deoarece este perfect. 
Perfecţiunea lui depăşeşte bunul‑simţ. 

Nu putem să‑i facem faţă.
(Mikhail Baryshnikov, 

discurs susţinut în onoarea lui Fred Astaire, 
premiat pentru întreaga carieră în cadrul  

Galei Premiilor Institutului de Film American, în 1981)

La fel gândesc unii scriitori de astăzi, extrem de puţini de altfel, 
despre prozatorul şi eseistul Nicolae Breban, cel care a fost se‑
dus de mediul social pe care îl observă cu grijă şi despre care 
scrie cu fineţe, ridicând atât analiza şi prezentarea contextelor, 

a spaţiilor de acţiune, cât şi stilul exprimării la nivelul desăvârşirii. Fră‑
mântările pe care le încearcă personajele sale, atât de bine surprinse, mă 
fac să afirm că, dacă ar fi avut un PR, Nicolae Breban ar fi ocupat spaţiile 
media, aşa cum Michel Houellebecq, cel mai cunoscut şi cel mai tradus scri‑
itor francez (autor – şi el – de romane existenţialiste, sociale, psihologice şi, 
pe alocuri, politice sau legate de momente politice), le ocupă zilele acestea, 
ca urmare a ultimului roman, Sérotonine (Éditions Flammarion), apărut în 
data de 4 ianuarie, al cărui enorm tiraj a fost vândut fulgerător. Dar nu la 
economia contabilă mă refer, ci, pur şi simplu, la economia marketingului, 
la mecanismul publicităţii, inerent ultimului secol, societăţii actuale. Este 
curios că la aceeaşi editură, Flammarion, au fost publicate, în limba france‑
ză, trei romane de greutate ale lui Nicolae Breban: En l’absence des maîtres 
(1983), Annonciation (1985), Don Juan (1993). 

 Nicolae Breban poartă un nume taumaturgic, al Sfântului născut în 
Licia, ca fiu al lui Eufemiu, om bogat, 
însă extrem de pios şi caritabil, şi al 
Annei, sora arhiepiscopului din Mira. 
Minunile pe care le face şi le‑a făcut 
romancierul rămân în perimetrul lu‑
mii sale, al scrisului şi al societalului: 
tineri încurajaţi de Breban să scrie, 
care au nevoie de o remarcă, de un in‑
diciu sau de o palmă prietenească pe 
umăr ca să înceapă sau ca să continue 
să scrie; prieteni care îi sunt recunos‑
cători pentru mâna întinsă la nevoie, pentru interesul cu care îi ascultă; 
români de oriunde care se bucură de mainstreamul cultural împărtăşit de 
Revista Contemporanul al cărei director devine în 1990.

 Literatura lui Nicolae Breban depăşeşte cu mult epoca în care a fost 
scrisă. Ea este de actualitate acum, în Europa. În primul rând, pentru că, în 
romanele sale, femeile, în diversitatea firii lor, sunt protagoniste: Francisca, 
Ema Barta, Irina Dabici, Ludmila Ogrin, Mia Fabian, Lelia Crăiniceanu, 
Venturia Ciolac, Cecilia. Femeile, în zilele noastre, sunt protagonistele vieţii 
politice şi sociale. Sunt femei precum Aspazia, din Milet, centrul filosofiei 
ionice, cea care, ajunsă la Atena, se face cunoscută în noua societate, ale că‑
rei regulile încalcă uneori şi cea care face din Socrate un retor teribil, iar din 
Pericle un mare orator; precum madame Bovary (Gustave Flaubert), femeia 
căsătorită cu un soţ mediocru, înconjurată de amanţi egoişti şi pretenţioşi; 
precum seducătoarea şi capricioasa Marguerite Gautier (Alexandre Dumas 
fiul); precum Nanon (George Sand), care, graţie curajului şi inteligenţei, îşi 
câştigă destinul de femeie într‑o nouă societate; precum Batsheba Everde‑
ne (Thomas Hardy), femeia sinceră, sălbatică şi înfocată care face ca orice 
femeie să se simtă orgolioasă de propria‑i fire. Însă femeile literaturii lui 
Breban sunt cele care se constituie în multiple oglinzi în care să se vadă, 
metamorfozaţi, şi Traian‑Liviu Grobei, şi Mişu Cârstea, şi doctorul Subu, şi 
Emil Catargiu, şi Paul Sucuturdeanu, şi inadaptabilul Minda, conferenţiar 
şi medic apreciat, şi prietenul acestuia, Laurenţiu Ceea, şi seducătorul au 
rebours Nicolae Rogulski.

 Am selecţionat această trăsătură a operei lui Breban deoarece, deşi 
întinsă de‑a lungul câtorva decenii, care au înregistrat schimbări de tot ge‑
nul, rămâne perfect actuală, dacă nu cumva pe atunci era anticipativă, defi‑
nindu‑se, după cum descopereau şi Hannah Arendt şi Michel Foucault, ca o 
ontologie a actualităţii, un exerciţiu filosofic al prezentului, a ceea ce urmea‑
ză să trăiască personajele. Dintr‑un unghi social, Breban priveşte personaje‑
le ca un spectator entuziast, interesat de fiecare epocă şi, în plus, le provoacă 
un efect de contrast a ceea ce nu sunt. În această antologie a actualităţii 
regăsim fenomene unice, puternice, declanşatoare, istorice, de fapt care con‑
stituie sensul fiecărei epoci pe care o prezintă diacronic Breban. Dar perso‑
najele au aceleaşi probleme, aceleaşi frici, indiferent de epocă, aspecte pe 
care le surprinde în toate tonurile şi care îi fixează opera într‑o permanenţă 
antropologică. Problema naturii fiinţei umane, antică şi modernă, quaestio 
mihi factus sum a Sfântului Augustin (am ajuns să fiu o problemă pentru 
mine însumi) îşi găseşte răspuns, prin opera lui Breban, atât psihologic, cât 
şi filosofic. 

 Tolle, lege; tolle, lege – au fost miraculoasele cuvinte pe care le‑a 
auzit Sfântul Augustin în faţa scrisorilor Sfântului Pavel a căror lectură a 
precipitat convertirea sa la creştinism. Ia şi citeşte, ia şi citeşte ne‑ar zice, 
cu siguranţă, Nicolae Breban, cu scopul de a descoperi valenţe umane, de a 
identifica zbuciumuri, bucurii, procese de conştiinţă, în etape care fac parte 
din istoria noastră şi se integrează perfect marii literaturi. Iar noi i‑am răs‑
punde: Tolle, scribe, magister!, mai aveţi multe de spus! r

Titlul meu nu propune o reabilitare a autorului, după frenezia 
textualistă a ultimei jumătăţi a secolului trecut şi după cedarea 
unui loc onorabil cititorului de către Umberto Eco, cam în ace‑
iaşi ani. Au făcut‑o alţii mai devreme, când mai bine, când nu. 

Nu cred în supremaţia apriorică a vreunuia dintre aceşti trei pili ai contrac‑
tului interpretativ, ci într‑o virtuală colaborare a lor. Spun virtuală, pentru 
că, spre deosebire de autor şi de cititor, situaţi inevitabil în contexte care 
pot să fie coincidente, care se pot intersecta ori care sunt distanţate în timp 
şi spaţiu, textul glisează prin contexte succesive, de care este validat sau 
ignorat. 

Opera lui Nicolae Breban a traversat trei asemenea contexte. Primul, 
cel dintre 1965 şi 1971, când criticii vremii l‑au impus drept un mare proza‑
tor postbelic; al doilea, cel dintre 1971 şi 1989, când aproximativ aceiaşi cri‑
tici s‑au arătat cel puţin circumspecţi, din motive neliterare, faţă de ce a pu‑
blicat în acest interval; al treilea, cel care a început în 1990, când orizontul de 
aşteptare a fost modificat arbitrar, astfel încât marile sale romane, dacă nu 
au fost îmbrâncite de conspiraţia contestaţiei generalizate, au avut parte de 
o conspiraţie a tăcerii ori de primiri confidenţiale din partea unor amfitrioni 
derutaţi. Cele câteva comentarii ones‑
te ale cărţilor sale au devenit repede 
excepţii, într‑un timp când nimeni nu 
pare a se simţi confortabil în cultură. 

Cu atât mai mult mă întreb: oare 
câţi dintre confraţii lui Breban ar fi 
avut temeritatea să denunţe trădarea 
criticii? Sinceritatea este apanajul ca‑
racterelor tari, aşa cum clevetirea este 
a celor mărunţi şi aşa cum ura trădea‑
ză canaliile. În fond, francheţea, ca şi 
punctualitatea, este un semn de supe‑
rioară politeţe. Tocmai de aceea el se 
arată nemulţumit de critică, iar nu de 
critici, căci, la urma urmei, şi aceştia 
nu sunt decât inşi când buni, când răi, 
care nu trebuie nici dezavuaţi necon‑
diţionat, nici elogiaţi cu orice preţ, perspectiva din care sunt consideraţi fiind 
exclusiv aceea a unei personalităţi cu înclinaţii demiurgice. Scriind despre 
critici, aceştia devin, sub sacadarea maşinii de scris, un soi de personaje, 
aflate, ca toate cele din scrierile sale, dincolo de bine şi de rău. Iritat de ispră‑
vile lor, Breban nu se poate abţine să nu îi privească cu un ochi îngăduitor 
totuşi, căci, pentru el, protagoniştii artei nu sunt nici morali, nici imorali, ci 
doar susceptibili de interpretări morale.

Nicolae Breban este un scriitor mult prea inteligent spre a‑şi lăsa crea‑
ţia la voia întâmplării. Nu ştiu cât de premeditată a fost divulgarea surselor 
sale fundamentale: Dostoievski, Nietzsche şi Th. Mann, despre care a vorbit 
ori de câte ori s‑a ivit prilejul, dar ştiu că aceste modele, a căror valoare 
nimeni nu o poate contesta, au devenit tot atâtea ferestre prin care i‑a fost 
contemplată opera. Având precauţia să vorbească doar despre ele, nu să le 
şi scrie în textul literar, numele respective şi‑au atenuat în timp statutul 
modelator, devenind cheie de control a sincerităţii critice. Aproape nu există 
pagină de comentariu în care cel puţin unul dintre ele să nu fie evocat. A 
apărut astfel un stereotip interpretativ, un clişeu de neocolit, la care toată 
lumea recurge ca la un bun colectivizat, fără a avea deloc bănuiala că e vorba 
de o capcană pe care tocmai cei care au căzut şi cad în ea şi‑au pus‑o în cale. 
Cum se zice, nu trebuie să sapi groapa altuia; e suficient să‑l laşi să cadă în 
groapa pe care ţi‑a pregătit‑o…

Cu acest element de control în funcţiune, romanele sale abia de acum 
încolo devin disponibile pentru o critică a lor. Şi numai a lor. Căci paginile nu 
sunt cutreierate de nimeni altcineva decât de Nicolae Breban. Şi am acum, 
deloc întâmplător, imaginea ultimei secvenţe din filmul Dincolo de colinele 
verzi: un grup de inşi în roluri de protagonişti, în spatele cărora se înalţă 
silueta mută a celui care le‑a dat viaţă. r

Literatura lui Nicolae 
Breban depăşeşte cu mult 
epoca în care a fost scrisă. 

Ea este de actualitate acum, 
în Europa

Am acum, deloc 
întâmplător, imaginea 

ultimei secvenţe din filmul 
Dincolo de colinele verzi: 
un grup de inşi în roluri 

de protagonişti, în spatele 
cărora se înalţă silueta 

mută a celui care le‑a dat 
viaţă
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literatură, roman. Sentimentul că poate rata toc‑
mai în acest teritoriu victoria şi, cine ştie, lupta în‑
săşi l‑a însoţit multă vreme: „Nu, «spaimele rată‑
rii» nu m‑au părăsit nici după apariţia, cu succes, 
a primelor trei romane, şi ele nu m‑au părăsit nici 
azi, când unii, din amabilitate, mi se adresează cu 
apelativul «maestre». Aceste «aprehensiuni insis‑
tente» ce mi s‑au agăţat de propria personalitate, 
ca şi unele «zdrenţe indelebile ale memoriei» sunt, 
de fapt, marele dar al carierei mele, ca şi Timpul, 
cele câteva decenii în care am putut să‑mi desă‑
vârşesc, public, dacă nu «opera», oricum «proiec‑
tul ei», îngheţat în cărţi ce‑mi poartă, indiscutabil, 
«la griffe», marca, pecetea”. Toate „triumfurile”, 
toate câştigurile şi „căftănirile” unor mediocri nu 
fac doi bani pe lângă ratarea unui om superior în‑
zestrat şi dominat de obsesia de a construi, de a 
crea. Sentimentul ratării e marca nobleţii şi viaţa, 
istoria fac ce fac şi, dacă nu întotdeauna, oricum 
de multe ori, îi ajută să învingă în primul rând 
pe cei chinuiţi de teama ratării. În rest, nu avem 
decât o mulţime de „realizaţi” şi „nerealizaţi”. Iar 
de ratat – zice Breban – „nu ratează cu adevărat 
decât adevăraţii creatori, cei care nu‑şi ating mo‑
delul sau arta visată!”. Octavian Paler spunea că 
până şi Michelangelo a ratat pentru că a năzuit 
să sculpteze şi nu a mai avut timp să o facă. Ca‑
uzele ratării pot fi multiple, drama e aceeaşi. Un 
episod rememorat în Sensul vieţii mi se pare gră‑
itor privind teama de ratare a lui Nicolae Breban. 
După ce fusese grav bolnav la puţin timp de la 
ieşirea din adolescenţă (cumplita maladie a lui 
Bouilland), în iarna anului 1964, contractează o 
gravă pneumonie. Este dus cu un taxi la spital de 
prietenul lui, Nichita Stănescu. Dar „într‑o seară 
de Duminică, după ce primisem vizita îndelungă 
a prietenilor mei literari, aceiaşi, «grupul» (Nichi‑
ta, Matei Călinescu, Cezar Baltag, Grigore Ha‑
giu, Florin Mugur – nota mea), ieşind pe coridor, 
m‑am aplecat şi am scuipat într‑o sputieră sânge, 
compact, amplu şi, într‑o clipă, trupul meu, ce o 
lua ca de multe ori înaintea gândului, a îngheţat: 
aveam cancer pulmonar, mi‑am spus, şi m‑am în‑
tors în rezerva în care dormeam cu un alt bolnav 
– fapt comic, acesta, un muncitor, era într‑adevăr 
bolnav de un cancer pulmonar pe care nu‑l dra‑
matiza prea mult! M‑am culcat şi m‑am întors cu 
faţa la perete, «contemplând dezastrul»: nu, nu voi 
fi niciodată un scriitor!”. Breban nu publicase la 
acea dată nici o carte – Francisca, romanul său 
de debut, avea să apară în 1965 – când trecuse 
deja de 28 de ani, vârstă până la care – consideră 
el – „nu aveam ce rata, eram nici mai mult – nici 
mai puţin decât un provincial ca origine, dar şi ca 
ticuri intelectuale, cu o cultură lacunară şi, mai 
ales, fără cel mai mărunt semn de originalitate! 
Trăiam în cochilia interioară, ascunsă, a spiritului 
meu, o sfâşiere dramatică: disproporţia flagrantă, 
până la marginile ridicolului, între «aspiraţie» şi 
«realizare». Nici socialul nu putea fi făcut răspun‑
zător de «impotenţa» mea, indivizi de vârsta mea, 
Labiş, D.R. Popescu, Fănuş Neagu, scriau bine, 
uneori foarte bine, şi «publicau», unii aveau chiar 
volume excelente, bine primite de critică!”. 

Nu‑mi dau prea bine seama ce înţeles confe‑
ră Nicolae Breban sintagmei biografie socială. De 
altfel, social, socială sunt cuvinte pe care le repetă 
în cele mai neaşteptate contexte: „absurdul soci‑
al”; „socialul stalinist noroios”, „defect social” etc. 
Ceea ce am înţeles însă este că „biografia (sa) soci‑
ală” începe sub semnul unei duble lupte „încorda‑
te”: cu stalinismul „abject, cu adevărat reacţionar, 
duşmănos artei şi naţiunii române” şi cu „propria 
mediocritate, care părea evidentă şi instalată o 
dată pentru totdeauna”. La câţiva ani de la ab‑
solvirea liceului, se afla în casa unde mai târziu 
avea să‑şi scrie primele cărţi; „era toamnă, afară 
cerul era închis, o ploaie fină şi apăsătoare presa 
micul oraş de pe malurile Timişului”, iar situaţia 
sa „era ea însăşi «apăsătoare»: funcţionar la 17 
ani la Oradea, la 18 ani ucenic strungar 
la Uzinele 23 August din Bucureşti, ex‑
matriculat de două ori, în ’53 şi ’54, de la ð

Constantin Coroiu
Nicolae Breban,  
sensul vieţii şi al operei

În toate personajele create de Nicolae 
Breban, bărbaţi sau femei, atât de vii, 
îl regăsim pe creatorul lor. Multe din‑
tre ele l‑ar îndreptăţi pe romancier să‑l 

prafrazeze pe Flaubert cu faimoasa mărturisire: 
„Emma c’este moi”. Mai mult poate decât despre 
alţi mari prozatori, autorul Îngerului de gips şi al 
Buneivestiri este „devorat” de literatura sa. În mo‑
mentele în care privirea înapoi, la drumul străbă‑
tut, a devenit din ce în ce mai irepresibilă, Breban 
s‑a întors din lumea romanelor sale în propria‑i bi‑
ografie, parcă pentru a şi‑o lua din nou în stăpâni‑
re, nu fără melancolia şi angoasa celui care simte 
că a învins, fiindcă este un învingător. S‑a întors 
însă nu cu intenţia de a scrie neapărat o (auto)
biografie în maniera clasică. Cele patru volume 
intitulate goethean: Sensul vieţii (2003‑2007) şi 
Viaţa mea (2017) ilustrează pe deplin concepţia 
lui Breban despre scrierile memorialistice. Care 
sunt, spune el, altceva decât povestire, decât „cro‑
nică”. Şi, într‑adevăr, cărţile amintite nu sunt nici 
cronică, nici autoficţiune, ci mai degrabă o subspe‑
cie hibrid marca Breban în care scriitorul reme‑
morează multe fapte biografice, unele dramatice, 
care dau seamă de traiectoria unui destin, fără a 
fi vorba de „subspecia literară numită memorialis‑
tică sau mărturie, témoignage, cum îi spun fran‑
cezii”. Şi asta pentru că, mai mărturiseşte autorul 
– „eu nu am încredere în «biografii», indiferent că 
ele sunt făcute de autor, par lui même, sau de o 
persoană străină, deşi înţeleg «nevoia de piaţă» în 
cultură, dar şi în larga opinie publică, a acestui 
produs. Pot chiar înţelege elementul pozitiv al bi‑
ograficului în istoria literară, de la Saint‑Beuve 
la magnifica Istorie a literaturii a lui Călinescu”. 
Breban constată, de pildă, că „«interesantul» vo‑
lum autobiografic al criticului de prim rang care 
a fost Ion Negoiţescu, mort, în exil, la München”, 
carte în care evenimentele biografice sunt relata‑
te diacronic, este dezamăgitor, „deşi autorul are 
ştiinţa scriiturii şi rutina ei”. De ce? Fiindcă, cu 
toate că I.N. se străduieşte să fie sincer, nu reu‑
şeşte să comunice nimic adevărat despre viaţa sa, 
care a fost o experienţă, crede Breban, de‑a drep‑
tul fantastică: „Poate mai «sinceri» au fost marii 
critici Ibrăileanu şi Călinescu, refuzând să publi‑
ce «jurnal» sau «autobiografie», riscându‑se, cu re‑
zultate excelente, în roman. Cu siguranţă aflăm 
infinit mai multe despre «omul Ibrăileanu» din 
Adela sau despre pulsiunile egocentrice, naiv‑pa‑
ranoice ale «omului Călinescu» în Bietul Ioanide!”. 
Mărturiile contemporanilor despre o personalita‑
te sau alta!? „Întrebarea este cine le face. O bravă 
menajeră care ar relata că domnul Schopenhauer 
iese mereu pe stradă cu câinele său, fără a şti alt‑
ceva, nu ne descoperă axul vieţii filosofului. Nu‑
mai cine consultă opera îşi dă seama că filosoful 
german, crezând într‑un individ metafizic, ţinea 
imperturbabil un câine de aceeaşi rasă şi formă, 
fiind convins că reprezenta acelaşi arheu canin. 
Eminescu a avut parte de martori insignifianţi 

şi obtuzi, persoane care l‑au văzut la ospiciu sau 
în localuri, şi care ne‑au lăsat unele anecdote. Şi 
totuşi figura lui Eminescu se ridică până la cer 
dintre aceste oneste furnici care au mers numai 
pe lângă tălpile lui”. Există în scrierile subiecti‑
ve ale lui Nicolae Breban confesiuni, autoanali‑
ze, inserţii eseistice, evocări ale unor evenimente 
şi întâlniri importante, chiar decisive, schiţe de 
portret, în fine, pagini în care „gheara leului” se 
vede şi se simte de la distanţă. Spre deosebire de 
romanele sale, cu începutul lor greoi, Sensul vie-
ţii debutează ca o naraţiune autobiografică ce dă 
impresia că va continua într‑un stil alert, nespe‑
cific de altfel autorului Animalelor bolnave şi al 
Drumului la zid, impresie însă repede spulberată. 
O scurtă incursiune genealogică întreprinsă cu un 
fel de umilinţă orgolioasă, convertită repede în 
„pulsiune paranoidă”, ca să preiau sintagma sa, 
e ca o ridicare de cortină: „M‑am născut în prima 
treime a secolului XX în nordul ţării, în casa unui 
tânăr preot greco‑catolic, căsătorit cu o nemţoaică 
din sud, din Banatul sârbesc, născută, ea însăşi, 
într‑un castel din Ungaria. Bunicul meu dinspre 
Mamă, Iosif Böhmler, a murit pe front, în arma‑
ta austriacă, bunicul meu dinspre Tată, Nicolae 
Breban, protopop, a murit într‑o comună de lângă 
Baia Mare, unde este îngropat în curtea bisericii 
pe care a zidit‑o. Dinspre Brebani, mă «anunţă» 
un lung şir de preoţi de ţară, maramureşeni, de 
partea Böhmlerilor, un clan de comercianţi, dintre 
care ultimul, singurul frate al Mamei, Mihail, a 
murit cu câţiva ani în urmă, ca negustor de obiec‑
te din fier, lângă Viena, în oraşul Eisenstadt, loc 
în care Joseph Haydn a fost, timp de peste trei 
decenii, compozitorul curţii contelui Esterházy./ E 
imposibil, se pare, să scapi, să «evadezi» din linia 
genetică a familiilor «reunite», mai ales când ele, 
cele două clanuri, «triburi», respectă într‑o aseme‑
nea măsură tradiţia profesională; dintr‑un şir de 
preoţi şi unul de comercianţi nu putea «ieşi» de‑
cât un hibrid, un fel de «preot comerciant», profil 
care, dincolo de insolitul «situaţiei», poate spune 
cu mult mai mult despre mine decât capitole în‑
tregi./ Preot, evident, cu pulsiunea paranoidă de a 
«avea un mesaj» de transmis omului şi umanităţii, 
înzestrat cu un fel de super‑ego, purtat peste tot, 
aproape, ca o insignă – un super‑ego descifrat cel 
mai adesea fals ca o trăsătură megalomanică, dar 
care, de fapt, trădează mai degrabă o oarbă cre‑
dinţă în literatură, mai ales în subspecia numită 
roman”.

Am dat acest lung citat şi m‑am oprit la „oar‑
ba credinţă în literatură”, fiindcă multe s‑au spus 
şi se pot spune despre Nicolae Breban, ca despre 
oricare personalitate accentuată, complexă, dar 
credinţa oarbă în literatură, devoţiunea faţă de 
aceasta şi ambiţia de a construi o operă nimeni 
nu i le poate nega. Breban este fascinat de putere. 
Dar nu de puterea politică sau de cea a banului. 
Pentru el, puterea, menită nu doar să‑i satisfa‑
că ego‑ul, ci să‑i motiveze existenţa, înseamnă 

Gestul lui „brutal”, care a surprins 
lumea literară şi politică a vremii, 
s‑a dovedit a fi însă, până la urmă, 
ca să mă exprim în maniera celui 

ce a scris În absenţa stăpânilor, un 
„noroc de destin”
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(...), bolnav în clipa ace‑
ea de un «icter mecanic», 

dobândit probabil în cele două 
luni de spital, urmam oarecum 
disperat – dar şi amuzat, cu gus‑
tul «micii aventuri»! –, în oraş, o 
şcoală de şoferi profesionişti, «să 
am o meserie». Ar fi trebuit, în 
acea după‑amiază când totul mi 
se închidea în faţă, când colegi 
de‑ai mei şi prieteni, «inferiori 
mie», credeam!, intelectualiceş‑
te vorbind, erau deja spre sfâr‑
şitul studiilor superioare, ar fi 
trebuit, spuneam, să fiu dispe‑
rat; eram doar uşor deprimat, o 
uşoară, persistentă panică «mă 
locuia», e drept, dar o uitam re‑
pede, adâncindu‑mă în lecturile 
mele bogate şi «inutile» sau as‑
cultând ore întregi, la masivul 
aparat de radio, muzică de operă 
şi clasică”. Nu numai în acea zi 
de toamnă, ci şi în întreaga sa 
viaţă Breban dă impresia că se 
surprinde mereu în urmă, că are 
mereu foarte mult de recuperat, 
că, prins într‑o competiţie cu al‑
ţii şi mai ales cu sine, este stăpâ‑
nit de teama că nu o va câştiga, că va eşua. Memo‑
riile sale (să le numim totuşi astfel) ne dezvăluie o 
fiinţă nicidecum slabă, dimpotrivă puternică, dar 
o conştiinţă convulsivă. Există un clişeu la care 
mulţi scriitori şi artişti recurg atunci când se con‑
fesează şi anume că – vezi Doamne! – pe ei i‑a 
ales cutare artă, cutare profesiune şi că alegerea 
nu le aparţine. E un fel de a spune – cu modestie, 
nu‑i aşa? – că sunt nişte aleşi. Dacă e vorba de 
alegere, Nicolae Breban face parte dintre cei care 
ei au ales. El nici măcar nu a fost un precoce şi se 
declară „extrem de bucuros” de a nu fi fost – „în 
felul acesta, nu numai scăpând unei reguli triste 
a geniilor precoce ale literaturii române – de la 
Cârlova, Bolintineanu până la Eminescu şi Labiş 
–, dar, ţinând cont de faptul că «ambiţionam» să 
«fac roman», roman în tradiţia copleşitoare a unui 
Dostoievski, Th. Mann, deci o operă amplă şi re‑
flexivă, scriitorul ce urma să devin avea neîndoios 
nevoie de un lung timp de germinaţie şi formare 
şi de unul şi mai lung, mai amplu de expresie şi 
de «luptă de afirmare» a propriilor texte”. Pentru 
a izbândi a fost nevoie, aşa cum s‑a dovedit, şi de 
un anumit – cum să‑i zic?! – anturaj scriitoricesc. 
Apoi, de un debut convingător şi de o critică deo‑
potrivă încurajatoare şi catalizatoare. Experienţa 
„falsului bănăţean”, a şoferului care lucra la un 
minister, dar care aspira la înalta demnitate de 
Scriitor arată că cel puţin una dintre cele trei con‑
diţii, fundamentală, s‑a îndeplinit: a pătruns, a 
fost primit, în grupul lui Florin Mugur şi apoi în 
cel al lui Nichita Stănescu, compus din trei poeţi 
(ceilalţi doi fiind Cezar Baltag şi Grigore Hagiu), 
un critic şi teoretician literar de anvergură (Matei 
Călinescu). Acest grup – afirmă cu recunoştinţă – 
„m‑a ajutat nu să ajung ceea ce sunt, dar ca acest 
lucru să se facă mai repede, mai curat, mai profe‑
sionist şi, mai ales, mi‑a dăruit pentru prima oară 
în zbuciumata mea, deja, tinereţe, primul recon‑
fort moral, psihic, primul, clarul, inconfundabilul 
semn al Norocului”. Într‑un moment când critica 
literară abia dădea nişte palide semne de emanci‑
pare, după experienţa sterilizantă a „realismului 
socialist”; când nu exista o autoritate critică de 
necontestat, o „curte de casaţie” a valorilor este‑
tice, grupul lui Nichita Stănescu, reunind câţiva 
tineri de real talent, cu o fervoare intelectuală no‑
vatoare, era unul de puternică emulaţie, un fel de 
club de dezbateri ai cărui membri înţelegeau să se 
sprijine în proiectele lor, nu fără însă a le supune 
analizei critice şi a‑şi exprima tranşant opiniile. 
Butada binecunoscută „de scris şi de murit, nu 
scrii şi nu mori decât singur” exprimă, fără îndo‑
ială, un adevăr, dar un adevăr care nu exclude, ci 
presupune „proba grupului”. Exemplară este soli‑
daritatea lui Breban cu generaţia şi grupul său pe 
care nu o dată o mărturiseşte cu un recognoscibil 
patetism viril. 

Există, nici vorbă, şi o angoasă a lecturii, 
aşa cum este una a călătoriei sau a primei întâl‑
niri cu fiinţa iubită, ori numai dorită, de obicei, 
aceasta din urmă, semiratată sau ratată de‑a bi‑
nelea. Memoriile lui Breban, ca şi romanele sale, 
nu te scutesc de o asemenea angoasă. Cu atât mai 
mult cu cât naraţiunile sale subiective nu au un 
ritm alert. Preocupat de o temă sau de o idee, el 
are plăcerea parantezelor, a digresiunilor ample 
cu accente psihanalitice, asta şi din ambiţia uşor 

donquijotescă de a spune mai mult decât tot. Or, 
văzând sub titlul Sensul vieţii înscrisă menţiunea 
memorii şi nu eseu filosofic sau roman, cititorul se 
aşteaptă să afle cât mai multe despre viaţa celui 
ce a scris Îngerul de gips, Bunavestire şi alte ro‑
mane care au făcut epocă. Aşteptarea se prelun‑
geşte, dar autorul ne‑a avertizat: „Mărturia mea e 
de tipul impresionist (sic!), un semn al dezbaterii 
şi analizei trecutului literar văzut «din unghiul 
meu», purtând doar «adevărul meu şi al gustului 
sau prejudecăţilor mele literare!», scopul fiind nu 
de a informa, ci „de a sugera o atmosferă”. Şi, tre‑
buie observat, sunt în Sensul vieţii şi în Viaţa mea 
pagini în care atmosfera este admirabil sugerată 
tocmai prin evocarea unor momente de puterni‑
că trăire, cum ar fi cel al apariţiei romanului de 
debut: „Când mi‑a apărut Francisca în toamna 
lui ’65, Nichita se afla la al treilea volum de ver‑
suri, Dreptul la timp. A venit cu mine într‑o dimi‑
neaţă blândă, însorită de toamnă, asistându‑l pe 
prietenul său şi debutantul romancier, extrem de 
surescitat deoarece acesta primise un telefon de 
la secţia tehnică a sacro‑sanctei ESPLA, că poa‑
te «vedea» şi primi un exemplar de semnal. Am 
urcat la etajul unu al vilei luxoase de pe strada 
Orlando, în holul uriaş şi luminat din care dădeau 
uşile spre cabinetele celor doi şefi (…) Cineva ne‑a 
adus de jos, de la serviciul tehnic, un exemplar al 
romanului, eu l‑am luat cu mâinile tremurânde 
şi mi‑am afundat faţa în el (…) Mi‑am înfundat 
obrazul în paginile proaspăt tipărite ale primu‑
lui exemplar al utopiei mele, ce se strecurase în 
sfârşit printre porţile numeroase şi perfide ale 
atotputernicului sistem, şi am tresărit: mi‑am în‑
tors faţa către prietenul meu, care mă privea fix 
cu acea atenţie încordată cu care vrei să surprinzi 
un secret. «Ai dreptate, acum, în mine, se vede 
până la fund!», i‑am spus şi el mi‑a zâmbit cu ace‑
le zâmbete iisusiace ale lui din tinereţe, când îşi 
pierdea fulgerător sexul şi devenea unul din acele 
personaje fascinante şi hermafrodite, supra‑uma‑
ne, dezlipite din uleiurile maeştrilor Renaşterii, 
un Ioan Botezătorul uimit că Noul Învăţător, noul 
Rabbi vine la el să‑i ceară botezul legitimităţii şi 
al autorităţii, un Iisus înconjurat de femei, blând 
şi protector, fără violenţă, cerşind acea «înţelege‑
re» pe care el însuşi o oferea!”

Tocmai asemenea mărturii sau portrete‑
le unor scriitori, colegi de generaţie şi prieteni 
apropiaţi fac farmecul acestor scrieri înainte de 
toate. Portretizându‑i pe contemporanii săi, Ni‑
colae Breban se şi autodefineşte. Dintre toţi „cei 
care ne‑am încheiat opera”, lui Nichita Stănescu 
îi prevede cea mai glorioasă postumitate, conşti‑
ent totodată că „«verdictul după moarte» este in‑
fluenţat, «corupt» în mare măsură de judecata şi 
«corul» antumităţii”. Poetul Necuvintelor este sin‑
gurul despre care spune că a avut geniu: „Da, am 
spus «geniu», căutându‑mi cuvintele, geniu, ceea 
ce îndeobşte înţelegem prin aceasta: un «inovator» 
în arta sa şi care, spre deosebire de alţi «inova‑
tori» mai mult sau mai puţin spectaculoşi ai vre‑
mii sale, ai «prezentului» său, va «face şcoală», va 
deveni model, reper şi canon pentru generaţiile 
ce vor veni şi care se vor înscrie, explicit, în sia‑
jul său”. Breban crede că Nichita Stănescu e mai 
mult decât un scriitor, decât un mare poet şi „se 
pare că în postumitatea sa se pregăteşte acel rar 
şi miraculos proces al «naşterii unei legende»”, iar 

„spre deosebire de ceea ce cred 
unele «spirite liberale» când atacă 
ideea de «poet naţional», naţiunile 
au nevoie de legende”, prozatorul 
reamintindu‑ne: „În Bunavestire 
am afirmat, prin mijloace epice, că 
«vigoarea omului, a speciei uma‑
ne constă în capacitatea sa de a 
crea mit, noi mituri»”. Nuanţând, 
el formulează o întrebare tulbu‑
rătoare: „De ce aleg unii – şi nu 
e vorba doar de literaţi, în acest 
caz! – un nume «oarecare», sepa‑
rându‑l (mereu!) de altele, la fel 
de interesante, de «novatoare», de 
«excelente», dedicându‑i o atenţie 
persuasivă ce merge uneori până 
la un tip de adoraţie, de admi‑
raţie exacerbată care depăşeşte 
simţul nostru critic? Legende, de 
fapt, se nasc peste tot în jurul nos‑
tru, dar… nu ştim dacă ele se vor 
transforma în mit”. 

Nicolae Breban revine obse‑
siv la momentul binecunoscut din 
biografia sa: acea „ruptură”, acea 
disidenţă autentică, din 1971, 
provocată de faimoasele Teze din 
iulie. În anii ce au urmat „răzvră‑
tirii”, mărturiseşte el – „au fost 

multe zile, nopţi şi multe, multe ceasuri când am 
regretat ce am făcut (…), m‑am speriat cu adevă‑
rat de «ce‑am făcut» şi o frază a lui Ierunca, spusă 
prin ’76 parcă, mi‑a sunat ca acea celebră izbitură 
cu un prosop ud pe ceafa unui condamnat la moar‑
te prin ghilotinare, izbitură care, se spune, poate 
doar ea provoca şocul letal: «Ce‑ai făcut dumnea‑
ta, d‑le Breban, e atât de neverosimil încât nici 
azi nu ne vine să credem!»”. Privit cu suspiciune 
şi dându‑şi seama că exilul românesc de la Paris 
este „un cuib de viespi”, e uşor de presupus că re‑
gretul celui ce se opusese unui Ceauşescu, a cărui 
stea, la începutul anilor ’70, era (încă) foarte sus, 
putea deveni în multe momente acut şi chinuitor. 
Gestul lui „brutal”, care a surprins lumea literară 
şi politică a vremii, s‑a dovedit a fi însă, până la 
urmă, ca să mă exprim în maniera celui ce a scris 
În absenţa stăpânilor, un „noroc de destin”. Mai 
important însă pentru Nicolae Breban, pentru 
destinul său de scriitor, au fost, cred, dincolo de 
toate, succesele. Unul dintre ele fiind, fără îndoia‑
lă, publicarea la una dintre cele mai prestigioase 
edituri din lume – Flammarion – a trei romane.

În momente cheie ale evoluţiei sale, Breban 
a avut alături şi prieteni adevăraţi. Una dintre 
cele mai emoţionante evocări priveşte ceea ce s‑a 
petrecut, într‑o seară, la restaurantul scriitorilor: 
„Amicii, Manolescu şi Ivasiuc, mă încurajau: ro‑
manul trebuie să apară. Ivasiuc a fost, de altfel, 
şi primul lector al manuscrisului şi n‑am să uit 
niciodată cum, în seara când trebuia să ne întâl‑
nim la «doamna Candrea», după ce m‑a anunţat 
victorios că a terminat lectura, el a sosit într‑ade‑
văr cu sutele de pagini sub braţ, şi… cu piciorul 
rupt, călcase, în drum, într‑o groapă şi‑şi fisurase 
peroneul. În loc să se întoarcă acasă sau să fugă 
la Urgenţă, el şi‑a continuat drumul, a venit la în‑
tâlnirea cu «înfometatul autor» şi, stând apoi ore 
întregi cu piciorul rupt întins pe un scaun, pe care 
i se aplicau din când în când şervete ude, mi‑a fă‑
cut, probabil, cea mai detaliată şi profundă ana‑
liză a textului, înţelegându‑l ca nici un alt critic 
şi dăruindu‑mi – ca o altă cataplasmă sufletului 
meu rănit şi însângerat de singurătate – entuzi‑
asmul său faţă de «capodopera» absolută pe care 
o considera a fi Bunavestire: «Ah, de‑aş fi scris eu 
acest roman, exclama el, cu figura radioasă, as‑
cunzându‑şi de bine, de rău crispările dureroase 
pe care i le cauza fractura, de mi s‑ar fi făcut mie 
acest dar!”.

Schimbând ce e de schimbat, scena, spiritul 
ei de emulaţie şi de lucidă euforie, îmi amintesc 
de o alta care avea loc, într‑o noapte, în Sankt‑Pe‑
tersburgul primei jumătăţi a secolului al XIX‑lea, 
şi ai cărei protagonişti erau un oarecare Dostoie‑
vski, tânăr inginer, care tocmai scrisese o proză, 
un prieten al său, literat, şi un mare critic din acea 
epocă a titanilor ruşi. De ar fi numai un aseme‑
nea moment în viaţa unui scriitor, ar fi de‑ajuns 
să poţi spune: merită să scrii, merită să ai talent, 
merită să fii – cu vorbele lui Nicolae Breban – un 
„scornitor de istorii”, un plăsmuitor, un mitoman, 
un „mincinos” de profesie. r
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Magda Ursache
N. Breban sau  
normalitatea curajului

  „Câtă creaţie atâta existenţă.”
Nicolae Breban

De câte ori apare un eseu semnat de in‑
comodul N. Breban, se declanşează în 
presă un tsunami. De apreciere, dar şi 

de contestare. Să le spunem detractorilor: Iartă‑i, 
Doamne, că nu ştiu ce fac!

Fără nici o eschivă la subiecte delicate ca 
Trădarea criticii (în interesul carierei, desigur), N. 
Breban a abordat, cred, cea mai dificilă temă: Is-
toria dramatică a prezentului. Aventurierii politicii 
româneşti, prima ediţie apărută la Editura Muze‑
ului Literaturii Române, Bucureşti, 2010, a doua 
ediţie, sub titlul uşor modificat, O istorie dramati-
că a prezentului. Aventurierii politicii româneşti, la 
Editura Contemporanul, 2016, bulversând câmpul 
literar şi intelectual. Nimic mai disproporţionat 
comentată decât Mişcarea legionară, care i‑a atras 
pe mulţi pentru promisiunea de dreptate socială, 
de sacrificiu pentru neam, dreapta radicală fiind 
iarăşi demonizată, ca în proletcultură. Scrie Sorin 
Lavric, în nr. 5 al Culturii, 2008: „S‑a minţit atât de 
mult pe seama legionarilor, încât, pe acest fundal, 
endemia de minciună colectivă, cel mai mic adevăr 
spus în privinţa lor echivalează, prin contrast, cu o 
apologie”. Iar jocul etichetărilor pe seama celui care 
intră în discuţie nu mai conteneşte: ba‑i crypto‑le‑
gionar, ba crypto‑ceauşist, ba naţional‑legionar, ba 
naţional‑ceauşist. Şi parcă‑l aud înălţând vocea, în‑
tr‑o emisiune de mai an, a lui Octavian Hoandră: 
„Să pui un semn de egalitate între naţionalism, 
patriotism, Ceauşescu şi comunism e o ticăloşie! O 
ticăloşie, domnilor! Şi cei care o fac nu‑mi sunt pri‑
eteni”. Pe un ton tranşant, acerbul eseist N. Breban 
desluşeşte lucrurile, fără a se teme că se va folosi 
contra sa limbajul tehnic incriminant, moştenit de 
la „înaintaşii” vechiului proletcult: dăunător, duş‑
man, hitlerist, fascist, antisemit...

Multora normalitatea curajului lui N. Bre‑
ban le displace, din „prudenţă instinctivă”. Numai 
că Breban este un om al naţiei. Iată ce decupează 
din Nietzsche, şi anume din Dincolo de bine şi de 
rău: „Un popor este înconjurul pe care îl face natura 
pentru a ajunge la şase, şapte oameni mari. Şi pen‑
tru a‑i ocoli apoi”. Iar noi, postsocialist, ne‑am spe‑
cializat în a‑i ocoli. Înaintăm – spre ce? – decapând 
clasici, decapând contemporani. N. Breban a prins 
destul dintr‑un timp social de‑a dreptul sălbatic, 
din stalinism, ca să nu‑l dezguste falsificarea tre‑
cutului prin „rolerii II”, traduşi ca Boia în 7 limbi şi 
popularizaţi prin internet. Negarea tradiţiei, a va‑
lorilor duce la demoralizarea, la deprimarea etniei. 
Nu vrea asta şi foloseşte armele cu repetiţie ale foi‑
letonismului, în Contemporanul. Ideea europeană. 
Singura cale (titlu de roman brebanian) este scrisul 
adevărat, cale unică a adevărului personal, dar şi 
a adevărului nostru, colectiv, pe care o urmează cu 
uriaşă energie, concentrat pe ţintă. Ce numea Mi‑
chel Foucault la fonction auteur? Să desemneze va‑
rii forme de regim totalitar, cum au făcut ruşii Boris 
Pasternak ori Soljeniţân (ca să nu se mai ajungă la 
„naţiunea zek”, a deţinuţilor în gulag) sau românul 
Goma.

Ca nealiniat, ca necontrolabil, N. Breban a cu‑
noscut bine viaţa pe linie de partid (ce titlu bun de 
foileton!), plinul şi golul (alt titlu bun). „Comuniştii 
ruşi au descoperit nu numai minciuna drept gol..., 
ci şi golul pur şi simplu.” Citiţi Scânteia ca să vedeţi 
cum imita Brucan acest gol: obraznic, mândru de 
sine, „cu aer de diplomaţie şi totul pe linie de par‑
tid”. Intrat în acest joc al puterii, un personaj al lui 
sau autorul însuşi notează: „Eu ţin la părerile mele, 
e tot ce am”. Şi N. Breban n‑a fost un întors după 
vânturile politicii. În Poştalionul cu boi, ediţia Kar‑
ta Graphic din 2010, Mircea Iorgulescu narează un 
episod din 1962. Cu zece zile înainte de Adunarea 
Generală a USR, din noiembrie, Ceauşescu a avut o 
întâlnire directă cu „membri ai conducerii” scriitori‑
lor. Păunescu (avea 35 de ani şi era secretarul UTC 
pe Uniune) a cerut ca tinerii să plece masiv la studii 
în străinătate. Eugen Simion a pledat pentru bursi‑
eri „ cu o vocaţie evidentă”, nu prin „favoruri”. Bre‑
ban voia ca ataşaţii culturali de pe lângă ambasade 

să nu mai fie „necompetenţi”. Iar despre plecarea la 
studii afară, a aruncat „o întrebare ce i‑ar fi înmăr‑
murit pe unii dintre bătrânii stalinişti aflaţi acolo”: 
„Cum să facem ca închisoarea să se spargă?”. Sigur 
că „pompierul ideologic de serviciu”, Mihnea Gheor‑
ghiu, a sărit să stingă focul la moment.

Nu, Breban n‑a agreat, ca personajul său, Ca‑
listrat B. Dumitrescu, demagogia frazelor „bine adu‑
se din sintaxă”, deşi ştia bine că doctrina comunistă 
trebuia să inventeze un limbaj de lemn, câteva lo‑
zinci care să ţină umăr în umăr populaţia. „Realită‑
ţile, mai ales cele majore, istorice, cum se spune, nu 
se pot constitui, nu se pot afirma, dacă nu inventează 
alt limbaj” (Singura cale, roman, Editura Contempo‑
ranul, 2011, pag. 22, lector: Aura Christi). Comunis‑
mul avea nevoie de o limbă, alta decât cea română, 
a patrioţilor normali, fireşti. Calistrat a devenit „un 
inofensiv escroc al citatelor”, o deprindere căutată 
şi‑n zilele noastre. Atunci, istoria isca valuri din ce 
în ce mai mari. În turbion s‑au dus şi legionarii, şi 
mareşalul Antonescu, şi tânărul Mihai I. Le‑au ur‑
mat Ana I Paukeroaia şi Lazlo I, Vasile Luca, regii 
roşii absoluţi până‑n ’52. Iar balaurul avea la capete, 
mult peste cele şapte din basme!

Am cunoscut destule tipuri de carierişti la re‑
vista Cronica, în anii ’70: carieristul inflamat, devo‑
tat cauzei, mereu „însărcinat” de PCR, carieristul 
supus, slugarnic, carieristul precaut, prudent, cari‑
eristul descurcăreţ, carieristul arogant, carieristul 
dobitoc mie‑n sută, fără însuşiri. Şi dacă le avea, 
trebuia să le ascundă, ca să nu bată la ochi. Era atât 
de vizibil felul cum răzbeau sus! Ştiu cum reacţio‑
nează toţi înainte de a fi canalii. Am tresărit când 
am găsit, în Singura cale, următoarele propoziţii: 
„Era o lichea Calistrat. Nu o canalie. Nu încă”. Şi‑i 
vorba despre suişul omului politic, în fapt târâtoa-
re, scolopendră, scarabeu, şopârlă, vierme lucitor. 
Când ajunge lichea, se joacă nu cu altcineva decât 
cu victima, cu frica ori cu speranţa ei absurdă. „Ca 
un orgasm aproape” (p. 51). Ce face acest Calistrat? 
Minte, falsifică ideile, se falsifică pe sine. Ia să‑i fa‑
cem pe proşti să creadă în storry‑ul comunist al ega‑
lităţii! Cum s‑a săltat Calistrat pe scara socială? A 
început prin a lăuda U. Sovietică, dar gândindu‑se 
că e posibil ca tătuca Stalin să crape naibii. Şi cât de 
„decisiv la directe de stânga repetate” era Calistrat! 
În acele vremi închise, cinicul ins vede în legionari 
„duşmanii cei mai înverşunaţi”, dar „cu energie ne‑
folosită, ca nişte câini dresaţi, antrenaţi, dar ne‑
duşi la vânătoare”. Pe unul îl împinge în închisoare 
(pentru că nu înţelegea, nu se lăsa lucrat), pe altul 
îl trimite în URSS, ca să înveţe doctrina de la sursă.

Spune Nichita Stănescu: „Biografia poetului 
e opera lui”. Cu o adăugire: e mai greu de scris de‑
cât opera. Iată câteva biografeme: În ’67, toamna, N. 
Breban a devenit membru PCR şi tot toamna, în ’68, 
a intrat, la propunerea lui Geo Dumitrescu, în echipa 
de conducere a României literare (Animale bolnave 
luase Premiul USR), ca, în ’69, vara, la Congresul X, 
să devină membru supleant în CC, la propunerea lui 
Dumitru Popescu. După ce intelectualii, duşmanii de 
clasă proletară, au fost împinşi în puşcării şi scoşi de 
acolo, câţi n‑au ajuns în gropi comune fără cruce, în 
agitata noastră viaţă literară s‑a sperat într‑o înche‑
iere de anotimp îngheţat. Până în ’71, când Ceau‑
şescu a promis scriitorilor că, dacă nu se simt bine 
când le arată, ca la şoricei, pisica, atunci, „de acum 
înainte am să vă arăt leul”. Şi le‑a arătat un leu mai 
groaznec (vorbă de cronicar): Tezele din iulie. Marin 
Preda a izbucnit, ameninţând cu sinuciderea dacă se 
reintroduce realismul socialist militant. Breban era 
în Franţa, de unde a protestat în presă faţă de tezele 
a căror aplicare presupunea altă cădere, şi mai adân‑
că, a lui „eu” în „noi”. Confraţii nu i‑au iertat nici 
cariera rapidă, nici succesele literare, nici opoziţia 
hotărâtă, de disident. În aceeaşi zi a lui februarie ’72, 
au avut loc două şedinţe: una prezidată de Ceauşescu 
personal, pentru excluderea din CC şi din partid. 
„Abil”, Ceauşescu s‑a împotrivit propunerii venite de 
la durii activişti, ca Breban să fie exclus din USR şi 
arestat. În cealaltă şedinţă, de Birou USR (cu Stan‑
cu, Jebeleanu, Bogza, Nichita Stănescu, Baltag, Ma‑
tei Călinescu), s‑a propus excluderea lui N. Breban 
din conducerea de partid. Deci, scriitorii i‑au făcut‑o. 

Există dovada, publicată în „Dosarele istoriei”. Dar 
când nu i s‑a răspuns lui N. Breban cu ingratitudine 
la gratitudine, cu duşmănie la prietenie? S‑a întors 
în ţară, ca să fie marginalizat. René Coeckelbergs 
voia să publice Bunavestire în Suedia, însă romanul 
a fost oprit 3 ani în România, iar premiul Nobel n‑a 
mai fost atins. În Sensul vieţii 2, N. Breban scrie că 
Monica Lovinescu i‑a „sugerat” lui Marin Tarangul 
să facă o cronică negativă la Bunavestire (L’Annon-
ciation, la Flammarion, în 1985), aşadar, Breban era 
criticat şi la Scânteia (de Titus Popovici), şi la Euro‑
pa Liberă. 

Da, în 1971 a fost „o sinucidere socială”, cum 
mărturiseşte prozatorul, dar şi o pre‑facere: şi‑a câş‑
tigat zilnic libertatea ca insurgent, provocator de 
destin. Un colonel de Securitate i‑a ocupat cu japca 
apartamentul de pe Luterană; şoma, în timp ce Titus 
Popovici putea împrumuta 7000 de lei de la Fondul 
literar, un salariu de învăţător fiind sub o mie. Însă 
Nicolae Breban şi‑a păstrat intactă averea morală. 
„Leacul” a fost scrisul. N‑a urmat (şi nu urmează) 
gustul la modă, ci propriul gust, pe care îl impune. 
Scrie şi scrie. Când presupui că se termină firul epic, 
constaţi că abia s‑a sfârşit primul ghem. La fel ca 
în Bunavestire, şi în Singura cale personajul e pole‑
mic: „Grobei este un personaj polemic în primul rând 
pentru că polemizează cu imaginea mea despre mine 
însumi”. Un scriitor excelând în proza scurtă, Dumi‑
tru Augustin Doman, constată: „Breban – romanci‑
er stufos, cacofonic, repetitiv, cu tone de balast, dar 
creator de personaje memorabile”. Da, aşa este. Cu 
forţa lui Balzac, cu atenţia la detaliu a lui Stendhal, 
cu redundanţa lui Proust, intrat în subterana lui Fi‑
odor Dostoievski, a subumanului, cu fraza „încărca‑
tă” ca la marii germani, ca la marele Thomas Mann. 
Şi cine n‑ar invidia incipit‑ul incitant al romanului 
Singura cale, „lumea se învârtea încet în jurul meu”, 
comparabil ca expresivitate cu „timpul nu mai avea 
răbdare”? Numai că, postsocialist, Breban s‑a „bu‑
curat” de fenomenul de de‑brebanizare (vocabula lui 
Mircea Iorgulescu), dar s‑a vrut şi o de‑predizare, o 
de‑derepenizare, o de‑buzurizare, o de‑palerizare. În 
loc de viaţa plină de semnificaţii a eroilor lui Pre‑
da, Breban, Dumitru Radu Popescu, Paler, Buzura 
(Goma nici nu‑i de luat în seamă) s‑a cerut o viaţă 
plină de eşecuri, dar fără a fi – Doamne păzeşte! – 
tragice, ci cât mai mediocre. Şi ca să fie mai mult loc, 
trebuia ca „expiraţii” să fie acuzaţi în fel şi chip: că ar 
fi nesincronizaţi, dacă nu retardaţi, discontinui, ru‑
rali; s‑a vorbit de maladia tradiţiei, a creştinismului; 
cât despre der Ethik, ca să‑i spun pre a doua limbă 
a lui N. Breban, s‑a decretat că a apus demult, că a 
ieşit din cărţi, la fel ca măreţia, eroismul, binele, fru‑
mosul, adevărul. Să persiste în postsocialism, ca şi în 
socialism, tirania temei? Noul cuvânt de ordine este 
că scriitorul nu trebuie să facă (deliberat!) literatură.

Ce face, în acest contex, integrul Breban? Lu‑
crează la Integrala sa şi la nimic altceva. Rămâne 
în normalitatea scrisului, a curajului, a sincerităţii. 
În tot ce‑a scris Breban, cititorii avizaţi şi de bună 
credinţă resimt „şocul sincerităţii”, acceptat greu 
pentru că sinceritatea e „destabilizatoare a nu pu‑
ţine habitudini”. Şi încă: „Sinceritatea este forma 
supremă a artei creatoare – capacitatea de a expri‑
ma ceva despre fiinţă, lume, destin, poate chiar şi 
istorie” (Memorii, IV, p. 395).

În Sensul vieţii 4 (Editura Polirom, 2007, 
p.140), romancierul mărturiseşte că îşi urmează 
acea pulsiune „care mă locuieşte şi‑mi dictează 
de a da şi a fi dat totul la o parte pentru a sluji 
litera scrisă: românească în formă, universală în 
conţinut”. De la sensul existenţei (trei în unul: indi‑
vidual, familial, naţional) nu se poate devia. După 
cum unitatea (a românilor, a persoanei, a operei) 
este scopul existenţei. Lupta contra culturocidului, 
vrând să anihileze personalităţile modelatoare şi, 
odată cu ele, respectul de sine al românilor, îl pri‑
veşte în cel mai înalt grad pe Nicolae Breban.. 

Mai departe, scrie‑n carte! r

De câte ori apare un eseu semnat 
de incomodul N. Breban, se 

declanşează în presă un tsunami. 
De apreciere, dar şi de contestare. 
Să le spunem detractorilor: Iartă‑i, 

Doamne, că nu ştiu ce fac!
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Alexa Visarion
Nobleţea mândriei scrisului

„Libertatea, iată formula omului.”
Dostoievski

Citesc pentru a‑mi odihni întrebările... 
Am nădăjduit întotdeauna să ecranizez 

Bunavestire... Simţeam că e chemarea unui duh 
vrăjit care mă ademeneşte. Cartea mă cuprindea, 
îmi dăruia senzaţii, stări, gânduri, plesnindu‑mi 
sufletul cu violenta ei magie. Am visat acest film 
luni în şir în nopţile de insomnii când mă întâl‑
neam cu lumea ei, în vacarmul atâtor voci diso‑
nante care mă strigau şi năşteau în mine alerta 
unei nebunii posedate de entuziasm, o stare de 
veghe tensionat‑euforică ce mă subjugase. Am ră‑
mas tăcut în tristeţea visării, obsedat să rostuiesc 
în imagini filmice un univers care mă obliga prin 
mărturisirea adevărului la atitudine... Bunavesti-
re era întemniţată de demagogi, politruci şi tică‑
loşi zeloşi şi umili... 

Citesc pentru întărirea singurătăţii prin 
ecouri şi umbre. Cărţile dau sprijin vieţii şi înno‑
bilează adevărata oglindă a conştiinţei. Astfel ne 
aducem aminte de rândurile adânci şi cu belşug 
profund ale lui Rilke: „Pierderea, oricât ar fi de 
crudă, nu poate nimici posesiunea... Arta e un 
mijloc de a lua în stăpânire, e o posesiune, după 
cum şi artistul, la rându‑i, e un «posedat»; nu de 
duhuri rele, ci de spirite iscoditoare. Şi astfel, îi 
pune capăt, da; şi o afirmă; nu‑i decât o a doua 
dobândire, lăuntrică întru totul de data aceasta şi 
nespus de intensă”.

Literatura creată de Nicolae Breban este o 
parabolă integratoare a unui paradis cufundat în 
vâscul unui circuit al suferinţei ce nădăjduieşte 
continuu, disperat, către a fi... „Să sporeşti natura 
în stilul naturii. Să sporeşti natura, nu numai să o 
înregistrezi. Ce destin de cunoaştere mai frumos se 
poate prescrie omului” (C. Noica). Literatura bre‑
baniană este o parabolă prin faptul că se referă la 
statutul cititorului, ca o necruţătoare solidarita‑
te de destin. Noţiuni delicate şi fragile ca acelea 
de suflet şi instinct a căror radiografiere tulbură 
adâncul certitudinilor, întâlnesc în vertijul uni‑
versului scriitorului căi de iluminare ce dimensio‑
nează ceremonialul simplităţii iniţiatice a durerii 
ca esenţă a abisului ontologic. 

Această operă dezvăluitoare, act de cultură, 
prin spiritul său tragic‑grotesc, dă inimii cuge‑
tare, şi‑şi sărbătoreşte fapta creaţiei, omologând 
cu toată autoritatea meditaţiei tainele structuri‑
lor paradoxale, ca singurele ce ne pot fi de aju‑
tor pentru a explora întrucâtva ceea ce se petrece 
atunci când ştii că moartea e viaţa trăită... şi via-
ţa e moartea ce vine... Întâmplătoarea întâmplare 
(J. Monod) are aură stranie însubstanţializând 
cu umor viril trasee ce creează conştiinţei de sine 
chip reflectat şi reflectant al politropiei naţionale 
româneşti. 

„Spiritul e tare ciudat. E nevoit să creeze” 
(Mircea Eliade).

Dostoievskian prin polifonia cuprinderilor 
psiho‑sociale, niciodată înfrânt de nemernicia vie‑
ţuitoare în luxul fardat al existenţei, Nicolae Bre‑
ban cercetează înăuntrul destinului cu tăria unui 
Sisif acoperit de solitudinea arzândă a exaltării 
încrederii. Pare de la sine înţeles codul de aten‑
ţionare a temelor acestor opere în care vibraţia 
poetică se dezvoltă prin/în sensurile de profundă 
ambiguitate ce iradiază energii de o blestema‑
tă‑nobiliară frumuseţe; creatorul şi opera fiinţând 
o misterioasă unicitate, o revoltă către adâncime 
ce atinge cu subtilitate o undă de veşnicie. Lite‑
ratura brebaniană hrăneşte clipa, vremelnicia, cu 
viul imaginaţiei ce o strecoară în timpul ecourilor. 

Părtaş al melancoliei baudelairiene, pe veci ispitit 
de Proust „casele, drumurile, bulevardele sunt tre-
cătoare, vai, întocmai ca anii”, îndrăzneţ şi viteaz, 
scriitorul, printr‑un efort crucificator, caută valo‑
rile sublime ale materiei prime ce se găsesc ca ză‑
cământ de umanitate, pângărit, dar nu sufocat de 
nimicnicie, stare virgină de sacralitate ascunsă în 
fiecare din noi, pe care arta, când e autentică, vi‑
zionară, incită călăuziri, intensităţi emotive, stări 
de beatitudine...

Creaţia romancierului însufleţeşte viaţa 
vieţii şi este – în ciuda citirilor grăbite, literale, 
neimaginative, dirijate de banalitate temătoare 
ori standardizate din incapacitate reflexivă – o 
apologie a existenţei sacralizate, impulsul sfânt al 
lui Hölderlin. Adevărul acestei opere de gândire 
interogativă, discretă în violenţa sa metafizică, 
vis al nefiinţei neitzscheene, salvat de irealitatea 
imediată prin aducerea la suprafaţă a tot ce este 
neapărat necesar şi viu. Fiinţele nu sunt simple 
asamblări de organe, ci „sisteme de sisteme” (Şte‑
fan Lupaşcu)... Frumuseţea şi taina operei de artă 
stau dincolo de ce vede ochiul în pagina scrisă şi 
ce se crede într‑o primă instanţă că spune aceasta. 

„Să fii poet înseamnă să pofteşti o nelinişte a 
cărei consumare printre vârtejurile totalităţii lu-
crurilor existente şi presimţite provoacă – în mo-
mentul dării lor în pârg – fericirea” (Rene Char).

Inteligenţă, puternică în întristare, virulen‑
tă şi tragic melancolică, vasta versiune existenţia‑
lă a trecerii prin viaţă, ca semn de biruinţă, obligă 
spiritul să creeze dinlăuntrul operei mărturisite o 
altă creaţie secundă, care rezultă şi se relevă prin 
semnificaţiile plurale. Scopul creaţiei e revelaţia 
în formă sensibilă a celor neştiute de noi, dar pur‑
tătoare de crez destinal. Cum poţi iubi un om pe 
care nu‑l cunoşti? Dar cum poţi cunoaşte un om 
pe care nu‑l iubeşti? – e bunavestirea... jocului şi a 
fugii... animalelor bolnave.

Nicolae Breban e o răspântie. Ademenit de 
viaţă ca un profet de cuvântul lui Dumnezeu, scri‑
itorul îşi strigă revolta râzând în hohote ca un 
naufragiat rege Lear, în mijlocul furtunii pămân‑
teşti, cu lacrimi înrourate de pofta de a trăi descă‑
tuşat de păcate...

N. Steinhardt amintea undeva că literatura, 
fireşte, nu este numai text, cum greşit şi obtuz s‑a 
crezut în ultimele decenii. Da, neîndoielnic e lu‑
crare cu şi prin cuvinte, scoatere în vileag a puterii 
semnificante sălăşluitoare într‑însele. Că aceas‑
ta‑i realitatea, o dovedesc pentru limba română 
şi marile nume de scriitori unde se aşază cu voce 
distinctă prin creaţia lui şi Nicolae Breban.

Jocul cuvintelor armează puteri de măies‑
trie în stare să detoneze rostul în înţelesuri emo‑
ţionale adâncite în violente, tainice semnificaţii. 
Romancierul ne mărturiseşte prin cuvinte şi din‑
colo de ele starea umanităţii ce se năruie agre‑
siv, debusolată în lăturile unei civilizaţii agonice, 
mascaradă absurdă împăunată lozincard cu idea‑
luri. Parabola, grotescă şi dureroasă, parabolă a 
orbilor, îşi are identitate artistică emblematică în 
literatura de verticalitate ideatică pe care proza‑
torul o depune ca mărturie a întregii sale vieţi... 
Înzestrat fiind la cel mai înalt grad de atributul 
comunicării interumane, aş îndrăzni să spun că 
harul brebanian vine din inteligenţă, o inteligenţă 
născută şi întreţinută de stările intens emoţionale 
care îl trăiesc, dependentă de intelect şi erudiţie, 
de instinct şi raţiune, de o potenţă creatoare virilă 
şi o sensibilitate feciorelnică responsabilă.

„Cea mai înaltă datorie etică a cuiva este să 
devină o personalitate” (Octavian Goga) – iată că 
şi „personalismul” îşi are un înaintaş în rândul 
gânditorilor români. Într‑o frenetică răvăşire de 
bucurii visate, trăite sau închipuite întotdeauna 

cu obsesivă năpăstuire existenţială, romancierul 
ştie că a trăi fără ideal înseamnă a nu trăi deloc. 
Caracteristica operei sale, fertilitatea ei, constă 
în aceea că, citind‑o, anulează orice altă stare de 
spirit ce concurează momentul lecturii, insuflân‑
du‑i‑o cititorului pe cea proprie operei. Mai ales 
acum când „Europa nu mai crede în norme mora-
le, când omul de artă îşi închipuie că are numai 
drepturi, nu datorii” (Ortega y Gasset).

Străin printre ai săi, Maestrul aşază în 
athanorul creaţiei literare contemporane senină‑
tăţi incendiare, momente de protest şi dezamăgi‑
re, burlesc existenţiale ce ţintesc esenţa cu durere 
prometeică. Toate acestea desăvârşind convulsiile 
unei poetici de rang nobiliar. Zarathustra îi cerea 
vieţii să cânte în loc să vorbească... să pătrundă 
Taine... Sigur, romanele brebaniene sunt orches‑
traţii simfonice ce cuprind în concretul lor (aşa 
cum muzica, arta perfectă reuşeşte) abstractul. 
Există o spaimă de gratuitate a cuvintelor, o neli‑
niştitoare sevă a încărcării energetice a frazelor ce 
definesc relaţiile interumane cu pluralităţi orga‑
nice ce întreţin arhitectura unei gândiri aprinse, 
lumină printre conturul umbrelor.

Opera lui Nicolae Breban trăieşte în sufla‑
rea harică a demnităţii. Ştim încă din vremea ze‑
ilor că omul se deosebea de aceştia, fiindcă lui i 
se pune problema opţiunii şi din aceeaşi pricină 
condiţia lui este tragică. Spirit tragic se numeşte 
acela care pune demnitatea mai presus de speran‑
ţă. Panagiotis Kanellopoulos, lărgind problema, o 
aşază în seria întrebărilor referitoare la prezenţa 
omului în lume. „Dar este, oare, natural să existe, 
pe lângă atâtea fiinţe sau obiecte care nu au nici 
relaţie subiectivă cu funcţionarea minţii, o fiinţă 
care gândeşte şi pune întrebări? Nu cumva omul 
însuşi nu‑i cu totul natural, întocmai ca demnita‑
tea? Este oare normal să existe, lângă mişcarea 
pietrei care cade, mişcarea minţii omeneşti care 
se înalţă mereu? Şi este oare natural ca mintea 
omenească să depăşească însăşi raţiunea, să fie 
stăpânită de neliniştea universală, punând între‑
bări care conduc la limite extreme? Este natural 
să fie astfel natura omului? Să fie atât de diferită 
de natura celorlalte fiinţe şi obiecte din univers?”

„Demnitatea e o pildă de intimitate şi încă‑
ierare cu însăşi taina dedublatei noastre firi. E un 
pariu riscant, totuşi aducător de foloase proporţi‑
onate riscului asumat” (N. Steinhardt).

Sintetică şi densă, literatura lui Nicolae 
Breban făureşte în noi prin conflicte insolite dis‑
poziţii emotive şi paracugetătoare atât de puterni‑
ce, încât ne poate, în cele din urmă, dezvălui stări 
şi relaţii ascunse până atunci, o fertilă comoţie a 
minţii şi simţirii care stă la baza oricărei pătrun‑
deri în labirintul înţelesurilor acestei opere con‑
temporane şi, totodată, atemporală care atinge 
virtuţile exemplarităţii.

Pascal ne propune soluţia cea bună şi ne 
arată de ce nu‑i lucru nimerit să părăsim dem‑
nitatea în uitare: „E primejdios să insişti asupra 
egalităţii omului cu vitele, după cum e periculos 
să‑i arăţi cu prea multă insistenţă şi, fără a‑l face 
să‑şi vadă josnicia, măreţia de care se bucură. Este 
însă şi mai periculos să‑l laşi neştiutor, şi de una, 
şi de alta”.

Încrezător în originalitatea condiţiei umane, 
Nicolae Breban, ca şi Stendhal, Camus şi Cioran, 
ştie că numai de unul singur are a se teme; de sine 
însuşi când se priveşte în faţă... Dar lumina min‑
ţii, onoarea şi talentul îi aştern în suflet pentru a‑l 
trăi textul arghezian cu care a fost binecuvântat: 
„Scrisul, ca şi dragostea, e poezie”. r

Am nădăjduit întotdeauna să 
ecranizez Bunavestire... Simţeam că 
e chemarea unui duh vrăjit care mă 
ademeneşte. Cartea mă cuprindea, 
îmi dăruia senzaţii, stări, gânduri, 

plesnindu‑mi sufletul cu violenta ei 
magie
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Ioan‑Aurel Pop
Politica faptului împlinit în 
crearea României moderne (II)

n Lecţii de istorie

Este clar că unirea românilor era 
un act de legitimitate istorică şi că 
toate provinciile unde românii erau 
majoritari trebuiau să facă parte din 

România, numai că nimeni nu credea în concomi‑
tenţa alăturării tuturor provinciilor. Mai mult, 
toate evoluţiile din epocă păreau să fie contra 
unui asemenea proces: încă din anul 1916, al in‑
trării României în război, capitala şi sudul ţării 
au fost ocupate de germani şi aliaţii lor; apăra‑
rea părţii de ţară rămase libere (cu centrul la Iaşi, 
unde, între 1916 şi 1918, s‑au aflat curtea regală 
şi instituţiile centrale ale statului) s‑a făcut foarte 
greu, cu imense sacrificii; victoriile de la Mărăşti, 
Mărăşeşti şi Oituz, din iulie‑august 1917, nu au 
avut efectele benefice scontate, din moment ce 
Rusia a devenit, în octombrie‑noiembrie acelaşi 
an, stat bolşevic (comunist) şi a ieşit din război; 
pacea de la Buftea‑Bucureşti, încheiată de Româ‑
nia cu Germania, în martie‑mai 1918, ciuntea în 
mod substanţial teritoriul Vechiului Regat şi pre‑
vedea înfeudarea României faţă de Germania (şi, 
parţial, Austro‑Ungaria) pentru următoarea sută 
de ani. Cine să fi putut crede, chiar şi în vara anu‑
lui 1918, în apoteoza petrecută cu România şi în 
România la sfârşitul anului? 

Mai trebuie subliniat faptul că provincii‑
le s‑au unit cu ţara‑mamă fără condiţii. Discuţii 
aprinse şi contradictorii au fost destule în acest 
sens, mai ales printre liderii transilvăneni. Cel 
puţin o grupare semnificativă dintre românii ar‑
deleni a preconizat anumite condiţii şi condiţio‑
nări ale unirii, puse în faţa autorităţilor române. 
O variantă a Rezoluţiei de la 1 Decembrie cuprin‑
dea asemenea aspecte. Numai că înţelepciunea 
unor lideri, în frunte cu Iuliu Maniu, a biruit în 
faţa alternativelor neviabile, creatoare de sepa‑
ratisme. Maniu – după exemplul conducătorilor 
bănăţeni – le‑a explicat colegilor săi, în zilele pre‑
mergătoare unirii şi mai ales în preziua deciziei 
istorice de la 1 Decembrie 1918, că singurul scop 
major al adunării era unirea şi că singurul lucru 
care trebuia decis era tot unirea, restul chestiu‑
nilor trebuind să apară sub formă de propuneri 
(principii) adresate guvernului şi parlamentului 
României. De aceea, unirea cel mai greu de pus 
în practică, aceea a Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului, s‑a făcut numai cu 
prevederea unei autonomii provizorii a provinci‑
ilor unite (numite generic Transilvania şi „părţi‑
le” din Ungaria), autonomie destinată să dureze 
numai până la întrunirea Adunării Constituante. 

De altminteri, aşa s‑a şi întâmplat, încât Consiliul 
Dirigent (cu rol de guvern provizoriu al Transilva‑
niei) şi Marele Sfat Naţional (cu rol de parlament 
provizoriu) s‑au dizolvat la momentul respectiv, 
iar Transilvania a intrat, la 4 aprilie 1920, în ad‑
ministrarea directă a autorităţilor centrale de la 
Bucureşti. În afara deciziei de unire – înscrise la 
modul imperativ în Rezoluţie – restul prevederilor 
sunt propuneri (sugestii) de funcţionare democra‑
tică, în acord cu principiile democraţiei occidenta‑
le, a Regatului României. Între ele, este cuprinsă 
şi ideea autonomiei tuturor cultelor religioase şi 
confesiunilor. Nicio prevedere şi nicio propunere 
din acest document nu se referă la vreo formă de 
autonomie acordată minorităţilor etnice. Statul 
român de după 1918 a respectat în parte aceste 
propuneri din Rezoluţia de la Alba Iulia, dar anu‑
mite derapaje în raport cu aceste principii au pro‑
dus nemulţumiri, deopotrivă printre unii lideri ai 
minorităţilor şi ai românilor din Transilvania. 

Ziua de 1 Decembrie 1918 este un simbol 
naţional nu pentru că atunci s‑a unit o provincie 
sau alta cu Ţara, ci pentru că atunci s‑a încheiat 
un proces (început în secolul al XIX‑lea, la 1848 
şi chiar mai devreme) şi s‑a statornicit România 
Întregită. De altfel, curtea regală a revenit de la 
Iaşi în capitala sa istorică, la Bucureşti, exact în 
1 Decembrie 1918, aureolând acel moment istoric 
cu încă o semnificaţie. Unirea aceasta s‑a făcut în 
împrejurări internaţionale şi interne favorabile, 
cauzele înfăptuirii actului (actelor) fiind multiple. 
În centrul acestor cauze este însă, fără îndoială, 
nevoia legitimă a românilor de a avea statul lor 
naţional şi unitar, aidoma tuturor popoarelor. La 
înfăptuirea unirii ne‑au ajutat şi anumiţi factori 
externi – victoria Antantei, sprijinul unora din‑
tre marile puteri, poziţia SUA, defecţiunea Rusi‑
ei, forţele democratice internaţionale etc. – dat a 
primat voinţa de unire a românilor. În deceniile 
premergătoare războiului, în anii de război, în 
1917 şi 1918, liderii politici, intelectualii români, 
membrii partidelor naţionale şi social‑democrate 
româneşti, bisericile româneşti, Astra şi celelalte 
entităţi culturale, organizaţiile studenţeşti, asoci‑
aţiile de femei etc. au umblat din regiune în regi‑
une, din deal în deal, din sat în sat şi chiar din om 
în om, ca să le explice tuturor de ce unirea face 
puterea şi de ce este bine să ne strângem energiile 
naţionale într‑un singur şuvoi. Astăzi este, pentru 
unii, greu de înţeles acest efort uriaş, iar pentru 
alţii devine chiar subiect de contestare, de nega‑
re, de bagatelizare. Izvoarele sunt însă grăitoare 

şi ele vorbesc despre demnitatea românilor care 
au clădit statul naţional unitar modern şi despre 
conştientizarea acestui act. Acei români nu au 
fost un aluat moale în mâinile artizanilor lumii 
– cum se insinuează grăbit şi tendenţios uneori, 
în cunoştinţă ori în necunoştinţă de cauză – ci au 
avut conştiinţa importanţei actelor lor. Unele din‑
tre marile puteri ne‑au ajutat – aşa cum au făcut 
cu toate regiunile în care aveau interese – dar nu 
ne‑au dat nimic de gratis şi, mai ales, nu au ac‑
ţionat ele în locul nostru şi pentru binele nostru. 
Prin dubla alegere a lui Cuza, prin radicalele sale 
reforme democratice din 1959‑1866, prin aduce‑
rea rapidă a prinţului străin la 1866, prin procla‑
marea şi apărarea independenţei pe câmpurile de 
luptă, la 1877‑1878, prin neutralitatea armată din 
1914‑1916, prin deciziile de unire luate în acord 
cu regulile occidentale, românii au pus marile pu‑
teri în faţa faptului împlinit şi le‑au obligat ca – 
alături de propriile interese – să acorde atenţie şi 
intereselor poporului nostru. Nu ne‑am făcut ţara 
împotriva niciunui alt popor, nu am urmărit să 
lezăm pe nimeni, ci ne‑am afirmat dreptul la exis‑
tenţă liberă şi demnă. Dreptul acesta decurge din 
cele mai avansate principii şi din cel mai legitim 
ideal al tuturor popoarelor: libertatea naţională şi 
dreptul naţiunilor de a trăi libere, după cum de‑
cid ele însele. Popoarele cu mentalitate imperială 
şi dominatoare au ieşit, fireşte, zdruncinate din 
război şi, prin desprinderea de statele lor multi‑
naţionale a fostelor minorităţi, s‑au considerat 
adânc lezate, pedepsite aspru şi frustrate. De aici, 
în urma unor intense campanii ale liderilor lor, 
aceste popoare şi state au fost îndreptate spre re‑
vizionism. Dar majoritatea popoarelor europene 
de atunci a avut motive de optimism şi de satis‑
facţie, de la finlandezi şi baltici până la polonezi, 
români, cehi, slovaci şi slavii de sud. Nu a rezul‑
tat după Marele Război o Europă perfectă, dar a 
rezultat, fără îndoială, una mai bună, în statele 
căreia proporţia minorităţilor scăzuse la mai pu‑
ţin de jumătate faţă de situaţia din 1914 şi în care 
marea majoritate a popoarelor supuse de odinioa‑
ră aveau acum state proprii. 

Nici România, ca ţară, nu este perfectă. Noi, 
românii, îi cunoaştem cel mai bine măririle şi de‑
căderile, bunele şi relele. Dar a ne cantona noi 
singuri numai în cele neîmplinite, a ne nimicnici 
singuri, a ne tot blama şi lamenta este complet 
neproductiv, este demobilizator şi chiar nedemn. 
Mai ales că sunt destui în afară care ne urmăresc, 
ne analizează şi ne veştejesc destul, cu motive ori 
fără motive. Câteodată este bine să‑i lăsăm şi pe 
alţii să ne laude sau să ne critice, pentru ca noi 
să luăm aminte şi să ne reconsiderăm – dacă este 
cazul – poziţiile. La un secol de la împlinirea ide‑
alului politic naţional, s‑ar cuveni să adoptăm nu 
atitudini defetiste, ci realiste, nu să ne denigrăm, 
ci să ne îndemnăm către viitor. 

Nu am avut nici noi, românii, o istorie excep‑
ţională, imaculată şi plină de glorie, dar nici nu 
am fost sclavii tuturor, neputincioşi şi nevolnici, 
cum se susţine în mod extremist de către anumite 
voci. Am avut lungi epoci de cumpănă, de supune‑
re şi de îngenunchere, dar ne‑am şi ridicat perio‑
dic, apărându‑ne moşia cea mică a fiecăruia. Prin 
asta, prin micile noastre moşii individuale (refă‑
cute prin reformele agrare de la 1864 şi 1921), am 
ştiut să construim, să conservăm, să nu pierdem 
de tot şi să recuperăm şi moşia cea mare care este 
Ţara. Am trăit, prin înaintaşii noştri, momente 
grele, de chin şi de jale, dar şi clipe sublime sau 
„ore astrale”, cum a fost ziua de 1 Decembrie 1918. 
Este bine să nu le uităm nici pe unele şi nici pe 
altele, dar acum, la ceasul acesta, e firesc să ne 
lăsăm copleşiţi de Ziua Unirii noastre, de marea 
sărbătoare pe care s‑o punem pe versurile „Poe‑
melor luminii”. r

Ziua de 1 Decembrie 1918 este un 
simbol naţional nu pentru că atunci 
s‑a unit o provincie sau alta cu Ţara, 

ci pentru că atunci s‑a încheiat un 
proces (început în secolul al XIX‑lea, 
la 1848 şi chiar mai devreme) şi s‑a 

statornicit România Întregită
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Vasile Muscă
Nietzsche şi Motru

n Eseu filosofic

Pe parcursul operei sale, Nietzsche va 
pomeni cu recunoştiinţă numele ce‑
lor doi, Taine şi Brandes. „La ce uni‑
versitate germană – scrie el – ar fi 

posibile astăzi prelegeri despre filosofia mea, aşa 
cum a ţinut anul trecut, la Copenhaga, dr. Georg 
Brandes, acel care s‑a verificat încă o dată prin 
aceasta ca un psiholog profund?” (Ecce homo – 
cum devii ceea ce eşti – Cazul Wagner). Cuvinte de 
laudă îi revin în mai multe pagini nietzscheene şi 
lui Taine.

În rest, tăcere şi indiferenţă şi agitatul pro‑
fet al lui Zarathustra părea să fie victima unei con‑
spiraţii îndreptate împotriva sa. Din această uita‑
re nu va reuşi să‑l smulgă nici compilaţia postumă 
Voinţa de putere (Der Wille zur Macht), încropită 
de sora filosofului Elisabeth – Forster Nietzsche 
şi Peter Gast (Heinrich Koselitz), prietenul filoso‑
fului, apărută în 1901, la un an după moartea lui 
Nietzsche. Când şi‑a publicat în 1897 contribuţia 
sa, una din primele în spaţiul european, autorul 
român nu a dispus de avantajele acestei priviri 
sintetice asupra filosofiei nietzscheene, care îşi 
are, desigur, importanţa, indiferent de aprecierea 
de care se bucură în lumea specialiştilor. Lucrări‑
le unor autori mai cunoscuţi apar prima oară abia 
după moartea lui Nietzsche (1900); în 1901, „Der 
Kunstler und der Denker” – al lui Alois Riehl, 
cunoscutul exeget kantian, şi în 1905 „Nietzsche 
und die Romantik” al lui Karl Joel, urmaş al lui 
Nietzsche la Universitatea din Basel. Astfel, prin 
„cărţulia” sa C. Rădulescu‑Motru face operă de pi‑
onerat în plan european.

***
Chiar dacă numele lui Nietzsche nu era tre‑

cut în programa didactică a cursurilor şi seminari‑
lor din universităţile germane în timpul studenţiei 
lui C. Rădulescu‑Motru (am văzut că Nietzsche în‑
suşi deplângea această situaţie), în cercul de psi‑
hologie constituit în jurul lui Wundt la Universi‑
tatea din Leipzig s‑au putut naşte premisele unui 
real interes pentru concepţia sa. Ea are la bază o 
experienţă psihologică de viaţă unică la creatorii 
secolului al XIX‑lea, care chema la a fi analizată 
şi interpretată. Nietzsche însuşi încuraja această 
direcţie a exegezei concepţiei sale şi s‑a strădu‑
it să se perceapă pe sine ca un suprem titlu de 
glorie, drept un psiholog. În 1889, în Cuvânt‑îna‑
inte la Amurgul zeilor, scris în 30 septembrie la 

Torino, Nietzsche se califică drept un „psiholog 
bătrân”. Într‑un alt text, scris în aceeaşi perioa‑
dă, Nietzsche mărturiseşte – „din scrierile mele 
vorbeşte un psiholog care nu‑şi are egalul, acesta 
este poate primul lucru pe care ajunge să‑l înţe‑
leagă un bun cititor – un cititor aşa cum îl merit 
eu ...” (Ecce homo – cum devii ceea ce eşti – De ce 
scriu cărţi atât de bune). Performanţele unei cul‑
turi superioare se judecă după simţul psihologic 
de care aceasta dispune, iar Nietzsche îi admiră 
– la fel ca Schopenhauer, de altfel – dar în ace‑
laşi timp îi şi invidiază pe francezi, pentru finele 
nuanţe psihologice pe care le prezintă literatura 
lor – „îl preţuiesc pe Stendhal ca pe un psiholog 
profund” (op. cit.). Într‑un alt text aparţinând de 
Genealogia morale. O sciere polemică, din 1887, 
referitor la cele trei capitole ale lucrării sale, Niet‑
zsche declară – „Trei lucrări preliminare ale unui 
psiholog, în vederea unei reevaluări a tuturor va‑
lorilor. Această carte cuprinde prima psihologie a 
preotului” (Genealogia moralei). În acelaşi timp, 
Nietzsche va deplânge – iarăşi în consens cu Scho‑
penhauer – situaţia deficitară în această privinţă 
a germanilor – „până astăzi ei nu au avut încă nici 
un psiholog. Dar psihologia este aproape etalonul 
purităţii sau impurităţii unei rase” (Ecce homo – 
cum devii ceea ce eşti – Cazul Wagner. Problema 
unui muzician – 3).

Această autodefinire atât de clară consti‑
tuie deja un motiv suficient pentru a înţelege un 
posibil interes faţă de Nietzsche şi materialul de 
cunoaştere psihologică acumulat în opera sa, pe 
care îl putem întâlni la unii membri ai semina‑
rului de psihologie condus de Wilhelm Wundt 
(vezi cazul colegului său de seminar Paul Mentz). 
C. Rădulescu‑Motru făcea, în studenţia sa, şi el 
parte din din acest cerc şi s‑a putut, desigur, con‑
tamina de o asemenea preocupare. Interesul lui 
C. Rădulescu‑Motru pentru Nietzsche s‑a putut 
naşte pe calea psihologiei în seminarul lui Wundt. 
Pentru Nietzsche, conform cu mai multe direcţii 
de interpretare a gândirii sale, psihologia consti‑
tuie o morfologie şi o genetică a voinţei de putere, 
ceea ce asigură psihologiei un loc şi un rol deose‑
bit între celelalte discipline filosofice. Concepută 
în acest fel, psihologia a putut lămuri caracterul 
fundamental al fiinţării.

 ***
Traseul psihologiei în cultura modernă a 

fost unul dintre cele mai disputate, ea înregis‑
trând succese şi înfrângeri deopotrivă de răsună‑
toare. Constantă rămâne doar ambiţia psihologiei 
de a deţine o poziţie de excepţie în sistemul disci‑
plinelor umaniste. Din momentul în care ştiinţele 
numite ale culturii, spiritului, omului sau cum au 
fost ele botezate s‑au separat de blocul compact 
al ştiinţelor considerate ale naturi. Primele şi‑au 
căutat o disciplină fundamentală, după mode‑
lul matematicii pentru grupul ştiinţelor naturii. 
Avem atâta ştiinţă în cunoaşterea naturii câtă 
matematică putem aplica, spunea Kant. Pentru 
un moment această pretenţie a avut‑o psihologia. 
Marele filolog Ernst Robert Curtius credea că ro‑
lul de matematică a ştiinţelor umaniste i se cuvi‑
ne filologiei clasice.

La începutul secolului al XX‑lea, datorită 
neokantienilor, dar mai ales datorită lui Dilthey, 
psihologia traversează o adevărată revoluţie – din 
descriptivă se transformă în explicativă. Această 
schimbare în statutul ei teoretic ar fi urmat s‑o 
plaseze la temeiul întregului sistem al cunoaşterii 
propriu ştiinţelor spiritului, cum procedează de 
altfel şi Dilthey (,,Introducere în ştiinţele spiritu‑
lui”). Psihologia nu mai este doar ştiinţa care con‑
semnează cunoaşterea sufletului omenesc; ea se 
crede având o demnitate superioară, fundamentul 
pe care se întemeiază cunoaşterea a tot ceea ce 
este de natură fizică. Constantin Noica a înfăţişat 
acest traseu controversat al psihologiei: „Dintre 

toate disciplinele filosofice soarta cea mai tristă – 
notează autorul sentimentului românesc al fiinţei 
– o are psihologia. Disciplină maitresse în secolul 
al XIX‑lea, când tindea să încoroneze printr‑o şti‑
inţă asupra oamenilor, ştiinţa asupra lucrurilor, 
ea a ajuns astăzi la periferie, căci aproape nimic 
nu se mai explică psihologiceşte afară de psiho‑
logia însăşi. Nu numai matematica şi logica nu 
sunt psihologice, dar nici cunoaşterea, nici emo‑
ţia estetică, nici trăirea morală sau cea religiosă. 
Dar când s‑a regăsit deosebirea dintre suflet şi 
spirit, psihologia a fost retrogadată la rangul de 
simplă ştiinţă a sufletului (De aceea, o filosofie, 
cum e cea franceză, care e încă adesea psihologis‑
tă, ne spune atât de puţin astăzi). Viaţa spiritua‑
lă a omului, viaţa însăşi e dincolo de psihologie, e 
dialectică pură, sau dramă existenţială, căci nici 
biologicul, nici psihologicul nu epuizau viaţa. As‑
tăzi am redescoperit restul” – C. Noica în Jurnal 
filosofic, 1944, Bucureşti. Editura Humanitas, 
2002, p. 107‑108. Destinul istorico‑cultural al psi‑
hologiei prezentat în aceşti termeni de C. Noica 
aminteşte de vorbele scrise cu o sută cincizeci de 
ani înainte de către Kant cu privire la soarta me‑
tafizicii – numită „regina tuturor ştiinţelor”, dar 
pe care „schimbarea tonului la modă al epocii” a 
detronat‑o cu dispreţ din poziţia sa suverană „şi 
matroana se tânguieşte alungată şi părăsită” 
I. Kant – Critica raţiunii pure – Prefaţa la ediţia 
I‑a (1781), p. 11‑12.

Cât priveşte cercul intelectual al Junimii la 
care C. Rădulescu‑Motru s‑a afiliat, acesta adoptă 
o atitudine rezervată referitor la statutul ştiinţific 
al psihologiei. Ea a fost exprimată de Titu Maio‑
rescu care reproşa psihologiei din vremea sa sta‑
rea ei de imaturitate ştiinţifică. „Dar ceea ce ni se 
dă aici drept ştiinţă – scrie acesta – este în ceea 
mai mare parte o frazeologie lipsită de folos prac‑
tic şi în multe priviri nedemnă de cuvântul şti‑
inţă” – Titu Maiorescu – „Din experienţă” (1888) 
în Critice, Bucureşti, Editura pentru literatură 
1966, p. 367.

 ***
„Cărţulia” lui C. Rădulescu‑Motru a cunos‑

cut chiar un anumit succes public, circulând în 
mediile culturale româneşti de la începutul se‑
colului trecut, având încă două ediţii, în 1916 şi 
1921, la aceeaşi editură – Librăria Socec. Aşadar, 
C. Rădulescu‑Motru a intrat relativ timpuriu în 
bibliografia Nietzsche devenită între timp tot mai 
amplă.

Un fapt este important de reţinut: între cele 
două ediţii, prima din 1897 şi a doua din 1916, 
omenirea s‑a lăsat prinsă în vâlvătaia Primului 
Război Mondial, în care va intra în cele din urmă 
şi România, ieşind din război în tabăra învingă‑
toare. Concepţia lui Nietzsche a fost implicată 
substanţial în desfăşurarea evenimentelor. Cu un 
rar simţ al realităţilor istorice contemporane lui, 
C. Rădulescu‑Motru sesizează cu luciditate rolul 
lui Nietzsche în plan ideologic – „Numele lui Frie‑
drich Nietzsche – scrie tânărul filosof român – a 
fost foarte deseori pomenit în timpul din urmă, în 
polemicile provocate de cercetarea cauzelor războ‑
iului actual. Numele lui nu mai sperie pe nimeni, 
ideile lui sunt în atmosfera timpului şi ele se con‑
sideră o justificare a evenimentelor. Dacă Germa‑
nia va fi victorioasă mâine, Nietzsche va avea, de‑
sigur, prima mare statuie naţională.

Noi, românii, deşi nu vom merge de bună‑
voie să ne închinăm la această statuie, am face 
totuşi bine să luăm cunoştiinţă de figura cugetă‑
torului care va fi reprezentat în ea. Căci statuia 
filosofului – simbol al sforţărilor supraomeneşti 
făcute de poporul german – va avea probabil pri‑
virea sa ameninţătoare îndreptată spre Balcani” 
C. Rădulescu‑Motru – „F. W. Nietzsche. Viaţa şi 
filosofia sa.” (Prefaţa la ediţia a doua) – Cluj‑Na‑
poca, Biblioteca Apostrof, 1997, p. 20. r

Un fapt este important de reţinut: 
între cele două ediţii, prima din 

1897 şi a doua din 1916, omenirea s‑a 
lăsat prinsă în vâlvătaia Primului 
Război Mondial, în care va intra în 

cele din urmă şi România, ieşind din 
război în tabăra învingătoare
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
n Eveniment

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, 
Institutul Cultural Român (ICR) a 
vernisat marţi, 15 ianuarie 2019, 
expoziţia „Pictori români în Fran‑

ţa”, ce prezintă lucrări realizate de nume mari 
ale picturii române, a căror carieră artistică este 
în strânsă conexiune cu Franţa. Deschiderea ex‑
poziţiei, organizată de ICR şi Asociaţia „Soleil de 
l’Est”, a avut loc în prezenţa unor înalţi oficiali 
şi distinşi oaspeţi – viceprim‑ministrului pentru 
implementarea parteneriatelor strategice, doam‑
na Ana Birchall, preşedintele Academiei Române, 
domnul Ioan Aurel‑Pop, vicepreşedintele Aca‑
demiei Române, domnul Răzvan Theodorescu, 
ambasadoarea Franţei în România, E.S. doamna 
Michèle Ramis, ambasadorul Republicii Moldova 
în România, E.S. domnul Mihai Gribincea. Ală‑
turi de majoritatea artiştilor expozanţi, printre 
care s‑au numărat Valentin Tănase, Victor Dima, 
Daniel Crăciun, Nicolae Blei, Vasile Tolan, Corne‑
liu Vasilescu, Horea Cucerzan, Nicolae Iorga, au 
fost prezente personalităţi din sfera academică, 
diplomatică şi culturală, parteneri ai Institutu‑
lui Cultural Român, printre care vicepreşedintele 
UNITER, doamna Aura Corbeanu, preşedintele 
Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din Ro‑
mânia, domnul Ioan Cărmăzan, consilier adjunct 
pentru cooperare culturală la Institutul Francez, 
domnul Stéphane Cesari, muzicianul Marcel Spi‑
nei, profesorul Manuela Cernat, actriţa Magda 
Catone, jurnalistul Tudor Octavian.

Evenimentul a debutat cu mesajul prim‑mi‑
nistrului României, doamna Viorica Dăncilă: „Fe‑
licit ICR pentru implicarea în numeroase eveni‑
mente culturale de prestigiu din cadrul Sezonului 
România‑Franţa. Aceste lucrări din expoziţia or‑
ganizată de ICR arată bogăţia acestui neam, bo‑
găţia culturii române. Alături de noi, la vernisa‑
jul acestei expoziţii, se află şi unii dintre autorii 
acestor opere deosebite şi aş dori să le mulţumesc, 
pentru că, prin toată activitatea dumnealor, pro‑
movează valorile culturale româneşti şi demon‑
strează că sunt adevăraţi ambasadori ai culturii 
noastre naţionale”. „Expoziţia «Pictori români în 
Franţa» se înscrie în seria de evenimente derulate 
de ICR de Ziua Culturii Naţionale, fiind în egală 
măsură o continuare firească a implicării institu‑
ţiei noastre în organizarea de evenimente cultura‑
le de referinţă în cadrul Sezonului România‑Fran‑
ţa. Este foarte important ca publicul român să ştie 
că lucrările acestor adevăraţi ambasadori ai pictu‑
rii române au fost apreciate, în egală măsură, de 
publicul francez”, a spus preşedintele ICR, doam‑
na Liliana Ţuroiu. „Anul 2019 este anul României 
în Europa. Am încheiat Anul Centenar cu peste 
1.500 de evenimente în toată reţeaua ICR, suntem 
în plin Sezon România‑Franţa, pregătim prezen‑
ţa României ca ţară invitată la marele Festival 
EUROPALIA de la Bruxelles. Nu în ultimul rând, 
contribuim la programul cultural asociat Preşe‑
dinţiei României la Consiliului Uniunii Europene. 
În continuare, în 2019 ne aşteaptă un ansamblu 
de provocări pe cât de onorante, pe atât de respon‑
sabilizatoare: Preşedinţia României la Consiliul 
Uniunii Europene, cu un program de evenimen‑
te culturale asociate, în care ICR este implicat, şi 
EUROPALIA 2019, unde România este ţară invi‑
tată. Va fi, aşadar, un tur de forţă instituţională”, 
a menţionat doamna Liliana Ţuroiu.

„Ziua Culturii Naţionale marchează două 
culturi – cultura română şi cultura franceză – şi 
dialogul dintre cele două culturi. Cred că Sezonul 
România‑Franţa a debutat în jurul anului 1830, 

când schimburile dintre cele două ţări au început 
să fie importante. Sezonul România‑Franţa a con‑
tinuat, de altfel, pe tot parcursul secolelor XIX şi 
XX. Eliade, Cioran, Ionesco, Brâncuşi s‑au simţit 
ca acasă în Franţa. Deci, acest eveniment face 
parte din Sezonul România‑Franţa care se întinde 
deja pe trei secole”, a spus domnul Mirel Taloş, 
vicepreşedintele ICR.

Pentru a sublinia relaţiile culturale strânse 
dintre România şi Franţa, Institutul Cultural Ro‑
mân a oferit Ambasadei Franţei o lucrare semna‑
tă de sculptorul Dan Băncilă. Trofeul, reprezen‑
tând Marea Unire, a fost primit de Excelenţa Sa, 
doamna ambasador Michèle Ramis. Diplomatul 
francez a felicitat ţara noastră cu această ocazie 
aniversară, subliniind, în intervenţia sa, unul din‑
tre proiectele de anvergură, în derulare, între cele 
două ţări. „Obiectivul Sezonului România‑Franţa 
este de a obţine câştigul pe care cultura îl poate 
genera, pentru că numai prin cultură se apropie 
popoarele, naţiunile. Dorim ca Sezonul Româ‑
nia‑Franţa să înnoiască prietenia franco‑română, 
care e foarte veche şi care se îmbogăţeşte prin ex‑
poziţii de o asemenea calitate artistică, cum este 
această expoziţie“, a punctat Excelenţa Sa, doam‑
na Michèle Ramis. 

Preşedintele Academiei Române, domnul 
Ioan‑Aurel Pop, a felicitat ICR pentru ideea aces‑
tui eveniment, foarte potrivită pentru a marca 
Ziua Culturii Naţionale şi momentul pe care‑l 
traversează România azi. „Academia Română are 
cea mai bună colaborare cu ICR şi nădăjduim în 
continuare să reuşim împreună să unim această 
naţiune prin cultură. Franţa este patria care ne‑a 
ajutat cel mai mult de‑a lungul timpului. Dincolo 
de interesele sale economice, comerciale, ne‑a aju‑
tat cel mai mult să ne construim ţara care se nu‑
meşte astăzi România. De la 1859 până la 1918, 
în Franţa am simţit cel mai mare sprijin dintre 
toate puterile occidentale“, a declarat preşedintele 
Academiei Române.

„Pentru artiştii români a lucra în Franţa 
este cea mai importantă tradiţie culturală. În 
acest context, ICR continuă acest demers care 
este aproape de două ori secular. La rândul ei, 
Franţa datorează artiştilor români foarte mult. 
Expoziţiile de acest gen din cadrul Sezonului Ro‑
mânia‑Franţa se aşază, aşadar, într‑o tradiţie 
prestigioasă. Dincolo de foarte multe avataruri, 
Franţa rămâne marea noastră prietenă şi mare‑
le nostru model cultural. Felul nostru de a gândi 

este învecinat felului în care gândesc, creează şi 
se exprimă prietenii noştri francezi”, a precizat 
domnul academician Răzvan Theodorescu.

„Odinioară o adevărată Mecca a curentelor 
şi tendinţelor plastice, Franţa rămâne şi astăzi 
un loc de unde se dă tonul în arta contemporană. 
Asociaţia «Soleil de l’Est», care promovează stagii 
de creaţie ale pictorilor români în locuri simboli‑
ce din Franţa, nu face altceva decât să continue 
vechea tradiţie a convergenţelor artistice ale pic‑
turii româneşti cu valorile plastice europene”, a 
apreciat domnul Valentin Tănase, artist plastic şi 
participant la primul stagiu de creaţie „Soleil de 
l’Est” în Franţa – 2001.

Cu prilejul vernisajului, a fost acordată din 
partea ICR o Distincţie de Onoare Asociaţiei „So‑
leil de l’Est” pentru excepţionala activitate de pro‑
movare a culturii române.

În cadrul expoziţiei „Pictori români în Fran‑
ţa”, Asociaţia „Soleil de l’Est” prezintă lucrări rea‑
lizate în timpul rezidenţelor de artişti conduse de 
asociaţie în Franţa, în perioada 2001‑2014. Toto‑
dată, la această expoziţie sunt prezenţi şi pictori 
români seniori, prin lucrări care au fost prezen‑
tate de „Soleil de l’Est” în Franţa, în mai multe 
expoziţii. Pictorii expozanţi la ICR sunt Ion Ata‑
nasiu‑Delamare, Levente Albert, Dalia Bialcovs‑
ki, Gabor Biro, Nicolae Blei, Nicolae Caţavei, Dan 
Cioca, Nicolae Ciochina, Gellu Costea, Augustin 
Costinescu, Marian Condruz, Daniel Crăciun, Ho‑
rea Cucerzan, Victor Dima, Vasili Diviza, Cornel 
Drăgan‑Târgovişte, Mihail Gavril, Daniela Grapă, 
Dan Hatmanu, Ana‑Ruxandra Ilfoveanu, Niculae 
Iorga, Lucian Liciu, Dumitru Macovei, Waldemar 
Mattis‑Teutsch, Mihaela Modâlca, Costin Neam‑
ţu, Lisandru Neamţu, Ştefan Pelmuş, Vasile 
Pop‑Negreşteanu, Marilena Preda‑Sânc, Gabriel 
Stan, Valentin Tănase, Vasile Tolan, Angela To‑
maselli, Corneliu Vasilescu, Daniela Zbarcea.

Expoziţia de la ICR face parte din ciclul celor 
peste 150 expoziţii de pictură română, organizate 
de „Soleil de l’Est” în prestigioase locaţii, precum 
Fondation Taylor Paris Montmartre, Cité Inter‑
nationale des Arts, Espace Christiane Peugeot din 
Paris, Château Royal de Collioure, European Pat‑
tent Office, Galeria Foyer Main Building şi Amba‑
sada României din Haga (Olanda), Reprezentanţa 
României pe lângă UE (Bruxelles, Belgia), Viena 
(Austria), Sala festivă a Ministerului Culturii din 
Bratislava (Slovacia) etc. r

Academicianul Ioan‑Aurel Pop,  
de Ziua Culturii Naţionale, la ICR:
„În Franţa, am simţit cel mai mare sprijin 
dintre toate puterile occidentale”
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Cu Bebe „m‑am jucat” de‑a multe „jo‑
curi”. Cu el am început să colecţionez 
timbre. Le dezlipeam de pe plicuri 
la aburi, apoi le luam cu penseta şi 

le puneam la uscat şi după aceea le clasificam pe 
ţări şi serii şi le aranjam în albumul filatelic. Bebe 
mi‑a cumpărat cataloage, albume filatelice şi pri‑
mele plicuri cu timbre pentru filatelişti. Tot cu el, 
mai mult decât cu mama, am început să descopăr 
muzica simfonică. În fiecare duminică dimineaţa, 
la ora 11, ne duceam la concertul simfonic, care 
avea loc în sala unicului cinematograf din Orăştie. 
Îmi explica anumite piese, mai ales muzica pro‑
gramatică, poemele simfonice (mai uşor de urmă‑
rit), Till Eulenspigel, Tablouri dintr‑o expoziţie, 
Romeo şi Julieta, ca să le pot înţelege mai bine, 
să pot urmări diferitele teme şi să mă familiarizez 
cu acest nou „joc”. Totodată, am început amândoi 
să facem o colecţie de fotografii de compozitori 
şi interpreţi. Decupam din programul de radio 
săptămânal pozele care se publicau, le lipeam pe 
cartoane tăiate la dimensiunile respective şi le fă‑
ceam un chenar: roşu pentru compozitori, albas‑
tru pentru interpreţi. Am păstrat această colecţie 
mulţi ani. Azi continui să fiu un asiduu abonat la 
concertele simfonice, aşa cum am fost şi la Craio‑
va, Timişoara şi Bucureşti. Tot de la el am învăţat 
să joc şi şah. Sincer să fiu, nu m‑a pasionat, dar 
am învăţat să joc binişor. Cum mintea mea nu a 
fost niciodată matematică, şi cu atât mai puţin în 
copilărie, nu prea eram în stare să calculez multe 
mutări cu anticipaţie şi, în acelaşi timp, să prevăd 
mutările posibile şi variantele adversarului. După 
vreo doi ani am primit cadou un şah de voiaj din 
lemn, o bijuterie. Piesele, deşi nu aveau mai mult 
de un centimetru, erau sculptate cu multă migală 
şi erau nişte mici opere de artă. Mai târziu, i l‑am 
dăruit unui coleg de clasă de la Craiova, Carol 
(Charlie) Bronstein, când a plecat definitiv în Is‑
rael. Cu Bebe am construit şi primul zmeu de hâr‑
tie, pe care l‑am înălţat amândoi pe un maidan, 
spre marea mea mândrie şi invidia copiilor care se 
strânseseră să vadă isprava; avea o coadă frumos 
colorată din panglici alese de mama, şi o gură care 
zbârnâia de te băga în sperieţi, aşa cum trebuia. 
Pe sfoară se puteau trimite mesaje zmeului, bile‑
ţele de hârtie, pe care vântul le purta până sus.

Altă mare plăcere a mea, în fond tot un fel 
de joacă, era să ascult la radio emisiunile pentru 
copii şi mai ales teatrul radiofonic, cu vocea de ne‑
confundat a marii actriţe Silvia Chicoş. Ştiam, şi 
le mai ţin minte şi acum, aproape toate cântecele 
pentru copii: „Cu vaporaşul Vacanţa / Am pornit 
pe trei luni înspre larg. / Am numit pânza mare 
Speranţa / Şi‑am nălţat‑o sus‑sus pe catarg/[...]”. 
Sau: „Ce bine‑i să fii bucătar marinar / Pe vas ura‑
gane să‑nfrunţi. / Să fii într‑un tren bucătar, / Să 
treci peste ape şi munţi / Să fii bucătar marinar 
sau pe‑un tren bucătar / Ce viaţă, hei! Ce viaţă, 
hei! / Da‑n tabără printre copii / E şi mai şi, e şi 
mai şii / Cântă ciorba‑n polonic / Tiling‑tiling, ti‑
ling‑tiling / Şi cafeaua în ibric /[...]”. 

 Pe acest fond de seninătate şi bucurii co‑
tidiene a sosit vestea cea tristă. Cu întârziere am 
aflat că şi tata fusese arestat, aparent fără să fie 
acuzat de nimic. A stat la închisoare trei ani, până 
în 1954, când l‑am revăzut la Timişoara, în prima 
mea vacanţă cu el. Nici el n‑a vrut să povestească 
niciodată nimic despre acest episod din viaţa lui. 
Atunci am cunoscut‑o cu adevărat şi pe verişoara 
mea primară, Angela Munteanu, acum profesoară 
de engleză pensionară la Timişoara. Angelica era 
o fetiţă frumoasă, slăbuţă (semăna mult cu mama 
ei, tanti Tiberia, măritată cu unchiul Coriolan, 
fratele mai mare al tatei), foarte cuminte, dar 
gata oricând să marşeze la ideile mele năstruşni‑
ce. Odată i‑am propus să facem pe dracii, cu ghea‑
re din conuri subţiri de hârtie şi coarne de carton, 
ca să tulburăm siesta mătuşii mele. Angela a fost 
încântată. Am construit împreună un fel de poştă 

între două camere despărţite printr‑un lumina‑
tor: pe pervazuri am montat nişte scripeţi mici, pe 
care am întins o sfoară cu un coşuleţ, în care pu‑
neam bileţelele pe care ni le trimiteam. Prin An‑
gela am cunoscut câţiva copii din cartier, cu care 
ea era prietenă. Am petrecut o vacanţă splendidă. 
În afară de zbenguiala aproape permanentă de pe 
culoarul exterior ce conducea la apartamentul ei 
de la etajul al doilea (de‑a prinselea pe scări), şi 
de echilibristică pe o bară de fier care unea balus‑
trada cu calcanul din faţă, nebunie, inconştienţă, 
pentru că până jos erau cel puţin 10 m, jucam şi 
jocuri „cuminţi”. Cu ei am învăţat să joc şeptic cu 
cărţi „ungureşti”, la care pica, trefla, cupa şi caro‑
ul sunt înlocuite de culorile verde, ghindă, roşu şi 
dubă. 

Apoi i‑am cunoscut şi pe noii mei veri pri‑
mari prin alianţă, nepoţii Feliciei Munteanu (fos‑
tă Jebeleanu) care s‑a măritat cu tata în anul 
următor şi a fost şi ea, la fel ca Bebe Maican, o 
a doua mamă pentru mine. Noii verişori erau 
fraţii Netty şi Nuţu Jiva, Puiu Şerbescu, sora lui 
mai mare Nora, care era deja o domnişoară, ca 
şi Corina Jiva (căsătorită cu dirijorul Horia An‑
dreescu), şi mai mititelele Dorina Pincu şi Adri‑
ana Jiva. Ne‑am adoptat reciproc imediat şi am 
format o echipă de vacanţă şi, mai apoi, de viaţă 
excelentă. Cu excepţia mea, toţi stăteau în case cu  
curte, unde posibilităţile de joacă erau nelimitate. 
În plus, bunicii lor aveau o casă mai spre perife‑
rie cu o curte imensă şi multe terenuri goale în 
jurul casei. Aşa că oricine îşi poate închipui cum 
ne mai jucam. Nu‑mi amintesc să fi învăţat vreun 
joc nou de la ei. Ne jucam de‑a toate jocurile, în 
fond, eu nu aveam decât zece ani, iar ei erau toţi 
cu un an‑doi mai mici. În schimb, de la ei am învă‑
ţat regionalisme din Banat: ţipei, pantofi; ştrimfi, 
ciorapi; ţâmb, picior de pasăre; molăr, fotograf; a 
se molări, a se fotografia; mozi, cinema; şi altele, 
care s‑au adăugat la comoara mea de ardelenis‑
me. Şi care mi‑au prins bine după câţiva ani, când 
m‑am mutat la tata, la Timişoara, pentru aproape 
patru ani. Aceşti veri prin „triplă alianţă”, cum le 
spuneam, eu au fost şi sunt o adevărată familie 
pentru mine.

N‑au lipsit în copilăria mea pomul de Cră‑
ciun; până pe la şapte ani chiar şi Moş Crăciun, 
care venea îmbrăcat aproape ca în filmele actuale 
de la Hollywood (fără să rostească permanent Ho! 
Ho! Ho! şi fără burtă). Niciodată nu l‑am recunos‑
cut pe „interpret”, dar bucuria, emoţia şi teama 
să nu greşesc poezia pe care trebuia s‑o recit în 
faţa lui ca să primesc darurile erau imense. Cu 
prietenii mergeam să colindăm pe la casele priete‑
nilor şi ale rudelor în seara de Ajun, sau umblam 
cu Steaua. Şi mai era o sărbătoare importantă la 

noi acasă, Moş Nicolae, care îmi lăsa cadourile în 
pantofii bine lustruiţi puşi la fereastră. Am încer‑
cat de câteva ori să‑l pândesc şi să încerc să nu 
adorm, ca să‑l văd. N‑am reuşit. De fiecare dată 
adormeam înainte şi dimineaţa găseam cadourile. 
Potrivit unui obicei de origine germanică, dacă nu 
erai cuminte, în locul lui Moş Nicolae venea dracul 
Krampus, care aducea nuiaua şi cărbuni (de fapt 
bucăţele de zahăr candel de culoare neagră, care 
nici nu erau deloc rele la gust, dacă te gândeşti 
că erau o pedeapsă). O altă mare sărbătoare era 
Paştele. În general, sărbătoream Paştele ortodox, 
deşi mama şi omama erau romano‑catolice. Până 
pe la şapte‑opt ani, la mine a continuat să vină 
Iepuraşul, iar eu trebuia să caut cuibul cu cadouri 
în curte sau prin grădină. 

 În 1954, Bebe Maican a fost transferat cu 
serviciul (o întreprindere de exploatare a lemnu‑
lui, se numea IFET) la Craiova. Eu, ca în basme, 
cu un ochi râdeam cu gândul la un oraş mare, cu 
trecut şi tradiţie culturală şi literară, „oraşul Bă‑
niei”, şi cu altul plângeam, fiindcă mă despărţeam 
de bunii mei prieteni din podul magaziei lui Călin. 
Dar trebuia să ne mutăm. Drumul de întoarcere 
n‑a mai fost aşa de aventuros ca cel de la ducere. 
L‑am făcut cu un camion cu prelată şi am ajuns 
în vreo 14 ore, pe o ploaie torenţială. A doua zi 
a răsărit soarele – era prin aprilie – şi viaţa mi 
s‑a părut mai veselă. Vreo două săptămâni, până 
ne‑am instalat în noul apartament, nu m‑am dus 
la şcoală, aşa că n‑am cunoscut pe nimeni. Dar 
după aceea, am început şcoala şi prieteniile. Majo‑
ritatea prietenilor craioveni erau colegi de şcoală. 
I‑am regăsit aproape pe toţi în 1962, când m‑am 
întors de la Timişoara: Costinel Niculescu, care 
locuia pe aceeaşi stradă, Constantin Luca, uşor 
romantic, ca mine, cu care am semnat cu sânge 
un jurământ de fraţi de cruce, îngropat în curtea 
casei lui, Adrian Preotu, pe care în scurt timp 
l‑am deplasat de pe locul de premiant al clasei pe 
locul al doilea (dar am rămas prieteni), Valentin 
Ionescu, Kevorkian (nu‑mi amintesc de numele 
de botez, fiindcă toţi îi spuneam doar Kevorkian), 
Mircea Surpăţeanu, Victor Ghiţă, Andrei Maior şi 
alţii. Apoi m‑am împrietenit cu Tudor Tucu şi prin 
el cu Octav Calleya, dirijor la Málaga, Spania, şi 
sora lui, Mary. I‑am cunoscut şi m‑am împrietenit 
cu fraţii Victor (Ţucu) şi Bebe Parhon, pentru că 
mamele noastre se vedeau cu regularitate la par‑
tidele de gin rummy, sau remi, pe româneşte. Pe 
fraţii Alina Depărăţeanu şi Petre Scăeşteanu, cu 
care jucam remi, un fel de scrabble‑remi şi mono‑
poly. Mai târziu, student fiind la Bucureşti, am 
locuit un an în casa mamei lor, pe Witing, unde 
stăteau şi ei. Iar cu Alina am fost coleg de faculta‑
te. r

Niciodată nu l‑am recunoscut pe 
„interpret”, dar bucuria, emoţia şi 
teama să nu greşesc poezia pe care 

trebuia s‑o recit în faţa lui ca să 
primesc darurile erau imense

Dan Munteanu Colan
Jucării, jocuri și locuri

n Corespondenţă din Spania
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Sartre a încercat să reunească filosofii 
existenţialişti sub formularea proprie 
„existenţa precede esenţa” – omul in‑
tră în lume fără a avea o esenţă; apoi, 

prin alegeri şi acţiuni, se creează pe el însuşi, dân‑
du‑şi o esenţă. Această sintagmă este mai degra‑
bă o concluzie a unui demers filosofic şi, oricum, o 
preocupare a existenţialismului ateu. În schimb, 
ceea ce îi reuneşte pe existenţialiştii creştini este 
mai degrabă o întrebare: ce sens are viaţa, când 
ştim că la capătul ei, care se poate întâmpla ori‑
când, este moartea? Opera lui Unamuno este o 
meditaţie asupra morţii şi o revărsare agonizantă 
de speranţă.

Alfred Stern, austriac de origine, profesor 
de filosofie la universităţi din SUA, care a dedicat 
mai multe lucrări existenţialismului şi filosofilor 
existenţialişti (Sartre, His Philosophy and exis-
tential psychoanalisis, The search for meaning), 
l‑a numit pe Unamuno pionier al existenţialismu-
lui; Stern distinge între filosofii preexistenţialişti, 
care filosofează cu raţiunea (am adăuga şi pentru 
care omul este redus la raţiunea lui) şi existenţi‑
alişti, care filosofează cu întreaga personalitate, 
cu „emoţii, dorinţe, pasiuni, suferinţă, sforţări, cu 
cele mai intime dorinţe, temeri şi speranţe”. În‑
tr‑adevăr, pentru Unamuno filosofarea nu este o 
experienţă sau o activitate abstractă a subiectu-
lui în faţa obiectului, deci o experienţă exclusiv 
a raţiunii; pentru Unamuno, subiectul nu este o 
abstracţiune, ci „omul de carne şi oase, cel care se 
naşte, suferă şi moare – mai ales moare – cel care 
mănâncă şi bea şi se joacă şi doarme şi gândeşte 
şi iubeşte, omul care se vede şi care poate fi au‑
zit”. Mai mult, Unamuno, întorcându‑şi privirea 
dinspre realitate înspre om şi existenţă, declară că 
omul este subiectul şi obiectul suprem al filosofiei. 
Dar Unamuno nu transformă existenţa în temă a 
filosofiei sale, ci, pentru a obţine maximă autenti‑
citate a demersului său filosofic, analizează pro-
pria sa existenţă, după ce constată că istoria filo‑
sofiei s‑a ocupat exclusiv de ideile filosofilor, nu şi 
de biografia acestora, care ar trebui să joace rolul 
central. Centrând filosofia pe om, Unamuno sta‑
bileşte şi obiectivul acesteia: filosofia „răspunde 
necesităţii de a avea o concepţie unitară şi totală 
a lumii şi a vieţii şi, ca o consecinţă a acestei con‑
cepţii, un sentiment care să genereze o atitudine 
şi o acţiune”. Unamuno respinge ideea de om ca 
unificare pe baza numitorului comun al raţiunii, 
ceea ce ar duce la ideea unui om atemporal, fără 
identitate, adică un non‑om (no hombre). Raţiu‑
nea este o unificare; ceea ce individualizează omul 
nu sunt atribute ale raţiunii, ci ale personalităţii 
omului concret, de carne şi oase. Filosoful nu tre‑
buie să gândească doar cu raţiunea (un asemenea 
demers este considerat de Unamuno o pedante‑
rie), ci cu „întregul corp, cu sufletul, cu sângele 
şi cu măduva oaselor, cu inima, cu plămânii, cu 
stomacul, cu viaţa”. Aşadar, filosoful este un om 
de carne şi oase care se adresează unor oameni de 
carne şi oase.

Unamuno crede că ceea ce determină esen‑
ţa omului sunt principiile unităţii şi continuităţii; 
omul vrea să continue să fie el şi vrea să continue 
să fie el la nesfârşit. Unamuno îl evocă pe Spino‑
za, care a stabilit în Etica faptul că orice lucru ce 
există încearcă să‑şi permanentizeze existenţa 
(Etica, partea a III‑a, propoziţia 6). Aşadar, cen‑
trală în existenta omului este preocuparea pentru 
destinul individual; esenţa omului este dorinţa de 
nemurire. Aşadar, punctul de plecare al demersu‑
lui filosofic din Del sentimiento tragico de la vida 
este dorinţa de nemurire (hambre de inmortali-
dad) a omului; esenţa fiinţei este perseverarea în 
a fi. Cum rezolva omul această problemă?

Unamuno identifică unica soluţie pentru re‑
zolvarea problemei personale a nemuririi în cre‑
dinţa creştină catolică, mai exact în credinţa în 
Învierea lui Iisus şi în viaţa veşnică. Tot creştinis‑
mul, crede Unamuno, este construit pe credinţa 
personală în Învierea şi nemurirea lui Iisus; creş‑
tinul crede în acest lucru şi crede ferm că va urma 

acelaşi parcurs. Iisus l‑a făcut pe Dumnezeu 
accesibil. Religia, crede Unamuno, se simte. 
Credinţa, feminină şi pasivă, este o atitudi‑
ne a voinţei şi a inimii, şi nu a raţiunii (a 
crede înseamnă a vrea să crezi). Argumente‑
le filosofiei în favoarea existenţei lui Dumne‑
zeu (etice, cosmologice, ontologice) sunt, de 
fapt, argumente teoretice în favoarea unei 
idei abstracte, identificate prin raţiune, care 
este, de fapt, duşmanul lui Dumnezeu. Cre‑
dinţa vine din dragoste şi suferinţă; până 
şi teologia este respinsă, fiind considerată 
o osificare a credinţei, o dogmatizare care, 
vrând să demonstreze temeinic existenţa lui 
Dumnezeu, face concesii raţiunii.

Aşadar, nemurirea sufletului nu poate 
face obiectul raţiunii (care atinsese punctul 
în care se îndoise de ea însăşi), al cunoaşte‑
rii ştiinţifice; dimpotrivă, raţiunea neagă o 
asemenea posibilitate, izvorâtă din vitalism. 
Raţiunea este, astfel, duşmanul vieţii; tot 
ceea ce este vital este iraţional şi tot ce este 
raţional este antivital. Unamuno îl citează 
pe Hume, care în eseul Of the immortality of 
the soul exclude orice posibilitate ca nemuri‑
rea sufletului să fie argumentată prin inter‑
mediul raţiunii: „By the mere light of reason 
it seems difficult to prove the Immortality of 
the Soul. The arguments for it are commonly  
derived either from metaphysical topics, 
or moral or physical. But in reality, it is the  
gospel, and the gospel alone, that has brought 
life and immortality to light”.

Omul ajunge astfel en el fondo del 
abismo. Credinţa creştină în nemurirea 
sufletului nu poate avea o confirmare raţională, 
iar raţiunea nu oferă o finalitate pentru existen‑
ţă, simpla dorinţă de cunoaştere fiind respinsă 
ca insuficientă pentru o justificare pertinentă a 
existenţei. Raţionalismul pur poate duce doar la 
sinucidere, afirmă Unamuno, preluând ideea de 
la Kirkegaard. Mai mult, „perversitatea” raţiunii 
nu numai că nu oferă argumente pentru existenţa 
lui Dumnezeu, dar neagă existenţa problemei ca 
atare, încercând să îndepărteze omul de proble‑
ma nemuririi. Cum rezolvă Unamuno problema? 
O soluţie ar fi eliminarea completă a raţiunii. Dar 
viaţa şi raţiunea se solicită reciproc; raţionalul se 
cere raţionalizat. Aşadar, credinţa şi raţiunea vor 
merge mână în mână, într‑o luptă permanentă în‑
tre vitalism şi raţionalism. „Omul trebuie, aşadar, 
să afirme o credinţă pasională în nemurire aflată 
sub semnul permanent al îndoielii. Credinţa fără 
dubii este moarta; statică în siguranţa ei, s‑ar osi‑
fica, nu ar mai oferi emoţii, viziuni, dorinţe, ima‑
gini. Siguranţa este raţionalistă, dubiile aparţin 
credinţei. Îndoiala este pozitivă, pentru că ea face 

ca această credinţă să fie vie, dureroasă, arzătoa‑
re, să se reconfirme mereu; îndoiala este sfântă, 
dulce, suprema consolare. Această îndoială dă sen-
timental tragic al vieţii.

Aşadar, credinţa omului în nemurire se cioc‑
neşte de raţiune, de cunoaşterea pe care o facili‑
tează raţiunea, pozitivismul, şi care aruncă dubii 
asupra credinţei. Sursele celor două forţe con‑
tradictorii din spiritul uman sunt inima, pentru 
credinţă, şi raţiunea, pentru cunoaştere. Raţiu‑
nea este o negare a nemuririi, iar credinţa este o 
confirmare. Raţiunea nu oferă argumente pentru 
nemurire; dimpotrivă, o neagă. Ciocnirea acestor 
două forţe este sursa unei tensiuni (angustia, în 
sensul de luptă) ireconciliabile; nici una din cele 
două forţe nu pot învinge; individul pendulează 
permanent între cele două forţe, raţiunea, care 
neagă nemurirea, şi credinţa, care o afirmă. Re‑
zultatul acestei antiteze permanente este drama 
umană, imposibilitatea de a obţine siguranţa ne-
muririi. Dumnezeu este în starea existenţială a 
omului, nu în obiectul cunoaşterii, este o experi‑
enţă permanentă. r

Rezultatul acestei antiteze 
permanente este drama umană, 

imposibilitatea de a obţine 
siguranţa nemuririi. Dumnezeu 

este în starea existenţială a omului, 
nu în obiectul cunoaşterii, este o 

experienţă permanentăMirel Taloș
Omul în agonie, între  
raţiune şi credinţă
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■ Identitate, suveranitate şi unitate naţională

■ Identitate, suveranitate şi unitate naţională

Reacţii la Apelul unor academicieni

Reacţii la Apelul unor academicieni

Colaborări de Theodor Codreanu, Bogdan Creţu, 

Colaborări de Theodor Codreanu, Bogdan Creţu, 

Horia Vicenţiu Pătraşcu, Mircea Platon, Magda Ursache

Horia Vicenţiu Pătraşcu, Mircea Platon, Magda Ursache

■ Ce spun academicienii... 

■ Ce spun academicienii... 

Invitaţi: Nicolae Breban, Augustin Buzura, 

Invitaţi: Nicolae Breban, Augustin Buzura, 

Gheorghe Păun, Eugen Simion, Victor Voicu

Gheorghe Păun, Eugen Simion, Victor Voicu

■ Amfitrion: Octavian Hoandră

■ Amfitrion: Octavian Hoandră

■ Despre identitate în preajma Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

■ Despre identitate în preajma Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

■ Bogdan Creţu. Tema naţională, azi. Între criza ideologiei

■ Bogdan Creţu. Tema naţională, azi. Între criza ideologiei

globalizante şi criza retoricii populiste

globalizante şi criza retoricii populiste

■ Mircea Platon. Naţiunea în istoria europeană:

■ Mircea Platon. Naţiunea în istoria europeană:

realitate premodernă sau invenţie modernă?

realitate premodernă sau invenţie modernă?
■ Andrei Marga. Revenirea la Adrian Marino

■ Andrei Marga. Revenirea la Adrian Marino

■ Călin Căliman. Memoria exilului românesc

■ Călin Căliman. Memoria exilului românesc

■ Aura Christi. Legea Iubirii

■ Aura Christi. Legea Iubirii

Revista Contemporanul apare cu
sprijinul financiar din Fondul recurent

al Donatorilor – Academia Română



36

Anul XXX  t  Nr. 2 (803)  t  2019

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Toate evaluările privind anul cinema‑
tografic trecut gravitează în jurul 
unui titlu de film deja prezent în 
palmaresul Globurilor de Aur şi can‑

didat favorit în cursa Oscarurilor. Roma de Afon‑
so Cuarón este un film numai bun de discutat în 
termeni de recorduri: 10 nominalizări la Premiile 
Academiei Americane de Film, a doua posibilă sta‑
tuetă aurită câştigată de Cuarón ca regizor (după 
Gravity), a doua (posibilă) ediţie consecutivă când 
o producţie semnată de un mexican cucereşte 
premiile care contează (după Forma apei de Gui‑
llermo del Toro). Şi, desigur, ar mai fi de adăugat 
noutatea sistemului de producţie în care Roma a 
fost realizat, streaming‑ul online Netflix, care se 
ambiţionează să aducă pelicula de artă în casa 
milioanelor de consumatori. S‑a speculat mult în 
jurul bătăliei dusă, în rama marilor festivaluri ci‑
nematografice, pentru acceptarea unui film des‑
tinat în principal micului ecran: în înfruntarea 
Cannes (care are o viziune conservatoare) versus 
Veneţia (mai deschis modernitărţii) a câştigat cea 
mai veche competiţie internaţională. Leul de Aur 
atribuit lungmetrajului Roma, la ediţia trecută a 
concursului veneţian, a confirmat mişcarea inte‑
ligentă a acceptării lui în selecţie, urmată de alte 
numeroase recunoaşteri internaţionale. Probabil 
că şi rezultatele la Oscar vor veni să întărească 
această impresie.

Dar ce fel de film este Roma? Desigur, perso‑
nal, de autor, dar asta nu‑l împiedică să încorpore‑
ze convenţiile unui gen foarte latino, melodrama. 
Şi, bineînţeles, să activeze resorturile empatiei. 
Dacă ne gândim la definiţia dată genului de Noël 
Carroll, ea este foarte acoperitoare pentru intenţi‑
ile autorului pentru că se confirmă că „melodrama 
îşi trage rădăcina din naşterea unei emoţii com‑
plexe, cuprinzând mila şi admiraţia” („Philosophy 
and Motion Pictures, An Anthology”, Blackwell 
Publishing, 2006). Cineast mexican cu o filmogra‑
fie eclectică (de la comedia populară, Solo con tu 
pareja – 1991, la fantasy după standarde hollywo‑
odiene, Harry Potter şi prizonierul din Azkaban 
– 2004, de la parabola post‑apocaliptică, Children 
of men – 2006, la SF‑ul plin de efecte speciale, 
Gravity – 2013), Cuarón trece acum la mărturia 
autobiografică. El evocă anii copilăriei petrecuţi, 
într‑un cartier select din Mexico City, plasând în 
prim‑plan portretul femeii indigene care l‑a cres‑
cut, Cleo. Statutul ei în familia prosperă cu pa‑
tru copii e definit de formule mai elegante (ajutor 
domestic, dădacă) sau mai brutale (servitoare, 
femeie de serviciu). Urmărind atent rutina acti‑
vităţilor ei cotidiene, camera mânuită de Alfonso 
Cuarón însuşi ne‑o arată îngrijind nu numai de 
copiii pe care îi hrăneşte, îi îmbracă, îi consolează 
când sunt supăraţi, dar şi de restul membrilor fa‑
miliei, tânăra stăpână şi mama ei octogenară. Şi 
chiar şi de câini, pe care îi scoate la plimbare şi al 
căror rahat trebuie să‑l adune. Unii comentatori 
au văzut, mai ales în scenele în care servitoarea, 
excedată de numeroasele sarcini, rămâne în urmă 
cu eliberarea curţii de mizerie şi e certată pentru 
asta, o formă subtilă a criticii barierelor de clasă. 
Adevărul este că inferioritatea socială a celor de 
altă rasă e foarte discret semnalată de filmul care 
portretizează cu tandreţe această femeie care nu 
se plânge de condiţia ei, are relaţii afectuoase cu 
toţi copiii familiei şi devine, până la urmă, un fel 
de rudă. Regizorul a premeditat această viziune 
asupra evenimentelor din anii ’70 evocate, după 
cum mărturiseşte în conferinţele de presă, dedi‑
când filmul: „femeilor, familiei şi ţării care m‑au 
creat”. 

Pentru a‑şi câştiga dreptul de a deveni (un fel 
de) membru al familiei, Cleo trebuie să parcurgă  
un drum marcat de evenimente dramatice. Cuarón 
nu se sfieşte să recurgă la împrumutul energic din 
repertoriul melodramei pentru a demonstra cum 

personajul înfruntă cu demnitate destinul potriv‑
nic. Parcursului său i se asociază tropi din cei mai 
comuni ai melodramei. Ea devine femeia părăsită 
de un amant violent atunci când află că e însărci‑
nată, mama îndurerată care naşte un copil mort 
sau salvatoarea de la înec a doi dintre cei patru 
copii aflaţi în grijă. Nu lipsesc nici faimoasele 
coincidenţe: aflată într‑un magazin de mobilă să 
cumpere un leagăn înainte de a naşte, Cleo este 
aproape ucisă de fostul iubit, membru al grupării 
paramilitare care a ucis zeci de studenţi la pro‑
testele din 1971. Nu ni se dau prea multe detalii 
despre contextul social care a generat protestele 
studenţeşti soldate cu ceea a fost reţinut de istorie 
ca Masacrul Corpus Christi. Scenaristul Cuarón 
este mai interesat să configureze, cât se poate de 
expresiv, paralela dintre suferinţele slujnicei şi 
cele ale Sofiei, stăpâna înşelată şi apoi părăsită 
de bărbatul cu reputaţie de savant internaţional. 
Această reputaţie îl ajută să găsească pretexte 
pentru a lipsi de acasă, ascunzând relaţia adulte‑
rină. Devoalarea minciunii accelerează decizia lui 
de a pleca de acasă, situaţie ce egalizează condiţia 
nefericită a celor două femei, care se aliază în efor‑
tul de a atenua şocul copiilor.

Trebuie să observăm că filmul Roma vine în‑
tr‑un context unde personajul servitoarei de altă 
rasă este înnobilat de perspectiva afectuoasă în 
care este evocat, de obicei de un alter ego al au‑
torului. Rămâne, desigur, în amintirile cinefililor 
The Help (2011) de Tate Taylor, despre umilinţele 
trăite de servitoarele afro‑americane în sudul ra‑
sist al Statelor Unite, producţia cvadruplu nomi‑
nalizată la Oscar, pe care l‑a câştigat, la categoria 
Cel mai bun rol secundar, Octavia Spencer. Dar 
Alfonso Cuarón abordează subiectul şi în faimosul 
său road movie Y tu mama, tambien (2001), poves‑
tea tragi‑comică a unei călătorii iniţiatice în care 
unul dintre cei doi tineri eroi se întreabă ce s‑o 
mai fi întâmplat cu fosta lui dădacă, pe care a con‑
siderat‑o mult timp adevărata mamă. Cineastul 
revine asupra acestei mărturii cu iz autobiografic, 
descriind cu afecţiune zilele luminoase din copilă‑
rie, unde prezenţa lui Cleo nu lipseşte din aminti‑
re. Deşi absentează, într‑adevăr, fermitatea unui 
statement anti‑rasist şi critic faţă de inechitatea 
socială, Roma include elemente antropologice în 
încercarea de a reconstitui autentic modul de via‑
ţă al acestor femei fără şcoală şi fără prea mari 
şanse de a‑şi îmbunătăţi viaţa. Putem vedea cum 
eroina împarte sarcinile zilnice şi camera cu o 
altă indigenă, bucătăreasa Adela, cu care vorbeşte 
uneori în dialectul mixtec (care a generat o pole‑
mică legată de traducerea în spaniolă şi în engle‑
ză), alături de care petrece după‑amiezele libere, 
împreună cu iubiţii respectivi. Deşi cea mai mare 
parte a actorilor sunt neprofesionişti, ca interpre‑
ta lui Cleo (învăţătoarea Yalitza Aparicio), premi‑
ată la Veneţia şi nominalizată la Oscar, cineastul 
nu a ales un mod de filmare în tradiţie neorealis‑
tă. Filmat în alb‑negru, cu rafinate compoziţii şi 
ecleraje, Roma profită şi de avantajele formatului 
de 65 mm şi oferă adâncime şi, uneori, monumen‑
talitate reconstituirii atmosferei anilor ’70 în Me‑
xico City, o perioadă de boom economic ce justi‑
fică prosperitatea familiei angajatoare. Impresia 
de autenticitate a reacţiilor şi mediului este asi‑
gurată de excepţionala strategie regizorală, care 
favorizează cadrele lungi, foarte minuţios puse în 
scenă. Senzaţie densă de viaţă vine şi din compo‑
ziţia pe mai multe planuri, cu intrări şi ieşiri a 
numeroase personaje care relaţionează relevant, 
ca în scena Crăciunului petrecut de familia de la 
oraş la ferma prietenilor cu pasiunea trasului cu 
arma, o piesă de o bravură a execuţiei remarcată 
de mulţi comentatori.

Foarte interesante sunt trimiterile cinefile 
ale regizorului. De pildă, episodul aflării adevă‑
rului despre adulterul tatălui alege drept fundal 

un cinematograf, unde copiii sunt duşi să vadă un 
Science‑fiction faimos al anului, Marooned, scena 
citată aducând bine aminte de un pasaj din Gra-
vity. Intenţia lui Alfonso Cuarón de a evoca filme‑
le care l‑au marcat, în copilărie, este prelungită 
de citarea unei alte pelicule, comedia franceză La 
Grande vadrouille, cu Louis de Funès şi Bourvil 
în rolurile principale. Aceste notaţii autobiografi‑
ce legate de sala de cinema pot fi interpretate şi ca 
un fel de adio adresat acestui spaţiu privilegiat de 
vizionare a filmelor, legat din ce în ce mai mult de 
trecut. Realizat cu finanţare generoasă din partea 
Netflix, Roma are, desigur, şansa de a fi văzut, 
acasă, prin abonament, de milioane de oameni. Cu 
toate astea, autorul – şi nu numai el – începe să 
regrete distribuirea acestui somptuos vizual film 
în relativ puţine săli. Cea mai dureroasă informa‑
ţie vine chiar din ţara natală, Mexic, unde filmul a 
ajuns numai pe 40 de ecrane, în lipsa unei înţele‑
geri mai bune dintre distribuitorii locali şi Netflix. 
Iar marile aşteptări ale publicului din ţările his‑
panofone se văd şi ele înşelate din aceleaşi motive. 
Cifrele box‑office‑ului în cinematografe sunt ţinu‑
te secrete, ceea ce favorizează, probabil, consumul 
individual plătit. „Cazul Roma” va genera, desi‑
gur, discuţii numeroase despre acest pas (grăbit) 
în domeniul consumului cinematografic. Rămâne 
să vedem dacă seducţia acestui film bun conducă‑
tor de empatie va influenţa şi deciziile votanţilor 
din Academia Americană de Film. r

Cuarón nu se sfieşte să recurgă la 
împrumutul energic din repertoriul 

melodramei pentru a demonstra 
cum personajul înfruntă cu 

demnitate destinul potrivnic

Dana Duma
Empatia fotogenică
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Constantin Lupeanu
Cui îi este frică de strămoşi? 

Corespondenţă din China  
n Romane pe‑un picior

Cui îi este frică de strămoşi? Şi de ce? 
Ar trebui să ne întrebăm cu toţii şi 
se cuvine ca mai cu seamă istoricii şi 
lingviştii români să se uite în oglin‑

dă şi să‑şi răspundă cu acribia acesteia. Nu nouă 
trebuie să ne mărturisească. Istoricul Gheorghe 
Brătianu scria că poporul român este o enigmă şi 
un miracol istoric. Noi credem că istoria se scrie 
nu numai pe bază de documente scrise, ci şi cu 
hărnicia, cu iscusinţa minţii, coroborând graiul 
negrăit al vaselor, al altor artefacte deshumate de 
la o jumătate de metru, de la un metru adâncime, 
cu legendele, cu miturile care poartă adevărul de 
care avem nevoie. China declară o vechime de 5 
000 de ani de istorie şi cultură, pornind de la Cul‑
tura Yangshao, varianta chinezească a Culturii 
Cucuteni. 

Profesorul de istorie Mihail Kogălniceanu 
avertiza că romano‑mania latiniştilor va atrage 
asupra noastră deriziunea străinilor, ceea ce este 
de tot evident în zilele noastre. Sunt cărţi semnate 
de Neibuhr Berthold‑Georg, Theodor Mommsen şi 
atâţia alţii care nouă nu ne spun nimic.

Deocamdată Cucuteni. Ce este Cucuteni? 
Un sat presărat pe coasta unui deal şi un sim‑
bol al lumii noastre străvechi. Eu am organizat, 
în luna mai 2017, în sălile Institutului Cultural 
Român de la Beijing – prima Expoziţie din istorie 
„Cucuteni – Yangshao”. Expoziţia a fost alcătui‑
tă din 9 planşe şi 18 obiecte aparţinând culturii 
Cucuteni şi 20 de planşe şi 16 obiecte aparţinând 
culturii Yangshao. 

Expoziţia s‑a bucurat de succes, a incitat 
un interes fără egal. Exponatele Cucuteni (plan‑
şe, fotografii, hărţi, lucrări ceramice) au fost apoi 
plimbate în mai multe locuri din China. Recent, 
în noiembrie şi decembrie 2018 s‑au aflat la Ma‑
jiayao (o altă cultură similară, mai târzie decât 
Yangshao) şi în capitala provinciei Gansu.

Expoziţia s‑a numit: „Cultura Cucuteni – 
Cultura Yangshao, întâmplare sau destin comun?” 

Eram student al Universităţii Bucureşti 
când la orele de istorie a Chinei am auzit pentru 
întâia oară de aceste două civilizaţii de la înce‑
put de lume. Pasionat de istoria lumii, profesorul 
român ne‑a vorbit de asemănările năucitoare în‑
tre această cultură străveche a Chinei şi Cultura 
Cucuteni din România, ambele situându‑se între 
mileniile cinci şi trei î.Hr. 

Acum, la începutul unui nou secol de viaţă 
pământeană, am chemat la o masă a adevărului 
istorici şi arheologi români şi chinezi. Există mai 
multe dovezi privind asemănarea până la iden‑
titate: stilul de viaţă; organizarea localităţilor şi 
locuinţelor; obiecte de cult; manufactura şi mai 
cu seamă ceramica de forme asemănătoare, de 

aceleaşi culori şi simboluri; schimburi comerciale 
– cereale şi altele. 

Eu nu înţeleg cum pot unii să rămână reci în 
faţa unei evidenţe miraculoase: simbolul yin‑yang, 
socotit de lumea întreagă tipic chinez, exista în 
România la Cucuteni, dar şi mai înainte pe teri‑
toriul României, la Turdaş, acum şapte milenii! 
Se va găsi un om de ispravă care să scrie o carte 
numai despre aceasta şi să revendice partenita‑
tea? Poate o va face un autodidact. Măcar pentru 
a invita oamenii de ştiinţă ai lumii la dezbateri 
academice!

Nu cumva, în urmă cu milenii, în România 
de astăzi fiinţa un trib mare cât un imperiu, iar 
noi, românii şi chinezii, suntem deopotrivă urma‑
şii? Tribul s‑a scindat, oamenii au migrat şi spre 
apus şi spre răsărit. 

Carateristica românilor de a fi dezuniţi este 
o dovadă cât se poate de limpede că acei oameni 
sunt strămoşii noştri! Cei care au luat‑o spre vest 
au populat Europa. Cei plecaţi spre est au format 
colonii în drumul lor şi s‑au oprit poate în China, 
în localităţile numite astăzi Yangshao, Qijia, Ma‑
jiayao. Mai mult, îmbrăcămintea unor minorităţi 
din sudul Chinei, şi în primul rând minoritatea 

♦ Mihai Eminescu
Poezii 
Ediţie bilingvă româno‑chineză 
alcătuită de Ding Chao
Ediţia adună 50 dintre cele mai 
reuşite traduceri din română 
în chineză de Ge Baoquan, Xu 
Wende, Li Ninglai, Feng Zhichen
Editura de Studii şi Cercetări 
Academice a Universităţii de 

Limbi Străine din Beijing (China)
Institutul Cultural Român din Beijing

Prima istorie a românilor 
tradusă în limba chineză

♦ Ioan‑Aurel Pop
Istoria românilor
Traducere din limba 
română în limba 
chineză de Lin Ting şi 
Zhou Guanchao
Editura Universitară 
Renmin (China)

* Editura Universităţii Renmin este una dintre cele mai 
mari şi mai prestigioase edituri, cu librării proprii în marile 
oraşe ale Chinei. Lansarea a fost stabilită de comun acord la 
Târgul de carte de la Beijing, din august 2019, când România 
va fi Ţară Invitată de Onoare

Evenimente editoriale în ajunul aniversării de 70 de ani 
de relaţii diplomatice româno‑chineze

Miao, minoritatea Zhuang, minoritatea Yi, aduce 
izbitor cu cea din zonele noastre de munte, iar mai 
recent se vorbeşte de un grup din Taiwan care se 
consideră coborâtor din geţi.

Din partea română, la vernisajul expoziţi‑
ei au participat doamna Lăcrămioara Stratulat, 
managerul Complexului Muzeal Naţional „Mol‑
dova” din Iaşi (Domnia Sa ne‑a pus la dispoziţie 
cu mărinimie exponatele care îi uimesc atâta pe 
localnici), şi doamna Cornelia Magda Lazarovici, 
cercetător în cadrul Institutului de Arheologie 
Iaşi. Din partea Chinei au luat cuvântul domnul 
Li Xinwei, cercetător la Institutul de Arheologie 
din cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale din China, 
doamna Wang Weilin, de la Muzeul de Istorie al 
Provinciei Shaanxi, domnul Wang Chuang, pictor 
şi scriitor, venit special din oraşul Zhenjiang din 
sudul Chinei, ca şi un grup de cinci profesori de la 
Universitatea din oraşul Baoding.

Simpozionul s‑a numit „Două mari civiliza‑
ţii ale lumii preistorice”. Au prezentat dizertaţii 
cei doi specialişti români numiţi mai sus, pe tema: 
„Cultura Cucuteni. Stadiul cercetărilor şi reflecta‑
rea culturii Cucuteni în expoziţii internaţionale”. 
Din partea gazdelor au luat cuvântul profesorul 
Li Xinwei, cercetător la Institutul de Arheologie 
din cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale din China, 
domnul Li Shuicheng, profesor la Universitatea 
Beijing, domnul Han Jianye, profesor la Univer‑
sitatea Renmin, şi domnul Wang Weilin, director 
adjunct al Muzeului de Istorie al provinciei Shaan‑
xi, tratând din diferite unghiuri tema reuniunii.

În 2018, o delegaţie a Institutului chinez de 
arheologie a fost la Iaşi, la Cucuteni. S‑a ales un 
loc unde arheologii chinezi să facă ei înşişi săpă‑
turi, pe banii Chinei! Anul acesta, în iulie, vor în‑
cepe lucrările. Este un început bun, aş zice. 

Eu văd un Seminar roman‑chinez de ţinută 
internaţională desfăşurat alternativ în cele două 
ţări, întins pe câţiva zeci de ani, agrementat cu 
săpături arheologice ş.a.m.d., care va ajunge să 
rescrie începuturile civilizaţiei lumii şi legăturile 
străvechi dintre România, Europa şi China. r

Beijing, ianuarie 2019

Eu văd un Seminar roman‑chinez 
de ţinută internaţională desfăşurat 
alternativ în cele două ţări, întins 

pe câţiva zeci de ani, agrementat cu 
săpături arheologice ş.a.m.d., care 
va ajunge să rescrie începuturile 

civilizaţiei lumii şi legăturile 
străvechi dintre România, Europa şi 

China
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Dragoş Nelersa
Un eveniment remarcabil

n  Corespondenţă din Ţara Sfântă

Vineri, 25 ianuarie 2019, în sala mare 
a Casei Scriitorilor din Tel Aviv, a 
avut loc o întrunire organizată de 
Centrul Cultural Israeliano‑Ro‑

mân, Editura Teşu şi Revista Maximum, cu spri‑
jinul Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă 
Română. În cadrul festivităţii, s‑au decernat pre‑
mii anuale celor mai importante personalităţi din 
România legate prin scrisul şi activitatea lor de 
Israel şi celor mai valoroşi reprezentanţi ai scrii‑
torimii israeliene de limbă română.

Organizatorii au fost onoraţi de prezenţa la 
eveniment a poetei, romancierei şi eseistei Aura 
Christi, redactor‑şef al Revistei Contemporanul. 
Ideea europeană din Bucureşti. Domniei sale i 
s‑a conferit premiul „Opera Omnia” şi medalia 
de argint recunoştinţă evreiască pentru volumele 
„Psalmi” şi „Planeta Israel”. Aura Christi, laure‑
ată a Premiului Academiei Române, este consi‑
derată unul dintre cei mai valoroşi poeţi români 
contemporani, iar prezenţa ei la Tel Aviv a fost 
o mare bucurie pentru publicul israelian. Lectu‑
ra poeziilor Aurei Christi a emoţionat spectatorii 
şi a fost răsplătită cu aplauze sincere. „Am avut 
privilegiul de a mă naşte, de a mă forma şi de a 
exista într‑un mediu cosmopolit – a spus poeta 
Aura Christi. – În curtea prunciei, a pubertăţii şi 
adolescenţei mele se vorbea în română, bulgară, 
ebraică, rusă, franceză ş.a. În Ţara Sfântă, re‑
marc bucuroasă, se vorbeşte în câteva limbi exact 
ca în Chişinăul primei mele tinereţi. E unul din 
motivele pentru care mă simt aici, în Ţara Sfintei 
Scripturi, acasă. Emoţia e cu atât mai intensă cu 
cât eşti sau devii conştient de faptul că pe aceste 
locuri sfinte au păşit mari profeţi, sfinţi, călugări. 

Nevoia de a respira aerul respirat de marii băr‑
baţi ai Sfintelor Scrieri l‑a făcut pe un Thomas 
Mann să scrie epopeea Iosif şi fraţii săi. (…) Poe‑
zia mea e scrisă în văzduhul lecturilor din Sfânta 
Scriptură. Dacă unii colegi se întreabă cum de e 
posibil să scrii poezie după ce a scris poezie Rilke, 
eu mă tot întreb cum e posibil să scrii poezie după 
ce ai citit Psalmii marelui proroc David şi Cânta-
rea Cântărilor scrisă de mâna Regelui Solomon. 

(…) În ciuda acestor întrebări, în ciuda altor lu‑
cruri, totuşi, scriu. Scriu poezie şi mă rog, citind 
zilnic, aproape, din psalmii lui David, despre care 
vorbesc adeseori, inclusiv pe parcursul turneelor, 
lansărilor şi lecturilor publice, făcute în România 
şi dincolo de hotarele ţării mele, folosite ca pre‑
text pentru a vorbi despre poezie, despre valo‑
rile fondatoare ale lumii, despre poezie ca prilej 
de reumanizare, despre cultura română, care e o 
cultură majoră. Vă mulţumesc, prieteni, că v‑aţi 
gândit la mine. V‑aţi gândit la mine, deşi eu sunt 
un personaj secundar în toată această poveste. Eu 
nu sunt decât un instrument prin care se scrie. 
Restul? Şi restul e tot o poveste. O poveste despre 
care vom mai vorbi, în mod cert, cât de curând, 
mai exact, când voi reveni pentru turneul israe‑
lit pe parcursul căruia vom lansa Geniul inimii în 
versiune ebraică. Vă îmbrăţişez cu multă dragoste 
şi recunoştinţă!”

De asemenea, a fost decernat premiul „Ope‑
ra Omnia” cu medalie de argint doamnei Cleopa‑
tra Lorinţiu, directoare adjunctă a Institutului 

Cultural Român din Tel Aviv, pentru întreaga 
sa activitate. În prezenţa sponsorului, domnul 
Marian Coman, preşedinte al „Framinor Group” 
din România, i s‑a acordat prestigiosul „Premiu 
Framinor 2018” scriitorului, istoricului, editoru‑
lui, jurnalistului Teşu Solomovici pentru volumul 
O istorie altfel a evreilor din România. Cartea a 
fost publicată de Editura Academiei Române, cu 
prefeţe semnate de academician Dinu C. Giurăscu 
şi academician Răzvan Theodorescu. 

Premiul pentru proză s‑a decernat scriito‑
rilor Magdalena Brătescu pentru romanul Cro-
matica fericirii, editura Familia, Francisca Stole‑
ru pentru romanul Casa de pe Colina Doamnei, 
Harry Bar Shalom pentru romanul Oraşul de 
demult, editura Hasefer, şi Ernest Huşanu pen‑
tru romanul Rădăcini. Premiul „Opera Omnia” 
s‑a oferit scriitorilor din Israel: Ada Shaulov En‑
gelberg şi Tellu Aberman, premiul pentru proză; 
poetei Maria Găitan‑Mozes, premiul pentru poe‑
zie; dr. Paul Leibovici, premiul pentru critică şi 
istorie literară; Hedi Simon, Lucreţia Berzinţiu şi 
dr. Irina Airinei (din România), premiul pentru 
jurnalistică; premiul pentru foileton umoristic şi 
epigramistică, lui Andy Ceauşu; premiul pentru 
umor şi caricatură, lui Edy Mattes.

Premiile acordate au constat în diplome şi 
două cărţi. Premianţii au ţinut discursuri de mul‑
ţumire, iar doamna Aura Christi a citit poezii din 
cartea sa Orbita zeului • Orbita del dio, apărută 
relativ recent la Editura Aracne de la Roma, în 
versiune bilingvă. S‑au făcut numeroase fotogra‑
fii. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu multe 
zâmbete, îmbrăţişări, lumină şi bucurie. r

S‑au decernat premii anuale celor 
mai importante personalităţi din 

România legate prin scrisul şi 
activitatea lor de Israel şi celor mai 

valoroşi reprezentanţi ai scriitorimii 
israeliene de limbă română

teşu Solomovici şi cleoPatra lorinţiu

teşu Solomovici şi marian coman
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Ostrovul Învierii
Aura Christi
Vina de a fi
Când mă priveşti fără să vezi,
se‑ntorc tăcerile‑n amiezi
şi zăpuşeala stă ne‑nvinsă
la umbra plopului, neatinsă.

Când taci şi murmuri, te‑nfiori
şi eşti străin de‑atâtea ori,
abisuri dulci se‑aud cântând
în duhu‑mi alb, cel aşteptând

în liniştea căderii, seara,
în toamna, iarna, primăvara,
care renasc din mâna‑mi suplă,
gândind târziu amiaza, după

ce întreb, iarăşi şi iar: să plâng, 
să râd? Văd iele dulce legănând
inima‑mi sfântă care cântă 
iubeşte, iartă, arde blândă

şi vede totul, totul, totul, 
alintă vraja, aşteptarea, focul
şi macul înflorind grădina
şi ucigând vina de‑a fi. O, vina...

Visul
Când vei face ordine în viaţa ta?
sunt întrebată şi ezit să răspund, 
cad pe gânduri şi tac, fiindcă cineva
dinlăuntrul meu ştie că viaţa mea
e în palma Ta, Doamne. Şi‑atunci
cum să îndrăznesc ordine să fac 
acolo? Ar fi culmea, ar fi culmea,

zic şi mă îndrept spre parcul meu 
de la răsărit; e un parc de pini, arţari,
copii, patimi, mesteceni princiari, unde 
se‑ntâmplă ritmurile poemelor cu pasul 
meu inegal, şovăitor şi încet, să‑l măsor,
să‑l alint şi să‑l bat. Clopotele bat, din 
nou, când tu apari ca în vis şi dispari

în pala de vânt dinspre lac prelinsă şi 
în ghinda de stejar pusă în buzunarul
hainei de un negru intens. Ieri noaptea
te‑am visat între zidurile unei camere.
Erai îmbrăcat în negru şi încercai 
să te aduni şi să‑mi spui ceva foarte 
important, văzut în cartea

ţinută în mâinile tale la fel de subţiri, 
ca cele ale profesorului meu de pian 
de acum mai bine de patru decenii.
Cred că mi‑ai spus tot ce era de spus
în asemenea împrejurări; nu se putea
altfel. Sigur mi‑ai spus. Doar că eu
nu găsesc în ce fel de printre vedenii

să mă adun şi să‑mi amintesc măcar 
ceva din tot ce mi‑ai povestit aseară în 
somn. Şi acolo eram în parcul princiar,
printre berze, cai pitici din rasa Falabella 
şi copii ce aleargă după un zmeu zburător, 
căzut lângă o mamă ce‑şi blestemă fiica
îngenunchiată în faţa unui stejar bătrân.

Fragment din romanul în versuri 
Ostrovul Învierii

„Istoria clădirii Academiei 
Române. La 120 de ani“

Academia Română a găzduit relativ recent 
lansarea volumului Istoria clădirii Academiei Ro-
mâne. La 120 de ani, alcătuit de Nicolae Noica, re‑
putat inginer constructor, ministru al Lucrărilor 
Publice în perioada 1996‑2000, şi un foarte bun 
cunoscător al istoriei marilor construcţii din Ro‑
mânia. Evenimentul s‑a desfăşurat în Aula Aca‑
demiei Române şi a fost onorat de prezenţa acad. 
Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, 
care a rostit cuvântul de deschidere şi care a re‑
dactat prefaţa volumului. Cartea a fost prezenta‑
tă de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al 
Academiei Române, de Silvia Colfescu, director al 
Editurii Vremea, şi de autorul lucrării, prof. Nico‑
lae Noica.

Iubitor de istorie şi caracterizat de un au‑
tentic simţ al valorii, profesorul Nicolae Noica a 
consacrat peste un an cercetării arhivelor şi bibli‑
otecilor, pentru a identifica toate datele relevante 
privind istoria actualului sediu al Academiei Ro‑
mâne, clădire în care cel mai înalt for de cultură şi 
ştiinţă al ţării îşi desfăşoară activitatea începând 
cu anul 1890. 

Înfiinţată în 1866, iniţial sub numele de 
Societatea Literară Română, Academia Română 
a funcţionat la începuturile sale în Palatul Uni‑
versităţii. Începând cu anul 1881, când România 
este declarată regat, Regele Carol I pune proble‑
ma înzestrării principalelor instituţii ale statului 
cu sedii proprii, reprezentative pentru importanţa 
lor naţională. Astfel, Academia Română va dobân‑
di, în decurs de nouă ani, propria reşedinţă, alcă‑
tuită dintr‑un grup de trei case boiereşti, situată 
astăzi între Calea Victoriei şi Bulevardul Dacia. 
Profesorul Nicolae Noica a identificat şi prezentat 
în paginile cărţii sale, cu un profesionalism desă‑
vârşit, căruia i se adaugă erudiţia şi acribia, toate 
etapele succesive de solicitări, aprobări, achiziţii, 
reparaţii şi reconstrucţii ale caselor Ştefan Bellu, 
Constantin Şt. Cesianu şi Mina Zaleski, intrate în 
proprietatea Academiei Române. Localul în care 
Academia Română funcţionează şi astăzi, în Ca‑
lea Victorie 125, a fost inaugurat în urmă cu 120 
de ani, în martie 1898.

Volumul este meritoriu nu numai pentru re‑
cuperarea unei istorii documentare pe baze ştiin‑
ţifice, dar şi pentru reconstituirea cu talent a unei 
întregi epoci, o frescă vie a atmosferei sfârşitului 
de secol XIX. În acest sens, preşedintele Academi‑
ei Române, acad. Ioan‑Aurel Pop, remarcă în pre‑
faţa volumului: „În cartea aceasta despre palatul 
Academiei de pe Calea Victoriei pulsează însăşi 
Academia, cu aproape toată istoria sa; se simt la 
fiecare pagină paşii grei ai marilor savanţi şi scri‑
itori care au alcătuit panorama culturii şi ştiinţei 
româneşti. Istoria acestui edificiu – iluminată de 
inginerul profesor Nicolae Noica – întregeşte în 
chip fericit istoria deplină a venerabilei instituţii, 
iar publicarea cărţii acesteia la Centenarul Marii 
Uniri mai aşază o cărămidă la forţa edificiului na‑
ţional, pregătind terenul pentru bicentenar“. 

Trei mari proiecte editoriale 
ale Academiei Române în 
cadrul Programului Centenar

Academia Română a prezentat trei mari pro‑
iecte editoriale realizate de‑a lungul anului 2018 
în cadrul Programului Centenar, concretizate în 
peste 20 de tratate, sinteze şi monografii: colec‑
ţiile „Civilizaţia românească“, „Centenarium“ şi 
„Basarabica“. Volumele elaborate în cadrul aces‑
tor colecţii însumează istoria contribuţiilor româ‑
neşti la tezaurul cultural şi ştiinţific al omenirii, 
fiind unul dintre cele mai ambiţioase proiecte asu‑
mate de Academia Română în anul celebrării Cen‑
tenarului Marii Uniri.

Evenimentul de lansare a avut loc în 
Aula Academiei Române, cu participarea acad. 
Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, 
acad. Victor Spinei, vicepreşedinte al Academiei 
Române şi coordonator al Programului Centenar, 
precum şi a autorilor şi coordonatorilor acestor vo‑
lume. 

În cadrul colecţiei „Civilizaţia românească“ 
au fost prezentate sinteze pentru domeniile: ling‑
vistica românească, etnologie românească, ştiinţa 
dreptului şi cultura juridică în România, istoria 
socială a României, demografia României, istoria 
geoştiinţelor în România, cu ramurile acestora ge‑
ologia, geofizica şi geografia, istoria chimiei româ‑
neşti, şcoala românească de micro‑ şi nanoelectro‑
nică, economia României după Marea Unire. Lor 
li se adaugă lucrări fundamentale precum: Docu-
mente privind istoria românilor, Colecţia Eudoxiu 
Hurmuzaki – volumul 1: Legaţia Română la Pe-
trograd (1914‑1918), Unirea Bucovinei cu Româ-
nia, Studia romana et mediaevalia europaensia, 
Istorie şi civilizaţie de‑a lungul Dunării de Jos, O 
istorie a svabilor din Banat, Quaestianoes prae-
historicae. 

Proiectul va continua pe parcursul anului 
2019, când vor fi editate sinteze referitoare la 
contribuţiile româneşti în domeniile: agricultură, 
biologie, medicină, matematică, sistem monetar, 
ştiinţe tehnice, literatură, arte vizuale, muzică, 
filosofie, istorie şi istoriografie, învăţământ, di‑
plomaţie. Editată iniţial în limba română, colecţia 
„Civilizaţia românească/ Romanian Civilization“ 
va fi tradusă în limba engleză şi în alte limbi de 
circulaţie internaţională, având menirea de a face 
cunoscute dincolo de graniţele ţării operele funda‑
mentale din sfera culturii şi ştiinţelor româneşti, 
atât în mediile savante, cât şi marelui public. 

În cadrul colecţiei „Basarabica“, lansată 
anterior, Academia Română îşi propune să intro‑
ducă în circuitul ştiinţific din România cele mai 
valoroase contribuţii ale specialiştilor din Repu‑
blica Moldova, fiind una dintre direcţiile priorita‑
re în contextul Centenarului Marii Uniri. Astfel, 
alături de „Geneza problemei basarabene – 1812“ 
şi de „Constituţia la răscruce de milenii“, ale au‑
torilor basarabeni Vlad Mischevca, respectiv Ioan 
Guceac, deja publicate, vor fi prezentate recentele 
apariţii editoriale: Lumina cărţii la români (se-
colele XIV‑XIX). Studii surse şi materiale, Estul 
spaţiului românesc în perioada medievală şi în-
ceputul celei moderne: studii şi documente, Com-
pounds and Materials for Drug Development and 
Bio Medical Applications, avându‑i ca autori pe 
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Ion Chirtoagă, 
Gheorghe Duca şi Fliur Macaev.

Editarea acestor tratate, sinteze şi monogra‑
fii se înscrie în respectarea misiunii naţionale a 
Academiei Române, de edificare şi promovare a 
culturii şi ştiinţei româneşti, vizând a fi o oglin‑
dă a potenţialului intelectual naţional. Centena‑
rul Marii Unirii s‑a constituit, astfel, într‑un bun 
prilej de a scruta obiectiv palmaresul realizărilor 
româneşti din diverse domenii de activitate, cu 
reflectarea traseului lor evolutiv, cuantificând de‑
opotrivă împlinirile şi precarităţile şi prefigurând 
iniţiative menite să conducă la proiecte pe termen 
lung.

Cele trei proiecte editoriale au beneficiat de 
sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţi‑
onale şi al Primăriei Municipiului Iaşi, în cadrul 
parteneriatelor încheiate cu Academia Română, 
precum şi de colaborarea Editurii Academiei Ro‑
mâne, Editurii Istros din Brăila şi Editurii Uni‑
vers Enciclopedic. 

Elaborarea seriei bilingve de sinteze „Ci‑
vilizaţia românească/ Romanian Civilization“, 
permanentizarea şi îmbogăţirea Colecţiei „Basa‑
rabica“, cărora li s‑a adăugat colecţia „Centena‑
rium“ figurează, alături de organizarea unei serii 
de conferinţe ştiinţifice internaţionale, extinderea 
reţelei de institute de cercetări ale Academiei în 
străinătate, restaurarea şi funcţionalizarea unor 
case memoriale, elaborarea unui program naţio‑
nal de artă monumentală, între obiectivele priori‑
tare ale Programului de sărbătorire a Centenaru‑
lui Marii Uniri, elaborat de Academia Română şi 
dat publicităţii în iulie 2017.

Biroul de presă al Academiei Române
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