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Tudorel Urian are în urm` o bogat`
activitate de scriitor [i de animator, de
participant la cre[terile [i descre[terile vie]ii
literare din ultimele trei decenii. Înainte de
a fi exegetul lui Alexandru Paleologu, el
este implicat în dinamica unei vie]i literare
între fermen]ii c`reia s-a aflat [i scriitorul
pe care îl studiaz`. Înainte de elaborarea
eseului Vie]ile lui Al.Paleologu
Al.Paleologu, exist` un
lung [ir de întâlniri cu scriitorul [i cu prietenii
s`i, cu "familia" sa, cu elita genera]iei sale.
Cu alte cuvinte, exist` un obiect de studiu
important, mai pu]in numit de comentatorii,
exege]ii, profesorii de literatur`: acela al
vie]ii literare care p`streaz` [i tr`deaz`
secrete, divulg` cu voluptate istorii tabuizate
de pagina scris` sau cifreaz` momente ale
scrisului [i ale literaturii. Paginile de eseu
ale lui Tudorel Urian, de o real` fine]e, se
opresc asupra unor autori al`turi de care
exegetul a fost împreun`. Critica de
identificare e vie [i în cazul paginilor despre
Mihai {ora, dar [i în cazul eseurilor despre
Noica, dar [i în cazul altor scriitori afla]i
în preajma lui Alexandru Paleologu. Intrarea
între documentele fundamentale ale arhivei
Paleologu are un [ir de antecedente legate
de particularit`]ile, evolu]ia, metamorfozele
vie]ii literare, de critica de întâmpinare pe
care excelentul cronicar literar o presteaz`.
Autorul le nume[te în argumentul c`r]ii.
rima parte recupereaz` momente
esen]iale din biografia scriitorului.
Noutatea se bazeaz` pe dialogurile cu importantul scriitor, dar [i pe
documentele CNSAS privitoare la Alexandru
Paleologu. Monografia l`mure[te o parte
important` legat` de mitologiile literare
iscate de "contribu]ia" securit`]ii la via]a
literaturii române în perioada 1948-1989.
{i, probabil, prin [antaj, prin presiuni, dup`
1989. Ca atare, principala problem` a unei
monografii Alexandru Palelogu pe care
Tudorel Urian o rezolv` cu succes este
despov`rarea cercet`rii operei/vie]ii
scriitorului de mitozofiile postdecembriste.
În numeroasele interviuri, unele ob]inute
[i de autor, Alexandru Paleologu explic`,
m`rturise[te, se confeseaz` f`r` re]inere. În
arhivele CNSAS autorul descoper` numeroase documente legate atât de via]a din
închisoare a lui Alexandru Paleologu, de
rela]ia scriitorului cu gardienii, cu "colegii"
de celul`. {i aici exegetul beneficiaz` de
confesiunile scriitorului, de exemplar` sinceritate. Confruntarea dintre dosar [i m`rturie
devine fertil` pe multe pagini ale c`r]ii. Sigur
c` a[ fi realizat compara]ii mai ample [i cu
alte m`rturii, cum ar fi acelea ale lui Noica,
din Ruga]i-v` pentru fratele meu Alexandru
Alexandru.
Sunt îns` bine puse la punct cercet`rile asupra
rela]iilor lui Al. Paleologu cu cel mai cercetat
scriitor postdecembrist, Nicolae Steinhardt.
Este trecut` în revist`, cu documentele "în
fa]`", cariera de informator a lui Alexandru
Paleologu.
udorel Urian nu se las` confiscat
de legendele pe care media le-a
desf`[urat în jurul scriitorului,
omului politic, aristocratului, ci folose[te
experien]a sa de jurnalist, de scriitor, de
istoric literar. Capitolul inaugural realizeaz`
portretul posibilelor întâlniri postdecembriste
cu scriitorul: "Cu prec`dere în ultimii ani
de via]` ai eseistului, presa vorbea despre
Alexandru Paleologu ca despre ultimul mare
boier al acestei ]`ri. Afirma]ia se întemeia
mai degrab` pe un tip de prezen]` fizic` a
celui dezmierdat cu simpatie de cei apropia]i
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"conu Alecu", decât pe cunoa[terea aprofundat` a arborelui s`u genealogic. Apari]iile
publice de dup` 1990 au fost de mare efect,
tot mai rafinate cu înaintarea în vârst` a
scriitorului. Costumelor impecabile, cu nelipsita batist` în buzunarul de la piept, c`m`[ilor [i cravatelor atent asortate, pantofilor
str`lucitori li s-a ad`ugat în anii din urm`
faimosul baston cu cap de argint. (.......)
]inutelor f`r` repro[ scriitorul [tia s` le adauge o atitudine pe m`sur`. Deschis, jovial,
mereu gata s`-[i întâlneasc` prietenii,
Alexandru Paleologu cuno[tea perfect care
sunt limitele familiarit`]ii [i ale bunei cuviin]e. Chipul s`u distins, conversa]ia inteligent`,
nelipsita pip` – de multe ori, stins` – ]inut`
cu elegan]` în mân` [i dus` cu [tiin]` în
col]ul gurii, totul în disonan]` cu lumea
vulgar`, rapace, prea gr`bit`, a îmbog`]i]ilor
tranzi]iei au f`cut ca nimeni s` nu pun` la
îndoial` originile sale nobiliare. Au fost chiar
voci care sus]ineau, f`r` a fi contrazise, c`
familia Paleologu s-ar trage din în[i[i glorio[ii împ`ra]i ai Bizan]ului". {i apoi o scurt`
l`murire: "Poate surprinz`tor, Alexandru
Paleologu nu a fost foarte interesat s` l`mureasc` descenden]a familiei sale. În general, a evitat subiectul...".
E foarte important s` observ`m c` scriitorul traversase mai multe perioade ale
interdic]iei care îl f`ceau s` încredin]eze
cu mare dificultate adev`rurile sale – care
apar]ineau unei istorii, în anumite perioade,
secrete. Nu doar comuni[tii priveau cu
suspiciune elitele, nu doar comuni[tii b`nuiau
de rele marile familii. Prezen]a sa de c`rturar
cu o identitate bine marcat` definea lumea,
nu mai era nevoie de r`muri[ul arborelui
genealogic. Observa]ia lui Tudorel Urian
mi se pare de aceea adânc` [i definitorie
pentru Alexandru Paleologu.
rebuie de asemeni semnalat`
insisten]a lui Tudorel Urian
asupra anilor form`rii autorului
studiat. Locul filozofului, al criticului de
teatru [i al profesorului Alice Voinescu
este esen]ial în acest sens. Dup` momentul
Alice Voinescu [i al lecturilor din Caragiale,
explicat cu inteligen]` [i farmec de Al. Paleologu, analizat cu aten]ie de autor, urmeaz`
Montaigne. Este important` convergen]a
modelelor: felul în care lectura fiec`rui scriitor favorit e legat` de prezen]a unui Maestru.
Atent este studiat` [i rela]ia lui Al. Paleologu
cu Noica. Apropierea [i desp`r]irea de Noica
a lui Alexandru Paleologu a fost unul dintre
subiectele vii ale criticii anilor optzeci, nou`zeci. Tudorel Urian face dreptate celor doi,
demonstrând, cu texte pe care al]ii le-au uitat,
c` Alexandru Paleologu revine asupra paginilor sale care numeau senten]ios "desp`r]irea
de Noica". Un capitol semnificativ este
consacrat "întâlnirii cu Sadoveanu":
Revela]iile vie]ii [i ale literaturii: Mihail
Sadoveanu. Treptele lumii sau calea c`tre
sine a lui Mihail Sadoveanu ar fi, scrie
Tudorel Urian, "O carte esen]ial`, care a
schimbat definitiv paradigma de interpretare
a impozantului prozator".
Afirma]ia c` volumul "a schimbat definitiv paradigma de interpretare a impozantului prozator" poate c` ar merita nuan]`ri.
În anii treizeci, anii apari]iei Crengii de aur
aur,
to]i exege]ii citiser` m`rturia lui Sadoveanu
din Adev`rul literar [i artistic c` volumul
fusese scris în virtutea op]iunilor sale masonice. Între 1948 [i 1989 c`r]ile lui Sadoveanu,
dar [i confesiunile sadoveniene mai vechi
fuseser` serios cenzurate. Orice aluzie
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religioas` a fost exclus`, dup` cum fuseser`
eliminate paginile despre Basarabia. Apari]ia
c`r]ii a iscat o reac]ie vehement` a lui Marin
Mincu care sus]inea, pe drept, c` înaintea
lui Alexandru Paleologu, el se ocupase de
simbolurile masonice din Creanga de aur
aur.
A[ fi putut scrie [i eu c` înaintea lui Marin
Mincu, în nr 8/1968 din Orizont am scris
un eseu despre Sadoveanu [i ceremonia
parabolei în care numeam regimul masonic
al re]elelor simbolice. Adev`rul este îns`
cel subliniat de Tudorel Urian: cartea lui
Alexandru Paleologu a schimbat paradigma
de interpretare a lui Sadoveanu. C`
respectiva carte nu e un studiu, care s` citeze
cu fidelitate toate contribu]iile cercet`torilor,
e adev`rat, dar mai adev`rat este c` eseurile
lui Alexandru Paleologu, între care se num`r`
[i acesta, mizau pe rela]ia cu cititorul, pe
fidelitatea lui fa]` de farmecul comunic`rii
cu emitentul. Cartea despre Sadoveanu, scrie
Tudorel Urian, este una a "c`ii c`tre sine":
gândit` în închisoare, ea exprim` vibra]iile
interioare, formarea sub semnul tainei. {i
al ini]ierii.
n capitol important al c`r]ii este
Lec]iile vie]ii: pe c`r`rile
paradisului [i ale infernului.
Original` este, în deschiderea acestui capitol,
O plimbare în lumea de ieri, apelul la celebrul
volum al lui Mihai {ora, Despre dialogul
interior, inaugurat cu acest motto: "Problema
omului: cum s` tr`iasc` asemeni unui arbore,
f`r` a înceta prin aceasta s` fie om". Comentariul autorului: "În lumea contemporan`,
“...‘ în goana tot mai bezmetic` dup`
obiective de tot felul, omul este pe cale s`[i piard` dimensiunea vertical` [i, odat` cu
ea, elementele care o definesc, sentimentele,
puterea de a admira, dorin]a de cunoa[tere,
bucuria de a zâmbi unui necunoscut,
obi[nuin]a de a nu trece cu indiferen]` pe
lâng` frumosul care ne înconjoar`. Cu alte
cuvinte “...‘ tot ceea ce este susceptibil s`
ofere fiin]ei umane vigoarea de neclintit a
unui copac". Criticul literar, dar [i moralistul
atrage, sub semnul "Alexandru Paleologu"
aten]ia: "Dac` ast`zi cei mai mul]i oameni
sunt sclavii exteriorit`]ii, fugii decerebrate
c`tre obiective cât mai palpabile, pentru
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intelectualii de factur` clasic`, precum Mihai
{ora sau Alexandru Paleologu, consolidarea
dimensiunii verticale a propriei fiin]e umane
reprezint` principalul scop al existen]ei. Tot
ce se întâmpl` în exterior – atât în bine,
cât [i în r`u – nu face decât s` îmbog`]easc`
structura interioar`, care d` fiin]ei vigoarea
unui copac".
Memorabil apelul la "dialogul interior"
al lui Mihail {ora! Este memorabil, fiindc`
ilumineaz`, dintr-un unghi de vedere corect,
nou, dosarul de închisoare al lui Alexandru
Paleologu, cu oscila]iile eroului – cu încerc`rile de acomodare, de în]elegere, de
salvare ale încarceratului. Dialogurilor
directe cu Alexandru Paleologu, dosarelor
descoperite la CNSAS, c`r]ilor din
bibliografia fundamental` li se adaug` deci
dialogurile cu intelectualii de "factur`
clasic`". Critica de identificare propune
[i ilustreaz`, aici, o norm` moral`. Tudorel
Urian realizeaz`, nu doar printr-o
monografie, ci [i prin apelul la un [ir de
personaje, imagini posibil modelatoare ale
culturii române.
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