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Cartea lui George Ardeleanu, N.
Steinhardt [i paradoxurile libert`]ii urmeaz`
unei munci de cercetare intense care l-au
a[ezat între cei mai importan]i speciali[ti
ai "domeniului Steinhardt". Spun "domeniul
Steinhardt" fiindc` scriitorul a ilustrat c`i
de mare dificultate în ac]iunea [i în realizarea
sa cultural`. A fost, în secolul dou`zeci al
culturii, într-un timp-[i-contratimp c`ruia
e greu s`-i l`mure[ti ra]iunea, argumentele,
durata. Este mereu o persoan` public`, dar
cu fa]a întoars` mereu c`tre alte persoane
care [tiu a p`stra secretul, taina, care pot
s` poarte un dialog subversiv. E un erudit,
dar erudi]ia lui nu îl a[az` într-o serie u[or
recognoscibil`. Iat` de ce monografia (s`-
i spunem a[a) lui George Ardeleanu
inaugureaz` alt timp al cercet`rii în care
avem documentele pe mas`. Specialist al
domeniului, George Ardeleanu ne propune
o cercetare sigur` [i necesar`. Pornind, în
Argumentul introductiv, de la imaginea
"primului Steinhardt", cel din anii treizeci
ai culturii române, [i a celuilalt Steinhardt,
cel împlinit dup` 1965, George Ardeleanu
arat` c` exist`, chiar în decupajele unor
importan]i critici literari, simplific`ri care
fac necesare cercet`ri mai am`nun]ite legate
de via]a scriitorului. Punctul de pornire al
lucr`rii ar putea fi descoperit chiar în
Argument-ul inaugural.
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utorul se opre[te asupra unui
eseu important al lui Virgil
Nemoianu care vrea s`
atrag` aten]ia asupra

modific`rilor produse în literatura român`
în ultimul secol. În Modific`ri canonice [i
genera]ii de aur Virgil Nemoianu crede a
descoperi un moment de cotitur` în
"genera]ia" celor n`scu]i în jur de 1920: "Este
momentul lans`rii unei "genera]ii-cheie"...cu
rol de plac` turnant`, pentru o continuitate
[i o coeren]` benefic`" scrie Nemoianu. Ar
fi vorba deci de o genera]ie de oameni de
cultur` n`scu]i în jur de 1920, afirma]i fie
dup` 1945, fie dup` 1965, fie dup` 1990.
Din aceast` genera]ie ar face parte Mihai
{ora, Alexandru Paleologu, Adrian Marino,
N.Steinhardt, Dinu Pillat, scriitorii Cercului
literar de la Sibiu, apoi Caraion, Geo Dumi-
trescu, Constantin Tonegaru, Virgil Ierunca,
Monica Lovinescu, Al. Zub, Ion }uculescu,
Paul Constantinescu etc. Tr`s`turi comune,
scrie autorul Îmblânzirii romantismului [i
citeaz` fidel George Ardeleanu, ar fi "o sub-
til` sintez` între orizontul european larg [i
o anume acceptare a localismului [i înr`-
d`cin`rii,...debarasarea de na]ionalism, fie
el agresiv sau modest, o anume dialectic`
intim` cu religiosul “…‘ iar, în plan ideologic,
“…‘o orientare gradual` spre un liberalism
inteligent, substan]ial, spre un echilibru între
un democratism generos [i elitism tolerant,
meritocratic".

Autorul c`r]ii are, în fa]a unor afirma]ii
pe cât de categorice, pe atât de riscante, o
observa]ie de bun sim]: "Ceea ce lipse[te,
totu[i, din ecua]ia înser`rii lui în aceast`
paradigm` (nu e un repro[, de vreme ce tema
articolului nu e… Steinhardt, a[eaz` o
parantez` politicoas` George Ardeleanu) este
imaginea "primului" Steinhardt, autor în
deceniul al patrulea a nu mai pu]in de cinci
volume [i a zeci de articole...". Preciz`rile
pe care le face pot fi l`muritoare pentru
majoritatea cercet`torilor care s-au oprit
asupra operei lui Nicolae Steinhardt: "Înainte
de necesara sintez` între "cosmopolit" [i
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"na]ional", tân`rul Steinhardt se afiliaz`, mai
degrab`, paradigmei "cosmopolite", înainte
de sinteza între democratism [i elitism
tolerant, tot tân`rul Steinhardt opteaz` pentru
un liberalism conservator v`zut mai degrab`
în rela]ie de incompatibilitate cu democra]ia,
susceptibil` de a instaura tirania majorit`]ii
(aici Steinhardt se afl` în descenden]a unor
Benjamin Constant, Guizot, Prevost-Paradol
[.a.), înainte de a deveni cre[tinul Steinhardt
[i apoi monahul Nicolae exist` un Steinhardt
serios implicat în problemele civiliza]iei [i
spiritualit`]ii iudaice “…‘. Dup` cum exist`
un Steinhardt care traverseaz` o îndelungat`
"perioad` de mla[tin`", de vid existen]ial,
de incertitudini, de angoase, de orbec`iri,
de indecizii".

Observa]ii de importan]` excep]ional`
care atrag aten]ia, cel pu]in în subtext, cât
de necesare ar fi document`rile atente asupra
tuturor autorilor care propun "un alt nivel
referen]ial", "un alt punct din care ar începe
judecarea întregii culturi române moderne".
De la observa]iile lui Ardeleanu pot începe
dreptele judec`]i asupra acelui lung [ir de
autori care ar realiza "modific`rile canonice".
Exist`, în scrisul [i în afirmarea fiecaruia
dintre cei b`nui]i a defini "alt nivel referen-
]ial" un [ir de etape care trebuie luate în
considera]ie. Sau cum spune autorul: "Pentru
un asemenea echilibru între imaginea "pri-
mului" Steinhardt [i cea a "ultimului" Stein-
hardt pledeaz` prezentul studiul monografic.
În ce m`sur` "primul" îl anun]` pe "cel din
urm`" [i-n ce m`sur` "cel din urm`", din
Jurnalul fericirii ori din volumul D`ruind
vei dobândi, îl resemnific` pe primul. Este
o reechilibrare absolut necesar`, în absen]a
c`reia nu poate fi în]eleas` adecvat nici com-
plexitatea personalirt`]ii autorului [i nici
m`car imaginea "ultimului" Steinhardt, cel,
îndeob[te, mai bine cunoscut publicului
larg".

EE
xcep]ionalul interes al lucr`rii
lui George Ardeleanu deriv`
[i din faptul c` atrage aten]ia
nu doar asupra în]elegerii

rela]iei dintre "primul Steinhardt" [i "ultimul
Steinhardt", ci [i a rela]iei dintre "primul
{ora, Paleologu, Marino, Negoi]escu,
Doina[, Caraion, Geo Dumitrescu, Ierunca"
[i "ultimul {ora, Paleologu, Marino, Doina[,
Caraion... etc.", autori care trebuie
contextualiza]i cu grij`, dac` vrem s` fix`m
corect nivelele referen]iale. Întreprinderea
lui mi se pare, [i din acest motiv, exemplar`.
{i este exemplar` [i fiindc` George
Ardeleanu se opre[te pe larg în arhive, caut`
[i descoper` documente, st`ruie la CNSAS
ca s` afle asem`n`rile [i deosebirile între
"primul Steinhardt" [i cel`lalt Steinhardt,
asupra c`ruia insist` exege]ii de ultim` or`,
jurnali[tii preocupa]i de "scandalul" literaturii
sau/[i al credin]ei. Sau, pur [i simplu, o oper`
necesar` bunei în]elegeri a ultimei jum`t`]i
de veac a scrisului românesc. V`d în cartea
lui Ardeleanu o important` oper` de
cercetare, cu fericite inten]ii de salubrizare
a unei "istorii literare" prea interesat` de
par]ializ`ri, segment`ri fanatice, partizane,
implicit capabil` de falsuri cu consecin]e
grave pentru în]elegerea ultimului secol al
culturii române.

Prima parte, Biografie, ideologii, meta-
morfoze spirituale realizeaz`, cu importante
documente, un arbore genealogic. George
Ardeleanu insist`, cu fericite rezultate, asupra
biografiei bunicilor, p`rin]ilor – personalit`]i

puternice, importante [i pentru biografia
româneasc`, dar [i cea european` a scriito-
rului. Dac` scriam c` monografia sa inaugu-
reaz` un timp al cercet`rii în care avem toate
documentele pe mas`, o f`ceam pentru a
sublinia calitatea (expresivitatea) documen-
telor propuse de autor. Insisten]ele asupra
biografiei tat`lui, coleg la Politehnica din
Zurich cu Albert Einstein, înrudirea pe linie
matern` cu Freud sunt date care deschid
noi direc]ii ale cercet`rii. Dup` cum o impor-
tant` deschidere c`tre în]elegerea scriitorului
este [i faptul c` tat`l, participant la primul
r`zboi mondial, laureat al ordinului Coroana
României, este membru al Societ`]ii
M`r`[e[ti.

A[a c` a doua parte (În cerc; 30 de ani
în vizorul securit`]ii), consacrat` Dosarului
de securitate, nu este o simpl` juxtapunere
de dosare. Autorul reproduce documente
fundamentale ale anilor de recluziune [i
încearc` a identifica personajele principale
ale epocii. Între numeroasele documente,
cele puse în pagin` de George Ardeleanu
au o semnifica]ie sporit`: ele ilustreaz`
"cercul" – felul în care , "în cerc" Steinhardt
î[i p`streaz` luciditatea, demnitatea, bucuria
de a fi împreun` cu cei "din cercul s`u".
Autorul confrunt` documentele descoperite
de dânsul cu altele din alte "dosare ale
închisorilor". Nu trebuie, arat`
monografistul, s` trecem prea repede peste
rela]ia lui N. Steinhardt cu Constantin Noica.
Ea începe din vremurile în care tân`rul
Steinhardt va parodia, cu dezinvoltur`,
Mathesis. În Nota introductiv` a parodiei,
Steinhardt anun]` dispari]ia filozofului. {i
î[i pune întrebarea: "S` fi ajuns C. Noica
prin voin]`, în lumea ideal` la care cu atâta
convingere [i cu atât talent aspir`? S` sper`m
pentru familia lui c` nu, pentru progresul
omenirii c` da". B`nuielile care îl fixeaz`
pe Noica în lumea idealelor alterneaz` cu
altele, care anun]` ospe]e: "De ce s` facem
ceva? S` r`mânem în fixitatea ve[nic` a
sumei unghiurilor unui triunghi….Când
vedem mâncarea pe mas`, s` ne gândim la
pisica moart` la popa-n poart`. S` nu râdem./
Foamete [i perpendiculare. Ve[nicie [i
paralelograme. Lini[te [i cuburi…..Ve[nicia
universului în tine". Dac` în capitolul Casa
cu turn de la Câmpulung. Procesul "Noica-
Pillat". Deten]ia (1948-1964) George
Ardeleanu analizeaz` cu subtilitate [i cu un
bun aparat critic rela]ii, convergente sau
divergente, dintre Noica [i Streinhardt, în
partea a doua a lucr`rii, În cerc: 30 de ani
în vizorul securit`]ii, importante sunt
sec]iunile care se opresc asupra felului în
care Jurnalul fericirii ajunge în arhivele
securit`]ii. Katherine Verdery [i N.
Steinhardt: o întâlnire în "oglinzile"
securit`]ii. Studiu de caz este un capitol
important, conving`tor [i prin Addenda, cu
Documente transcrise [i Documente
facsimilate. De altfel cartea este foarte vie
[i spectaculos conving`toare prin felul în
care autorul a[eaz`, lâng` nara]iunea critic`,
documentul, transcris sau facsimilat.

DD
eosebit de important` ni s-
a p`rut sec]iunea a treia,
Câteva teme steinhardtiene
([i tot atâtea aproxim`ri)

prin felul în care inaugureaz` direc]ii de
cercetare ale operei lui Nicolae Steinhardt.
Dac` începuturile literatului Anthistius nu
ne sugereaz` situ`ri conving`toare în
interiorul "genera]iei tinere", dezvolt`ri

ample al propune subcapitolul al doilea,
consacrat Incertitudinii ca metod` de lucru
[i critica hedonist`. Viitorul exeget ar putea
g`si argumente numeroase pentru a[ezarea
criticului hedonist în contextele oferite de
societatea de consum. Alt` tem` a viitorului
ar fi a raportului dintre N.Steinhardt [i gene-
ra]ia 80. Dincolo de stilul subversiv al criti-
cului de sus]inere din ani 80 ar trebui avut
în vedere programul generos al cititorului
Steinhardt. El este mereu gata s` imagineze
fericit porind de la un vers, de la o sintagm`
propus` de un autor din preajm` sau din
apropierea prietenilor s`i. Mai angajant, cu
observa]ii subtile este ultimul subcapitol,
Problema libert`]ii la N.Steinhardt [i la
F.M.Dostoievski. Într-o carte care nu e mar-
cat` nici de tenta]ii hagiografice [i nici de
vreun patos negativist, autorul î[i asum`
riscurile într-o compara]ie elaborat` cu dezin-
voltur`, f`r` riscurile unei erudi]ii specioase
sau ale unor afirma]ii partizane.
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aloarea documentar` a c`r]ii
este indiscutabil` [i, prin
documentele care subliniaz`
familiarizarea autorului cu

"fenomenul Steinhardt" de-a lungul a
numero[i ani, cercetarea r`mâne un reper
peste care nu se va putea trece în viitor.
Dincolo de documentarul viu, patetic
l`muritor, exist` înc` numeroase calit`]i care
se cer a fi numite aici. În primul rând, ar fi
vorba de tactul, echilibrul, fine]ea
cercet`torului. Monografistul a fost în fa]a
unor "scandaluri" care aveau nevoie de un
analist atent [i de un judec`tor impar]ial.
Primul [i cel mai important ar fi al convertirii.
George Ardeleanu contextualizeaz`
fenomenul f`r` exces de erudi]ie [i f`r` a
ad`uga prea multe pagini fenomenului.
Sec]iunile consacrate raporturilor dintre
ortodoxie [i mozaism sunt corecte [i
suficiente, convocarea teologilor, atât cât
era necesar. Dar descoperirea orizontului
originar al desp`r]irii scriitorului de mozaism
[i convertirea sunt studiate în toat`
complexitatea lor. La fel de atent e studiat`
apropierea [i "desp`r]irea" de Noica. Autorul
nu insist` asupra r`zboiului cu p`ltini[enii
[i nici asupra felului în care critica hedonist`
î[i descoper` un spa]iu privilegiat chiar în
mân`stire. Cartea lui Gheorghe Ardeleanu,
N. Steinhardt [i paradoxurile libert`]ii
r`mâne esen]ial` nu doar pentru în]elegerea
unui scriitor, ci [i a unui timp al literaturii.


