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OMUL {I CONSTRUC}IA
INTERIOAR~
ACAD. VIRGIL CÂNDEA
N`scut într-o familie evreiasc` din Bucure[tiul antebelic, iubind în chip profund
poporul român [i spiritualitatea acestor locuri, N. Steinhardt se cre[tineaz` în pu[c`rie,
în 15 martie 1960, în primele luni ale deten]iei comuniste, dintr-o adânc` convingere,
consolidat` în anii de c`utare a identit`]ii religioase [i soldat` cu o definitiv` îndr`gostire
de etosul ortodoxiei. Ultimii ani de via]` [i-i petrece la m`n`stirea Rohia unde devine
c`lug`r, clopotar, ghid [i bibliotecar al a[ez`mântului.
Aflat permanent "între via]` [i c`r]i" [i în]elegând c` destinul artistic devine sinonim
cu parcursul individual, Steinhardt fixeaz` în scris, într-o carte devenit` antologic`
[i intitulat` sugestiv Jurnalul fericirii, experien]a carceral` într-o form` inedit`. Nara]iunea,
aparent minat` în interior în stil postmodern, se reorganizeaz` sub forma unui discurs
întrerupt de enclavele autobiografice, istorice, teologice [i filozofice ale textului.
Începutul anilor '90 marcheaz` un reviriment al prozei de factur` memorialistic`,
fenomen justificat de nevoia cititorilor de a participa la procesul de demistificare a
unui regim totalitar care se instaurase [i fiin]ase timp de aproape o jum`tate de veac
prin teroare. Mai mult decât atât, faptul de a fi avut [ansa de a dialoga cu câ]iva
dintre bunii prieteni ai lui N. Steinhardt în ultimii ani de via]` ai acestora într-un
Bucure[ti al anilor 2000 e o [ans` pentru oricine [i în acela[i timp o bucurie de a [ti
prezervate câteva dintre m`rturiile cu valoare documentar`.
Este ceea ce-[i propune [i seria acestor interviuri realizate cu criticul Alexandru
Paleologu, cu academicianul Virgil Cândea [i cu ÎPS Bartolomeu al Clujului.
DIANA {IMONCA-OPRI}A
Virgil Cândea: Noi ne-am cunoscut în
prima jum`tate a anilor '50, cred c` pân`
în 1955, înainte s` fi fost el arestat prima
oar`, [i pe vremea aceea, cum era obiceiul
în Bucure[ti, în momentul în care via]a
cultural` a început s` fie afectat` de
schimb`rile politice care aveau loc, oamenii
au început s` se adune, s` stea de vorb`, s`
discute; din asta li s-a [i tras multora pu[c`ria
[i alte nepl`ceri, fiindc` se adunau [i vorbeau
[i, [ti]i cum era, lucrurile astea se auzeau
pân` la urm`... Ei se întâlneau în cas` la
Trixi, fiindc` eu dup` aceea am fost cooptat,
ca s` zic a[a, în aceste întâlniri. E vorba
despre Beatrice Strelisker, pe care el o
aminte[te [i care a fost [i ea judecat`, dar
a f`cut, m` rog, multe dezv`luiri. Mie mi
s-a p`rut c` a spus prea mult, c` putea s`
le uite. Clar este c` femeia asta, care nu
[tiu ce a devenit, pentru c` a plecat în Israel,
a fost una dintre cei care au furnizat
informa]ii `lora, ca s`-[i mai u[ureze soarta.
A sc`pat mai u[or astfel.
La Trixi m-a dus Paul Simionescu. Paul
Simionescu era un b`iat c`ruia îi spuneau
în cercul lor Pavlic, nu [tiu de ce – un b`iat
foarte dr`gu] care a f`cut Istoria, a fost [eful
Bibliotecii de la Institutul de Istorie o vreme,
a f`cut [i Filozofia [i la Filozofie mi-a fost
mie coleg. Am r`mas buni prieteni de atunci
[i pe urm` am f`cut [i Teologia împreun`,
din 1951 pân` în 1955. A zis: "Hai s` vezi
ce interesant e! Sunt numai oameni tineri!"
Acolo l-am cunoscut [i pe Alecu Paleologu
[i pe ea, pe Trixi, [i pe Nicu. N-a[ putea s`
v` mai spun cine mai venea, probabil c`
mai veneau câ]iva, dar n-am r`mas cu ei în
prietenie [i ce v` spun eu e treab` de acum
cincizeci de ani, a[a încât pe ceilal]i nu-i
mai [tiu.
Ce discutam noi atunci? Lucruri care
pe mine nu m` pasionau prea tare: literatur`,
lucruri de genul `sta. Ei erau dasc`li de
literatur`, ea lucra la revista "Teatru", era
redactoare acolo, el era un admirator al
c`r]ilor [i a r`mas pân` în ceasul mor]ii lui,
[i asta se vede în biblioteca de la Rohia.
Biblioteca aceea în mare m`sur` el a f`cut-o.
Asta a fost un fel de drog al vie]ii lui:
literatura, critica literar`, cititul. Era un mare

cititor. Pe urm`, eu nu m-am mai dus prea
des, fiindc` n-am mai cultivat acel cerc.
Cu Paleologu m` vedeam din când în
când, mai cu seam` c`, din 1958, când m-am
mutat în casa asta, el st`tea foarte aproape
de mine [i ne plimbam c`]eii împreun`. Avea
[i el câine, nevast`-mea, Dumnezeu s-o ierte,
avea [i ea. {i eram foarte prieteni [i când
venea la mine discutam.
Pe urm`, Nicu a început s` vin` singur
s` m` vad` în prima mea locuin]` din
Bucure[ti, care a fost în strada Popa Tatu.
Acolo era o parte din c`r]ile mele, pe urm`
biblioteca a mai crescut, evident. Ce îl
seducea pe el era faptul c` eu aveam c`r]i
dintr-astea foarte curioase, adic` aveam René
Guénon, opera integral`, aveam c`r]i de
spiritualitate hindus`, musulman`, budhist`,
budhism Zen. Tot felul de chestii de astea.
Eu pe calea asta am ajuns pân` la urm` la
teologie.
Ce m-a ajutat foarte mult a fost, pe de
o parte, aceast` apeten]` pe care am avut-o
pentru lucruri curioase [i, în al doilea rând,
faptul c` pe mine m-a prins reforma
înv`]`mântului în facultate, adic` în 1948.
Atunci terminasem anul doi de Filozofie,
terminasem anul trei de Drept. Intrasem în
anul întâi de Filologie clasic`, Greac` [i
Latin` [i când am terminat în 1949 Dreptul,
în 1950 Filozofia, noi aveam o cultur` foarte
renumit`, pentru c` pân` atunci studiasem
într-o universitate care era f`cut` dup`
programele analitice de la Paris – Sorbona,
ca s` ne trezim pe urm` cu un program dintr`sta care era calchiat dup` cel sovietic.
Atunci a fost o reac]ie într-un grup de tineri
în care eram [i eu, s` ne înscriem la singura
facultate care nu fusese supus` reformei [i
care era Teologia.
În 1951 m-am înscris la Teologie [i s-a
mai înscris atunci Paul Simionescu, Radu
Alexandrescu, Emilian Popescu, psihologul
care se ocup` de Istoria veche. La noi a
fost o apropiere de teologie nu datorat`
vreunei educa]ii de familie sau unui mediu
în care ne formasem, pentru c` nu c`p`tasem
o educa]ie prea religioas`, afar` de
elementele astea obi[nuite, pe care le [tiam
de la bunica, anume câteva rug`ciuni, ci

dintr-o curiozitate intelectual`. Mai era Radu
Alexandrescu, care a ie[it un foarte distins
specialist în literaturi clasice, a f`cut multe
traduceri din autori vechi. Nina St`nculescu
a devenit dup` aceea critic de art`, a scris
c`r]i despre Brâncu[i [i partea lui spiritual`.
În biblioteca mea ap`reau aceste
preocup`ri [i Nicu era un spirit curios [i
scotocitor [i asta era pentru el man` cereasc`,
a[a c` venea [i lua c`r]i. Azi a[a, mâine
a[a, pân` când într-o zi eu am început s`-i
spun: "M`i, zic, tu tot iei c`r]i din astea..."
Ce s` spun? Aveam literatur` bun`, aveam
autori de acest tip: Mayerling, m` rog, din
`[tia mai speciali [i care îi pl`ceau lui. Zic:
"Foarte bine, ia-le, cite[te-le, nimic de zis,
da' mai ia [i câte una din asta s` vezi cum
s-a mai gândit [i în alte p`r]i ale lumii [i în
alte epoci..." Atunci a început el s` ia
Patericul, pe Sf. Grigore Palama, autori [i
c`r]i care erau pe potriva unui om cu erudi]ia
lui, cu preg`tirea lui intelectual`, cu
exigen]ele pe care le avea, deci lucruri de
mare calitate. Ei, `sta este singurul punct
în care putem spune c` el a avut un folos
din faptul c` m-a cunoscut pe mine, nu
altceva.
Virgil Ciomo[ a apelat la mine în
momentul când a publicat Jurnalul fericirii,
c` nu în]elegea ni[te nume de acolo, fiind
notate numai cu ini]iale. Îi spuneam: "Uite
cine e `sta, cine e `la, cine e cutare..." A
r`spândit vorba asta, în special în mediul
ardelenesc, cum c` eu a[ fi avut un rol în
convertirea lui, sau nu mai [tiu cum. Nici
poveste! Atunci, ca s` pun cap`t acestor
vorbe, am scris într-un supliment al revistei
"Rena[terea", în "Filocalia" o not` scurt`,
intitulat` Not` pentru Jurnalul fericirii, în
1997. Eu asta spun acolo, c` nu trebuie c`utat
nic`ieri un agent exterior lui în leg`tur` cu
convertirea. Nicu Steinhardt era un om de
o anumit` construc]ie interioar`, de o mare
sinceritate, în acela[i timp un om cu o
con[tiin]` foarte solid`, care a rezistat la
atâtea încerc`ri, a[a încât convertirea lui
este o tain` între el [i Hristos, nu altceva.
Nimeni nu poate s` vin` s` spun` vreodat`

a[a ceva. El nu e din categoria oamenilor
care se las` converti]i. Nu putea decât singur
s` se apropie de lucrurile astea dintr-un
imbold interior [i `sta este meritul lui
integral. Acolo o s` g`si]i esen]a acestui
episod.
Am mai avut ocazia s` public o scrisoare
inedit` a lui Nicu Steinhardt despre
cutremurul din 1977, ap`rut în "Adev`rul
literar [i artistic", în 16 martie 1997.
Amândou` articolele mi-au fost publicate
în 1997.
M-am întâlnit iar`[i cu probleme legate
de el când am ajutat-o pe Ileana Mironescu,
fiica lui Codin Mironescu, s` scoat` o carte
la o sut` de ani de la na[terea tat`lui ei –
fost membru al grupului de la Rugul Aprins,
bun prieten [i el cu Nicu Steinhardt. Nicu
Steinhardt îl pomene[te în Jurnalul fericirii
[i a pus aici [i segmente care-l privesc pe
el din Jurnalul fericirii. În aceast` carte o
s` g`si]i personaje pe care desigur le cuno[tea
[i Steinhardt.
El a avut dou` perioade în rela]iile cu
oamenii. A avut o perioad` în care era un
om netrecut pe la poli]ie, nu-l luase nimeni
pân` atunci la descusut, nu fusese
condamnat, înc` nu era nici cre[tinat, pentru
c` acest aspect i-a agravat sigur într-un fel
situa]ia. Ideea asta c` tu, evreu, te converte[ti
la cre[tinism în perioada aia, atr`gea aten]ia
autorit`]ilor. Asta s-a întâmplat cu noi to]i
cei care am f`cut Teologia. Am p`]it o serie
de minuni: ne-au dat afar` din serviciu, de
pild`, pentru c` `sta era considerat misticism.
Ei mergeau la ipoteza c`, desigur, noi când
ne întâlnim acolo...
Doina {imonca-Opri]a: ...uneltea]i
împotriva regimului. Acestea au fost capetele
de acuzare principale [i în procesul NoicaPillat.
V. Cândea: Eram antimateriali[ti [i
antimarxi[ti. Cînd s-a aflat, de pild`, c` merg
la biseric`… Lucram la Biblioteca
Academiei. M-a v`zut cineva odat` la
biserica de pe Calea Victoriei. Cred c` era
în ziua de Bunavestire. În`untru, când am
intrat, i-am v`zut; erau doi, dar erau tot din
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Academie [i, cum e românul guraliv, eu nu
am apucat s` spun c` i-am v`zut pe `ia doi
la biseric`, n-am spus nim`nui, dar ei au
spus treaba asta. {i m-au chemat la Direc]ie
[i d`-i, [i judec`-m`, cum se poate ca eu,
care am f`cut filozofia, c` pe vremea aia
era marxist`, [i cum se poate? "Ce tez` ai
avut dumneata?" {i i-am spus ce tez` am
avut. "P`i, cum adic`? {i te duci la biseric`?"
"M` duc, domnule, c` vreau [i eu s` [tiu,
vreau s` v`d, s` cunosc." Totu[i, religia
reprezint` la noi sâmburele culturii
tradi]ionale române[ti. Un om care vrea s`
fac` istoria culturii [i a gândirii române[ti
nu poate s` fie str`in de lucrurile astea. Nu
are cum. În sfâr[it, astea erau lucruri pe care
nu le credea nimeni.
În aceast` perioad`, deci, în care nu
fusese înc` cre[tinat [i nu fusese nici
anchetat, el se vedea cu foarte mult` lume
[i venea “la mine n.n.‘. Dup` aceea, a adoptat
o atitudine de discre]ie care este tipic` celor
care au avut necazuri de astea pentru c` [tiau
c` sunt urm`ri]i în continuare [i dup` ce
ie[iser`. {i atunci nu mai venea, dar ne
întâlneam din când în când, pentru c` el
venea la biserica Sf. Silvestru s`-l vad` pe
p`rintele Galeriu.
La el mai exista ceva: pe de o parte,
discre]ia unui om care trecuse prin încerc`rile
astea [i nu voia s` atrag` necazul altora prin
faptul c`-i frecventa, pe de alt` parte, la el
mai era o discre]ie care venea din faptul c`
era un neofit. Asta îmi povestea profesorul
Elian, de care am fost foarte legat: "Drag`,
zelul neofitului! Ai grij`, întotdeauna neofi]ii,
adic` cei proasp`t converti]i sunt mai cre[tini,
mai catolici decât Papa!" Or, el avea discre]ia
asta cu aerul c` nu el, evreu trecut la
cre[tinism, se apuc` s` dea sfaturi, sau s`
comunice din gândirea lui, din solu]iile lui
cre[tine altora, care sunt ni[te cre[tini n`scu]i
într-o cultur` cre[tin`.
Nu f`cea, evident, nicio tain` din faptul
c` era cre[tin [i asta l-a înstr`inat complet
de Comunitatea Evreiasc` din România, care
l-a ]inut de r`u. Nu [tiu dac` a]i urm`rit
odat`, poate c` o s` se mai dea vreodat`,
cine [tie, c` am v`zut c` se mai dau din
când în când, ni[te convorbiri ale lui Iosif
Sava. Iosif Sava a avut o discu]ie cândva
cu Ple[u. To]i am trecut pe acolo, pe la
emisiunile lui pe teme muzicale. Lui îi pl`cea
s` te descoase, s` afle. D`duse peste un
subiect bogat, ca s` zic a[a, s` vorbeasc`
cu personalit`]i despre mari convertiri. Ple[u
l-a l`udat pe Steinhardt [i Sava a întrebat:
"Vi se pare corect?" "Treaba lui!" "P`i, cum
se poate s` la[i religia str`mo[ilor t`i?" "{i
ce e r`u în asta? Ar fi fost mai bine s` se
fi f`cut ateu?"
El personal era un cre[tin convins,
aproape bigot. Nu avea note critice. Chiar
dac` avea judec`]i, nu vorbea împotriva
Bisericii. Cred c` el însu[i, ca un mare iubitor
de Hristos, avusese [i o reac]ie împotriva
identit`]ii sale na]ionale. Avea ceva cu
poporul care L-a r`stignit pe Hristos.
Ce mai era special la el? Nu era un om
care s` se dest`inuiasc` în rela]ia cu mine.
Le p`stra s` le noteze, dar nu f`cea caz.
Întreba foarte mult, cerea r`spunsuri la lucruri
pe care nu le [tia foarte bine. Foarte dornic
s` se instruiasc`, s` recupereze o cultur`
cre[tin`, dar atât.
D. {-O.: În 1949, lui Steinhardt i s-a
intentat proces pentru inversiune sexual`,
finalizat cu achitarea lui din lips` de probe.
Care este p`rerea dumneavoastr` despre
acest incident?
V.Cândea: Pe cât îl cunosc eu ca tip
de intelectual... Ce se întâmpl`?
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Homosexualitatea eu o explic ca pe o
infirmitate intelectual`. În Biblie scrie: "L-a
f`cut Dumnezeu pe om, b`rbat [i femeie
l-a f`cut pe el." Acest aspect a fost speculat
înc` în vechime. Chiar Origen a f`cut asta.
Anania “Î.P.S. Bartolomeu Anania,
arhiepiscopul Clujului – n.n.‘ mi-a spus c`
la acest pasaj din Genez`, comentariul a
fost omis din edi]ia româneasc` a Bibliei
din anii '70. Studen]ilor de la Facultatea de
Teologie le-am vorbit despre asta.
Toate tradi]iile spirituale vorbesc de
primul om – androgin la Platon, Timeu,
Cratil, la hindu[i la fel. Când omul a c`lcat
porunca, trebuie s` fim aten]i ce s-a
întâmplat. Ce au f`cut Adam [i Eva? S-au
ru[inat, fiindc` [i-au dat seama c` sunt goi.
De aici reac]ia de a-[i acoperi p`r]ile
ru[inoase. Cu alte cuvinte, omul adev`rat
este omul care se reîntrege[te în dou` feluri:
sau prin anularea problemei sexuale, [i atunci
vorbim de monahism [i condi]ia angelic`
de "îngeri în trup", sau prin c`s`torie. Astfel,
cei doi sunt repu[i în condi]ia paradisiac`.
Noi, pentru a ne apropia de Dumnezeu,
trebuie s` ne întoarcem la condi]ia
paradisiac`. Încununarea mirilor asta
înseamn`. De aceea înainte de Apostolul
de la cununie se spune Prochimenul: "Pus-ai
pe capetele lor cununi de pietre scumpe.
Via]` au cerut de la Tine [i le-ai dat lor."
Eva înseamn` via]`. Via]a e so]ia. Via]a
reîntrege[te fiin]a uman` dinainte de p`cat.
De aceea trebuie analizat totul din slujbele
bisericii [i mai ales pildele.
Or, un homosexual care nu mai percepe
distinc]ia, pierde ceva care e fundamental
omului. Un om care se poate apropia de
cineva de acela[i sex cu el, nu mai e normal.
În evolu]ia societ`]ii umane, momentele mari
de homosexualitate sunt înso]ite de confuzie
intelectual` [i decaden]a gândirii. }u]ea mi-a
atras aten]ia la cezura mare de la greci. Când
s-a trecut de la filozofia presocratic` la cea
socratic` s-a întâmplat un astfel de fenomen.
Platon are vreo dou`zeci [i [apte de tratate
în care bate apa-n piu`. Asta explic` de ce
Platon vorbe[te cu atâta reveren]` de
presocratici. Nu se simte la în`l]imea lor.
Lua]i alte momente: Imperiul otoman.
Criza de pederastie apare în Epoca Lalelelor,
sec. XVI – XVIII, când era o civiliza]ie
extraordinar`. Apoi sec. al XVIII-lea:
fenomenul apare într-un moment în care
apare confuzia total` a ilumini[tilor. E apoi
perioada de trecere de la primul la al doilea
R`zboi Mondial. Viena e capitala elegan]ei,
dar [i a homosexualit`]ii, între 1900 [i 1914.
E decaden]` a gândirii, a moravurilor, dar
[i pr`bu[irea marilor imperii.
Noi tr`im într-o astfel de lume despre
care vorbe[te Joseph Maîstre în Le soirée
de Sankt Petersburg. Lucrurile acestea nu
se împac` cu [tiin]a. Pot s` accept c`
Steinhardt a fost târât în asta, dar cred c`
nu aveau de ce s`-l condamne. C` e o
anumit` asiduitate într-o prietenie... Ce
puteau s`-]i pun` în spinare? C` te întâlneai
cu un prieten, fie ca s` unelte[ti, fie c` aveai
practici homosexuale. N-a[ crede. Dup` ce-a
intrat la m`n`stire, îl ]ineau de r`u. Era curios,
dornic s` citeasc`. To]i din vremea aceea
erau a[a.
D. {-O.: Ce p`rere ave]i despre faptul
c` i s-a imputat c` are o critic` literar`
hedonist`? S` nu aib` deloc Steinhardt spirit
critic?
V. Cândea: Nu cred c` era lipsit de spirit
critic. Pagini nimicitoare nu are la adresa
nim`nui. Seam`n` cu o poveste rus`:
Dumnezeu [i Sf. Petru mergeau pe un drum
de ]ar` [i au dat peste un câine mort. Sf.

Petru [i-a pus o n`fram` la nas, în timp ce
Dumnezeu se uita la hoit zâmbind. "Ce-ai
g`sit la hoitul `sta?" Dumnezeu zice: "Uite
ce din]i frumo[i are!"
Într-o apropiere de pe o pozi]ie spiritual`,
nu se poate s` nu g`se[ti ceva. S` nu uit`m
c` în Fran]a, Steinhardt intr` în rela]ie cu
reprezentan]ii perioadei interbelice tescuit`
de literatura francez`. E perioada lui Claudel,
Péguy... E interesant de ce nu s-a apucat
s` citeasc` Cabala. E simplu: nu avea mare
atrac]ie pentru asta.

Interviu realizat
DIANA {IMONCA-OPRI}A
Bucure[ti, 1 februarie 2004
______________
Not`: Academicianul Virgil Cândea,
reputat istoric [i filolog român, este, al`turi
de Alexandru Paleologu, una dintre cele mai
evocate personalit`]i din Jurnalul fericirii,
omul care, dup` Constantin Noica [i Manole
Neuman, i-a influen]at lui Nicolae Steinhardt
parcursul cultural-duhovnicesc în cel mai

înalt grad. Aflat la o vârst` înaintat` [i disp`rut între timp dintre noi, a avut, la momentul interviului, sentimentul unei pl`cute recuper`ri prin memorie a unei personalit`]i care
la rândul s`u a influen]at destine.
Virgil Cândea avea în anii '50 studii
universitare finalizate în domeniile limbilor
clasice, istoriei, dreptului, filozofiei [i începuse Facultatea de Teologie Ortodox` din
dorin]a de a avea acces la o zon` cultural`
ce se închidea tot mai mult, devenind prohibitiv` din cauza condi]iilor istorice din epoc`.
În a sa M`rturisire din volumul Primejdia
m`rturisirii, Steinhardt îi exprim` gratitudinea pentru lungul [ir de c`r]i esen]iale la
care a avut acces prin prietenia [i bun`voin]a
sa: "Mul]umit` unui tân`r savant istoric ortodox (î[i luase, f`r` t`r`boi, [i licen]a în teologie) am avut la îndemân` o vast` bibliotec`
istoric`, filozofic` [i teologic`..."
(STEINHARDT, Nicolae, Primejdia m`rturisirii. Convorbiri cu Ioan Pintea, edi]ia a
III-a, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 175)
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