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În 10 iulie, a încetat din viață 
academicianul Augustin Buzura, 
romancier care a marcat cultura 
română postbelică. Proza sa a 
reprezentat un reper de valoare 
și de verticalitate pentru cititorul 
român într-o epocă dominată 
de grave afronturi la adresa 

demnității umane. Redacția 
revistei „Cultura”, al cărei fondator 
și mentor a fost din 2004 și în 
paginile căreia eseistul Augustin 
Buzura s-a exprimat onest și 
polemic despre marile problematici 
ale lumii contemporane, îi aduce 
un ultim omagiu.  

Augustin Buzura a instituit, atât 
prin proiectele personale, cât și 
prin coordonarea succesivă a unor 
adevărate comunități intelectuale 
proeminente, unul dintre cei 
mai importanți poli de reflecție 
și de dezbatere ai României 
postcomuniste.

In memoriam Augustin Buzura
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A m primit cu durere vestea 
tristă a trecerii din această 
viaţă, în data de 10 iulie 2017, 
a domnului academician Au-
gustin Buzura, prozator, pu-

blicist şi critic literar, implicat activ în slu-
jirea şi promovarea culturii române, mai 
ales înainte de 1990, în perioada regimu-
lui totalitar comunist din România. Trece-
rea la viaţa veşnică a marelui şi talenta-
tului scriitor Augustin Buzura înseamnă 
pentru literatura şi cultura românească o 
mare şi grea pierdere.

Născut la 22 septembrie 1938 în loca-
litatea Berinţa din judeţul Maramureş, 
scriitorul şi academicianul Augustin Bu-
zura şi-a făcut o educaţie temeinică frec-
ventând instituţii de învăţământ de mare 
prestigiu: Liceul „Gheorghe Șincai” (în 
prezent, Colegiul Naţional „Gheorghe Șin-
cai” din Baia Mare) şi Facultatea de Me-
dicină şi Farmacie din Cluj (1958-1964). 
De la părinţii săi a moştenit cultul pentru 
muncă, dragostea pentru Neam şi valorile 
creştine perene ale acestuia şi curajul de a 
le afirma şi apăra în orice împrejurare şi 
cu orice preţ. Iar în timpul studiilor sale, 
dar şi după aceea, a acumulat o vastă şi 
solidă cultură care a constituit temelia im-
presionantei sale opere. Studiile sale uma-
niste, cele medicale, mai ales cele de psiho-
logie şi psihiatrie, i-au permis să sondeze 
în străfundul societăţii pe care o descrie în 
romanele sale şi în străfundul sufletului 
personajelor pe care le-a întruchipat în 
inconfundabila sa operă literară. Și-a câş-
tigat un loc de frunte în cultura şi societa-
tea românească prin marele talent primit 
de la Dumnezeu, vistiernicul bunătăţilor, 
dar şi printr-o imensă muncă împlinită cu 

răbdare şi perseverenţă, izvorâte dintr-un 
acut simţ al datoriei moştenit de la stră-
moşii săi maramureşeni. Și-a manifestat 
discret credinţa şi ortodoxia sa. A avut 
printre prieteni şi apropiaţi şi slujitori ai 
altarului. La resfinţirea bisericii din loca-
litatea natală, unde în copilărie şi adoles-
cenţă a descoperit tainele credinţei, a fost 
distins de către Preasfinţitul Părinte Ius-
tin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episco-
piei Maramureşului şi Sătmarului.

Pentru că suntem în Anul comemora-
tiv al Patriarhului Justinian Marina şi al 
apărătorilor credinţei în vremea comunis-
mului, amintim aici un fragment dintr-un 
interviu oferit de scriitorul Augustin Bu-
zura ziarului „Adevărul”, în care elogiază 
chipul preotului copilăriei sale, Gheorghe 
Gheţie: „Gheorghe Gheţie era un fel de 
sfânt. Toată lumea îl socotea un sfânt. În 
Maramureş, greco-catolicii nu se înţele-
geau prea bine cu ortodocşii. Ei, acest preot 
era acceptat şi slujea la ambele biserici. În 
plus, făcea exorcizări. Era plin de lume din 
toate colţurile ţării. Inclusiv din Dobrogea 
venea lume cu bolnavi psihic, cu epilep-
tici. Îi aduceau în status epileptic, adică în 
criză continuă de epilepsie, în stare de in-
conştienţă. Îi aduceau, legaţi de căruţă, la 
cea mai veche dintre cele trei biserici din 
sat, construită în 1430. Înainte se spunea 

că existase o altă biserică, pe roţi, pe care 
sătenii o mutau când năvăleau tătarii. 
Acolo, în miez de noapte, preotul făcea ru-
găciunea Sfântului Vasile. Tata îl ajuta să 
îi transporte pe bolnavi, pentru că aceştia 
erau ori inconştienţi, ori violenţi. Odată 
ce au fost îngrijiţi de preot, bieţii oameni 
se întorceau singuri, pe picioarele lor. Da, 
erau vindecaţi. Am văzut zeci de cazuri! 
Casa noastră, fiind la 40-50 de metri de 
casa preotului, trăiam practic printre ne-
buni. Când au venit ruşii, cam în aceeaşi 
zi în care ne-au făcut ţăndări icoanele, l-au 
luat pe preot, l-au pus la peretele şurei 
care se afla în spatele casei noastre, gata 
să-l execute. Atunci, a apărut un necunos-
cut care le-a vorbit în ruseşte şi i-a convins 
să-l ierte. Era într-o zi de toamnă târzie, 
foarte frumoasă. Eu aveam 6 ani”. Și une-
le din romanele sale descriu ostilitatea 
regimului comunist instaurat în România 
faţă de tot ceea ce însemna spiritualitate 
creştină şi românească şi ele ne oferă un 
plus de înţelegere asupra eroismului de 
care au dat dovadă preoţii, călugării şi că-
lugăriţele din mănăstiri, dar şi mulţimea 
credincioşilor mireni care, înfruntând te-
roarea şi persecuţia comunismului ateu, 
au mărturisit şi apărat credinţa şi valorile 
netrecătoare ale acestui Neam. Tot în anul 
2013, scriitorul Augustin Buzura făcea o 

altă mărturisire remarcabilă: „Sunt con-
vins că fără prietenie, dragoste şi credinţă 
este aproape imposibil de trăit”. De aceea 
a cultivat cu perseverenţă întreaga sa via-
ţă aceste virtuţi fundamentale, cu stator-
nicie şi o cu puternică forţă morală.

În mai multe împrejurări el a subliniat 
faptul că omul nu este numai trup, ci şi 
spirit, şi că trupul este doar o casă a sufle-
tului. În acest ceas de vremelnică despăr-
ţire, când sufletul robului lui Dumnezeu 
Augustin Buzura şi-a părăsit vremelnica 
locuinţă de lut, adică trupul care va fi 
aşezat în mormânt întru aşteptarea Învi-
erii de obşte, cu părintească dragoste, ne 
îndreptăm gândul spre familia îndurera-
tă, precum şi spre cei care l-au cunoscut 
şi apreciat pe domnul academician Au-
gustin Buzura, îndemnându-i pe toţi să-l 
pomenească în rugăciune şi să privească 
spre moştenirea literară bogată pe care o 
lasă din plinătatea dragostei, curajului şi 
devotamentului pentru poporul român şi 
cultura românească. Ne rugăm Mântui-
torului Iisus Hristos, Biruitorul morţii şi 
Domnul vieţii, Care ne spune că „Cel ce 
crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” 
(Ioan 11, 25), să aşeze sufletul domnului 
academician Augustin Buzura împreună 
cu drepţii, în lumina şi pacea Împărăţiei 
cerurilor! n

 11 iulie 2017
Familiei scriitorului Augustin Buzura
Îndurerată familie,
În urma trecerii la cele veșnice a scriitorului și 
academicianului Augustin Buzura, vă transmitem 
mesajul nostru de compasiune, adresat totodată 
lumii literare și culturale românești.
Scriitor de prim rang, cu o operă impresionantă 
și inconfundabilă, membru titular al Academiei 
Române, scenarist, fondator al Fundației Cultu-
rale Române, în același timp un om credincios și 
discret, regretatul Augustin Buzura lasă în urma 
sa o prețioasă moștenire literară și culturală.
În aceste momente de adâncă întristare pentru cei 
care l-au cunoscut și apreciat, vă adresăm sincere 
condoleanţe și exprimăm prețuirea noastră pen-
tru memoria sa.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
Cu părintești condoleanțe,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Augustin Buzura...

Mesaj de condoleanţe 
la trecerea la cele veşnice 
a domnului Academician 

Augustin Buzura

Mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
la slujba de înmormântare a domnului Academician Augustin Buzura, miercuri, 12 iulie 2017

Un mare om de cultură, credincios şi 
patriot: academicianul Augustin Buzura 
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ÎPS IOAN ROBU  
ARhIePIScOP MItROPOlIt  

ROMANO-cAtOlIc  
de BUcUReştI

A m avut faţă de domnul Au-
gustin Buzura – aşa cum 
spuneam şi cu ocazia ultimei 
vizite pe care i-am făcut-o, la 
catafalc – o prietenie bazată 

pe o apropiere sufletească fără pregă-
tiri şi fără aşteptări. Această senzaţie 
de prietenie adevărată s-a născut firesc, 
cu ocazia diferitelor evenimente la care 
ne-am întâlnit, îndeosebi la Academia 
Română. Mai spuneam, cu prilejul ace-
lei ultime vizite pe care i-am putut-o face 
autorului Buzura, că el şi-a purtat ade-
sea personajele printre „florile răului”. 
Și e adevărat că romanele sale descriu 
lumi chinuite, ca o închisoare, în care 
omul nu este liber, ci mereu silit să se su-
pună unor ideologii absurde, ori în care 
singurul mod de a te afirma este acela 
de a corupe şi a fi corupt. Însă dincolo de 
instanţa scriitoricească, pe care el a sim-
ţit-o ca pe o datorie, ca pe o menire de 
sus de a spune tot răul ce ne ameninţă, 
omul Augustin Buzura a păstrat mereu 
în suflet o conştiinţă clară a prezenţei lui 
Dumnezeu, ca pe o hrană sfântă ce l-a 
întărit la toate răspântiile vieţii. Iar răs-
pântii au fost multe – începând cu prima 
tinereţe, marcată de război şi de „obse-
dantul deceniu”, continuând cu cenzuri-
le impuse de „minirevoluţia culturală” a 
anilor ’70 şi urmate de avatarurile socie-
tăţii postdecembriste, în paralel cu grele 
probleme de sănătate.

Deşi în mod paradoxal romanele sale 
par să descrie situaţii limită, urmă-
rind forţa deformantă a eşecului, Au-
gustin Buzura a fost toată viaţa lui un 
luptător. Spune chiar, la un moment 
dat, într-un interviu, că e de folos să te 
priveşti din când în când şi în această 
oglindă deformatoare a nereuşitei, iar 
în alt loc afirmă că trebuie să fii pre-
gătit pentru o viaţă care aduce cu ea 
şi înfrângeri. De unde îi venea atunci 
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domnului Buzura această forţă, de a 
continua să lupte?

Urmărind titlurile celor mai im-
portante romane ale sale – „Absenţii” 
(1970), „Orgolii” (1974), „Feţele tăcerii” 
(1974), „Vocile nopţii” (1980), „Refugii” 
(1984), „Drumul cenuşii” (1988), cărţi 
cenzurate sau chiar retrase de pe pia-
ţă în regimul ceauşist, dar cu atât mai 
căutate de cititori – această suită de 
titluri spune istoria unei existenţe pe 
care îşi pun aproape inexorabil ampren-
ta subterane înrâuriri negative. Situa-
ţie oarecum scontată pentru perioada 
de dinainte de 1989 („obsedantul pre-
zent”, cum îl numea Buzura). Începând 
cu 1989, însă părea că autorul a trecut 
într-adevăr Capul Bunei Speranţe (ti-
tlul volumului de debut, 1963), intrând 
într-o epocă de primenire şi eliberare. Și 
am crede că scriitorul pe care azi îl co-
memorăm într-adevăr nu se aştepta ca 
acele subterane forţe negative să conti-
nue. Dovadă stă febrila activitate cultu-
rală şi publicistică în care s-a angajat 

în anii ce au urmat, înfiinţând fundaţii 
şi reviste (Fundaţia Culturală Română, 
Centrul de Studii Transilvane, revista 
„Cultura” etc.), promovând România cu 
valorile ei la evenimente semnificative 
de peste hotare. Spune mult, de aceea, 
faptul că primul nou roman de Buzura 
după 1989 a apărut abia zece ani mai 
târziu, ca şi cum autorul ar fi dorit să îşi 
acorde acest timp ca să înţeleagă exact 
ce se întâmplă. Titlul, „Recviem pentru 
nebuni şi bestii”, este semnificativ, la fel 
ca şi cele care i-au urmat: „Tentaţia ri-
sipirii” (2003), „Raport asupra singură-
tăţii” (2009). „Scriu pentru că mă doare 
teribil ceea ce văd şi ce simt”, lămurea 
el în prefaţa la volumul de publicistică 
„Canonul periferiei”, din 2012.

Cu toată această încărcătură de ne-
gativism – mai vechi sau mai nou –, 
cum se explică totuşi sentimentul cu-
rat de prietenie, de apropiere, de care 
vorbeam la început? El s-a ivit fără 
doar şi poate dintr-o speranţă împăr-
tăşită, ca şi dintr-un fond ancestral 
şi o experienţă de viaţă până la un 
punct comune. „Născut la ţară – ară-
ta Buzura într-un interviu oarecum 
profetic despre moarte, cu Eugen Si-
mion în 2014 (http://revistacultura.
ro/nou/category/dezbatere/page/3/) 
–, într-un univers cu reguli străvechi, 
respectate, unde Tatăl nostru şi Cre-
zul erau învăţate imediat după coborâ-
rea din leagăn, nu se punea problema 
inexistenţei lui Dumnezeu, după cum 
nu se punea problema analfabetismu-
lui. Mai mult, nu exista nici frica de 
hoţi: uşile caselor nu se încuiau când 
proprietarii lipseau, era suficient ca 
aceştia să pună o mătură în uşă sau o 
simplă vergea. Ateismul, frica de hoţi 
şi analfabetismul au apărut odată cu 
activiştii comunişti de după război. Pe 
Dumnezeu l-am simţit nu numai în 
cele mai grele momente prin care am 
trecut şi despre care n-am vorbit nicio-
dată, ci şi în cele de pace şi de bucurie. 
De fiecare dată când totul părea pier-
dut, când nu mai rămânea vreo spe-
ranţă, apărea minunea. Și atunci tră-
iam impresia stranie că mă conectez 

Augustin Buzura a trecut 
Capul Bunei Speranţe

... împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea
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brusc la o sursă de forţă şi de speran-
ţă. Uneori aceasta purta numele unor 
instituţii despre care până atunci nici 
nu ştiusem că există sau al unor oa-
meni, dar îmi era limpede că ei n-au 
apărut din întâmplare.”

Însă la Buzura credinţa nu era doar 
un dat moştenit ori un refugiu-mân-
gâiere, ci şi o înţelegere personală, în 
lumina celor mai avansate descoperiri 
ale ştiinţei. Citez din acelaşi interviu: 
„Cu ani în urmă, în Statele Unite, la 
biblioteca unei mari universităţi am 
văzut numeroase fotografii cu univer-
surile cunoscute la care a avut acces te-
lescopul spaţial Hubble. De la «stâlpii 
creaţiei», locul unde se formează stele 
din Nebuloasa Vulturului, la roiurile 
de galaxii, cum ar fi Abell 383, aflate 
la numai 2,5 miliarde de ani-lumină 
de noi. Și tot acolo, printre ele, era şi 
moartea lor care are un nume: găurile 
negre. Și abia atunci, în acea bibliote-
că, am simţit pentru prima oară chi-
pul şi puterea morţii şi măreţia Celui 
ce crease tot ce vedeam. Lumina unor 
universuri moarte cândva, cu miliarde 
sau milioane de ani-lumină în urmă 
venind spre mine, lumi aflate într-o 
gigantică încleştare pentru a se naş-
te. Abia atunci şi acolo am înţeles ce 
sunt cu adevărat, iar ceea ce vedeam 
era mai presus de frică, de raţiune şi 
de orice cuvânt şi sentiment care poar-
tă un nume. Dar, în ciuda a tot ce ve-
deam şi simţeam, Dumnezeul meu era 
în mine, în minte şi în suflet. Și nu 
mă înşela, nu era o iluzie, un produs 
al spaimei fireşti…”. Da, înclin să cred 
că sentimentul de prietenie sinceră şi 
firescul cu care s-a legat această apro-
piere de aici vin, din credinţa şi spe-
ranţa care l-au însufleţit pe domnul 
Buzura de-a lungul tuturor încercări-
lor, ca şi al bucuriilor şi al realizărilor 
– căci nici acestea nu au lipsit în cei 78 
de ani ai săi de viaţă.

Și pentru că tot am vorbit despre ti-
tluri, ce destin ciudat – m-am gândit 
– ca volumul de debut să se numească 
tocmai „Capul Bunei Speranţe”. „Vii-
torul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe 
– spune Eminescu în «Glossă» – Vede-n 
capăt începutul/ Cine ştie să le-nve-
ţe…” Când exploratorii portughezi au 
trecut pentru prima dată prin acele lo-
curi, în 1488, ei au numit Capul Bunei 
Speranţe „Capul Furtunilor”; numele 
sub care îl cunoaştem azi i-a fost dat 
abia mai apoi de către regele Portuga-
liei, Ioan al II-lea, ca să păstreze amin-
tirea speranţei deschise de ruta nou 
descoperită către Indii. Însă capul re-
spectiv nu marca, aşa cum au crezut ei 
la început, punctul decisiv care, odată 
trecut, avea să aducă mult aşteptata 

cotitură, schimbarea cursului călători-
ei – şi al istoriei. Un alt cap, aflat mai 
departe, este acela care desparte ape-
le oceanului Atlantic de cel Indian. La 
fel a fost şi pentru scriitorul Augustin 
Buzura, pentru care schimbările din 
1989 au fost mai degrabă un alt Cap 
al Furtunilor… Pentru omul Augus-
tin Buzura însă, cel născut într-un sat 
din Maramureş, crescut cu credinţa în 
Dumnezeu şi privilegiat mai apoi cu o 
revelaţie de proporţii cosmice în biblio-
teca unei mari universităţi americane, 
unde a putut contempla temeliile uni-
versului – pentru omul care a fost Au-
gustin Buzura, Capul Bunei Speranţe 
cel adevărat şi definitiv, s-a prezentat 

vederii sale într-o zi din iulie a anului 
Domnului 2017.

***
Anno1717 usque hic fuerunt tartaris – 

„În anul 1717 până aici au ajuns tătarii”: 
aşa citim pe o veche inscripţie din Cavnic, 
micul orăşel minier unde s-a născut tatăl 
lui Augustin Buzura. Nu ştia (dar poate 
că ideea i-ar fi plăcut) că aceste cuvinte, 
cu care Buzura încheie interviul mai sus 
pomenit, dat cu câţiva ani în urmă, i-ar 
putea foarte bine sluji drept epitaf. Până 
aici au ajuns tătarii. Mai departe nu – 
mai departe este libertate, este bucuria 
credinţei împlinite, este odihna sperată, 
pentru care ne rugăm lui Dumnezeu, în-
credinţându-l milostivirii Sale. n
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GeORGe cRIStIAN MAIOR

Cluj, cândva prin 1980

Eram în clasa a şasea la Liceul „Emil Ra-
coviţă” din Cluj şi, într-o dimineaţă, profe-
soara de română ne-a spus că ora viitoare 
vom fi vizitaţi de scriitorul Augustin Buzura. 
Apoi a început să ne instruiască cum să ne 
manifestăm: să fim atenţi, să nu punem în-
trebări decât dacă e cazul şi el doreşte, dacă 
totuşi punem întrebări, să fie inteligente – 
ce scriitori români credea că l-au influenţat: 
Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Ben-
gescu, Liviu Rebreanu? Cum se regăseşte în 
personajele sale, cum vede evoluţia literatu-
rii contemporane, ceva despre stilul narativ 
etc. Adică să arătăm ce bine am lucrat cu ea 
la literatura română. Am întrerupt timid 
lecţia, rugând-o să mă lase să-l întreb cum 
şi cât scrie pe zi şi ce alte pasiuni are, dar ea 
mi-a răspuns sec să stau cuminte în banca 
mea şi să ascult.

Buzura a venit, era toată şcoala aduna-
tă într-o sală devenită neîncăpătoare şi ţin 
minte cum şi-a început discursul vorbind 
despre valori, libertate şi semnificaţia lite-
raturii într-o lume tot mai degradată moral 
şi tot mai nesigură. Apoi ne-a spus el însuşi 
că scrie în fiecare zi cinci pagini, că se re-
laxează ascultând muzică clasică – Bach în-
deosebi, Chopin –, şi apoi iarăşi rescrie ace-
le pagini, până când simte că se apropie de 
ce doreşte să exprime, şi aşa la nesfârşit, zi 
de zi, noapte de noapte, iar când romanul e 
gata, se simte epuizat, pentru ca apoi să se 
regenereze încet, până la următoarea idee de 
roman, până la prinderea mentală a contu-
rurilor următorului personaj. Acea întâlnire 
m-a marcat profund, chiar la acea vârstă, 
iar peste ani mi-am dat seama ce însemna 
pentru el scrisul în sine, în fiecare zi, câte-
va pagini muncite până la epuizare pentru 
fiecare cuvânt. Mi-am dat seama mai ales ce 
dramă cumplită, infernală a trăit în ultimii 
ani, când, din cauza pierderii vederii, nu a 
mai putut să scrie acele 5 pagini zilnice… 
Deşi se lupta cu propriul său fizic pentru a 
scrie chiar şi aşa…

Decembrie 1989
În vacarmul evenimentelor revoluţiei, mă 

uitam continuu la televizor, ca noi toţi de al-
tfel, unde se perindau tot felul de personaje 
care se întreceau în a lovi violent alte per-
sonaje asociate fostului regim, condamnând, 
îndemnând la demolare, cerând justiţie ab-
solută pentru toţi cei care „nenorociseră” şi 
„jefuiseră” poporul, bineînţeles, explicând 
propria lor rezistenţă şi luptă subterană îm-
potriva dictaturii. Pe acest fundal, în care 
cumva toţi trebuia să ne simţim automat 

culpabili că nu am făcut ceva, că suntem în-
tr-un fel lichele sau avem cel puţin potenţi-
al de lichea în raport cu câţiva puritani, o 
voce calmă, lucidă, raţională ne-a îndemnat 
curajos să ne asumăm istoria, cu toate slă-
biciunile ei, să începem să construim, să fim 
conştienţi de valorile noastre naţionale şi 
culturale, să muncim pentru a zidi. Era Au-
gustin Buzura şi acel interviu, dat într-o sea-
ră de decembrie, m-a liniştit, mi-a dat încre-
dere că istoria nu poate fi pusă brutal între 
paranteze şi obliterată, că omul poate să o 
corecteze luptând onest, pe bază de principii 
şi idei. Mesajul său, al omului care ar fi fost 
cel mai îndreptăţit să-şi asume disidenţe de 
tot felul (nu a făcut-o), era că am supravieţu-
it, nu suntem încă morţi şi nu există culpe 
colective. Deci să ne gândim în primul rând 
la prezent şi la viitor, să creăm instituţii vi-
abile şi sănătoase, să ne folosim libertatea 
de exprimare dobândită pentru a merge mai 
departe, pentru a învăţa, a cunoaşte, pentru 
a progresa ca indivizi, ca societate, ca naţi-
une, pentru a impune raţiunea într-o lume 
oricum complicată.

El s-a ţinut de acest program cu tenacita-
te, cu o inflexibilitate de-a dreptul tiranică. A 
creat din nimic Fundaţia Culturală Română 
şi i-a înţeles menirea fundamentală în sen-
sul redării către lume a valorilor naţionale 
autentice din toate timpurile noastre istori-
ce, fără patimă, fără interese politice, fără 

discriminări ideologice, fără orgolii intelec-
tuale, doar în lumina criteriilor universale a 
ceea ce înseamnă merit, valoare intelectuală 
şi umană, în care credea. Nu cred că şi-a ima-
ginat la început cât de greu îi va fi, pe parcur-
sul a multor ani, să apere tânăra instituţie de 
impostură şi de interesele mici ale unora din 
exteriorul ei, de tot felul de încercări de pre-
luare a controlului, de atâtea atacuri abjecte 
venite din toate părţile. Nu cred că a antici-
pat cât de dificil îi va fi să alerge în fiecare zi 
după resurse, bătând la uşile unor contabili 
şi funcţionari mici, foarte mici, care vedeau 
aceste lucruri într-o matematică stearpă, de-
zolantă. Și-a dat seama şi ştia foarte bine că 
forţa unei naţiuni stă în straturile adânci ale 
valorilor sale culturale autentice, că puterea 
noastră naţională reală e legată de disemina-
rea lor cât mai largă în lume şi că numai aşa 
ne vom afirma mândri şi cu adevărat inde-
pendenţi, suverani pe propria noastră istorie, 
pe propria noastră condiţie.

Dublin, 1998
Venise la Dublin pentru a ne petrece Cră-

ciunul împreună, prin 1998. Am încercat să-i 
arătăm Dublinul lui Joyce, dar era oarecum 
grăbit, absent, nu voia decât un birou, pen-
tru că dorea să termine „Recviem pentru ne-
buni şi bestii”. Nopţile erau lungi la Dublin, 
iar el scria continuu, dormea puţin şi iarăşi 
scria, aşa şi în ziua de Crăciun, şi în noap-
tea de revelion. Uneori intram precaut în bi-
rou şi întrebam dacă vrea ceva, nu, nimic, 
a, da, poate o cafea, mai multe… Într-o zi, 
spre sfârşitul şederii, l-am văzut mai senin 
şi deschis, deşi epuizat, am vorbit puţin des-
pre Joyce şi despre Seamus Heaney, despre 
irlandezi şi naţionalismul lor istoric, vigu-
ros. I-am arătat sumar străzile din Dublin, 
clădirile istorice, parcurile şi câteva librării, 
de care era întotdeauna interesat. Termina-
se romanul. A doua zi a plecat şi, în drum 
spre aeroport, mi-a spus că Irlanda e fru-
moasă şi că a rămas impresionat de Dublin, 
mai ales de biroul meu cu o vedere atât de 
frumoasă spre verdele constant irlandez atât 
de contrastant cu norii grei, apăsători, cenu-
şii, care nu dispăreau niciodată şi care i-au 
creat cel mai bun context pentru scris...

Augustin Buzura, 
aşa cum l-am cunoscut eu, 

aşa cum l-am înţeles

8 Mesajul său, 

al omului care 

ar fi fost cel 

mai îndreptățit 

să-și asume 

disidențe 

de tot felul 

(nu a făcut-o), 

era că am 

supraviețuit, 

nu suntem 

încă morți și 

nu există culpe 

colective. Deci 

să ne gândim 

în primul rând 

la prezent și 

la viitor.

... împreună cu ginerele său, ambasadorul George cristian Maior
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Bucureşti, 2005

Mă sună prin ianuarie, spunând că a fost 
dat afară de la Institut de noul preşedinte şi 
că acesta nici măcar nu i-a acordat un termen 
de graţie, de câteva zile, pentru a se putea 
opera urgent la Viena şi apoi transfera într-o 
anumită ordine instituţia, cum ar fi normal, 
către noul ei şef. Era demn, dar trist şi foar-
te îngrijorat de cum vor evolua lucrurile, mai 
ales că avea în spate o muncă de 15 ani, de 
construcţie, relaţii externe marcate de schim-
buri culturale, acţiuni culturale, programe, 
traduceri, publicaţii care au adus ţara şi cul-
tura română în atenţia Europei şi a lumii.

I-am spus atunci că, după părerea mea, tre-
buie să-şi continue şi această muncă (la care 
mi-a răspuns condescendent că e evident) şi 
că vom găsi într-un fel resurse măcar pentru 
o revistă, pe care ştiam că şi-o dorea. Eram 
sceptic, dar el era încăpăţânat…

Londra, martie 2005
M-a sunat, deşi ştiam că e în spital în Vie-

na, iar când l-am întrebat de operaţie, mi-a 
spus sec că e în regulă, pentru ca apoi să vor-
bească doar despre noul său proiect, deşi era 
încă în recuperare.

Aşa s-a născut „Cultura”, cu sprijinul câ-
torva oameni, foarte puţini, care la un mo-
ment dat merită să fie menţionaţi, împreună 
cu piedicile şi indiferenţa multora care au în-
tors spatele. Poate că şi aceştia din urmă ar 
trebui la un moment dat să fie menţionaţi, fie 
şi numai din respect pentru adevăr.

Revista „Cultura” – 2005-2017
Vedea revista „Cultura” ca pe o platformă 

de idei, dezbateri, analize pe tot ce înseam-
nă istorie reală, literatură, artă, probleme 

sociale, diplomaţie, chiar şi politică reală, 
onestă, principială. O vedea mai mult decât o 
revistă, o dorea ca adevărată instituţie de cul-
tură, oarecum în continuitatea vechii sale iu-
biri, fosta Fundaţie Culturală Română. Știa 
că nu se poate chiar aşa, dar încerca în fiecare 
zi să o dezvolte spre acest ideal.

Înţelegea revista drept o contrapondere la 
discuţiile sterile şi rudimentare, primitive 
(cuvinte pe care în ultima vreme le folosea 
tot mai des) de la televiziuni şi din alte in-
stituţii media şi nu numai sau din medii de 
aşa-zisă exprimare artistică, culturală, lite-
rară. O vedea ca pe o posibilitate de a recu-
pera valori, luate în derâdere în politică sau 
în societate, de a semnala critic probleme, de 
a sugera soluţii şi alternative. O vedea ca pe 
un scut intelectual împotriva imposturii, a 
ierarhiilor false, promovate de diverse forţe 
agregate, posedând resurse impresionate şi 
astfel cu posibilităţi infinite de a minţi şi ma-
nipula, inclusiv propria noastră istorie. O ba-
rieră împotriva ignoranţei, a superficialului, 
a inesteticului, a limbajelor artificiale, false, 
fie de lemn, fie aparent foarte sofisticate. Un 
fel de antidot contra prostiei (alt cuvânt uti-
lizat frecvent de el), împotriva bolilor grave 
care se răspândeau cu o viteză înfricoşătoare 
în societate, în politică, în conştiinţa individu-
lui. Un zid al cuvintelor şi al ordinii raţionale 
în faţa indiferenţei, incompetenţei, alienării 
sau a falselor mitologizări. Dar o vedea şi ca 
pe un vehicul de construcţie, de promovare a 
ideilor utile pentru o societate ce e obligată 
să reziste şi să progreseze, pe care o perce-
pea însă tot mai puţin coezivă, de fapt, tot 
mai degradată, tot mai atomizată în indivizi 
alienaţi, schilodiţi de istorie, unii speriaţi sau 
derutaţi de mizeria prezentului şi incertitudi-
nile viitorului, alţii cinici şi profitori, gata să 
înhaţe pe bucăţi ţara şi să-i ipotecheze viito-
rul (aici nici nu ştiu dacă nu-l plagiez cumva, 

în mod natural, în mod spontan, fără să-mi 
dau seama).

În construcţia ideatică a revistei îl interesa 
calitatea şi mai puţin publicitatea, sperând 
că  va veni şi ea cumva de la sine, dar lupta 
neobosit pentru diseminarea cât mai largă a 
mesajului său de bază. În pofida tuturor ob-
stacolelor şi piedicilor care, odată cu trecerea 
anilor, s-au înmulţit şi l-au epuizat fizic, iar 
pe mine m-au exasperat, lucru care ştiu că îl 
supăra…

Va trebui, cândva, ca un istoric onest al ide-
ilor să studieze fenomenul „Cultura” cu mai 
multă competenţă şi, desigur, mai puţin emo-
ţional, mai puţin subiectiv decât mine.

Corbeanca
Aş mai dori să scriu multe acum, dar emo-

ţia şi durerea nu mă lasă încă şi mă tem să 
nu devin prea patetic, prea subiectiv sau ego-
ist, lucru pe care ştiu că l-ar dezaproba. Țin 
însă să mai menţionez întâlnirile noastre 
de la Corbeanca, din casa şi grădina lui pe 
care le îndrăgea şi care poate îl mai linişteau 
pentru câteva momente. Discuţiile pe care le 
aveam despre fapte şi întâmplări din istoria 
noastră, cu personajele sale, cu devierile şi 
tribulaţiile sale, cu situaţiile sale complica-
te. Despre prezentul pe care îl vedea în cu-
lori tot mai sumbre. Despre politicieni rataţi 
din start şi despre mulţi profeţi falşi. Era 
întotdeauna calm şi modest în discuţie, dar 
inflexibil în raport cu ceea ce credea că re-
prezintă adevărul istoric şi principiile uma-
niste care trebuiau să definească, să pună 
lumină pe un anumit context. Atunci când 
nu era de acord cu ceea ce eu credeam că 
trebuie înţeles dintr-o situaţie, cu interpre-
tarea mea în ceea ce priveşte o faptă sau un 
context din trecut sau actual, mă dezaproba 
în tăcere – prin tăcere şi privire. Și oricât 
mă încăpăţânam să-i demonstrez logica unei 
alte interpretări, nu ceda în acea tăcere rece, 
lucru care uneori mă dărâma în interior, al-
teori mă irita…

Nu vreau să intru în detalii, dar o chestiu-
ne la care el ţinea principial era importanţa 
la fel de mare care trebuia arătată metodei 
în raport cu scopul, moralitatea mijloacelor 
fiind pentru el la fel de relevantă în atingerea 
scopurilor, în orice acţiune umană, în orice în-
treprindere. Pentru el, metoda despărţită de 
principiu se putea întoarce ca un bumerang 
împotriva finalităţii unei acţiuni, poate nu 
imediat, dar, în orice caz, cândva în curgerea 
istoriei, cu consecinţe morale dezastruoase. 
În acelaşi timp, eu, înclinat către un soi de 
realism mai sec, credeam că doar scopul e im-
portant (dacă e moral, bineînţeles) şi că meto-
da, mijloacele, contează mai puţin…

Acum, gândind retrospectiv, nu mai am 
cum să-i spun că eu greşeam. Mai am însă 
ceva timp să învăţ din tot ce mi-a transmis şi 
nu am înţeles atunci... Că lupta e un scop în 
sine. n

8 Vedea 

revista 

„Cultura” 

ca pe o 

platformă 

de idei, 

dezbateri, 

analize pe tot 

ce înseamnă 

istorie reală, 

literatură, artă, 

probleme 

sociale, 
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chiar și politică 

reală, onestă, 

principială.

... împreună cu familia
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eUGeN SIMION

Ne-am despărţit de curând de Au-
gustin Buzura, Gusti – cum îi 
spuneau prietenii – un om bun, 
drept, decis să ducă totdeauna 
lucrurile la capăt, un maramu-

reşean care şi-a petrecut ultimele decenii 
de viaţă, aici, printre noi, valahii. A trecut 
munţii nu singur, ci însoţit, desigur, de re-
putaţia lui de scriitor. Buzura a fost, este şi 
va rămâne, cred, în conştiinţa românilor, ca 
un mare scriitor în linia moral-estetică a lui 
Slavici-Rebreanu. El are în spate o operă 
masivă, puternică estetic, şi cine vrea să ju-
dece contribuţia generaţiei sale (generaţia 
ʼ60) şi, în genere, literatura română postbe-
lică, nu poate face abstracţie în niciun chip, 
de epica lui înceată şi profundă, atentă la 
mişcările obscure ale individului şi, totoda-
tă, atentă la destinul şi psihologia noilor ca-
tegorii sociale apărute sub regimul totalitar. 
Romanele lui, începând cu „Absenţii” (un 
splendid roman de tip existenţialist modern) 
şi continuând cu „Feţele tăcerii”, „Orgolii”, 
„Vocile nopţii”, „Refugii”, „Drumul cenuşii”, 
„Recviem pentru nebuni şi bestii”, „Raport 
asupra singurătăţii”, fac din unghi moral, 
social şi estetic, cronica lumii româneşti în 
evoluţia ei tulbure şi dramatică, timp de 
aproape o jumătate de secol. Luptându-se 
cu cenzura şi cu dogmele ideologice ale regi-
mului totalitar, Buzura a voit şi – trebuie să 
spunem – a reuşit să spună adevărul despre 
această lume scoasă din tradiţiile, valorile 
ei, destrămată, risipită şi împinsă spre un 
utopic viitor promițător, care, bineînţeles, 
n-a fost niciodată atins. Prozatorul a scris 
în toate cărţile lui, despre aceste fenomene 
sociale şi umane dramatice, voind, repet, să 
spună adevărul şi să sugereze un alt model 
uman decât acela oficial.

A avut mulţi cititori care l-am urmărit, 
cu fidelitate, de la o carte la alta. Scriitori 
ca el – şi, desigur, ca şi alţii din generaţia 
lui şi din generaţiile dinainte sau după ea 
– au făcut ca România să rămână, timp de 
o jumătate de secol, o naţiune culturală, nu 
„o Siberie a spiritului”, cum a profeţit, îmi 
amintesc, un intelectual român care trăia 
în străinătate. „Rezistenţa prin cultură” n-a 
fost o vorbă în vânt, ea a existat, s-a mani-
festat prin contribuţia unor scriitori de ta-
lent şi de caracter, ca Augustin Buzura, care 
au înţeles că într-o istorie rea, vocea crea-
torului nu trebuie să tacă. Scriitorul, îmi 
amintesc că spune un alt mare creator epic, 
Marin Preda – dispărut şi el prea de vreme 
dintre cititorii săi –, a scris, odată, că atunci 

când se apucă să scrie, prozatorul trebuie să 
fie conştient că dincolo de gardul scriiturii 
sale se află un om însetat de adevăr care-l 
aşteaptă...

Se spune că, atunci când dispare un om 
de valoare, rămâne un loc gol, care cu greu 
poate fi ocupat de altcineva. Dar ce se în-
tâmplă când cel care dispare dintre noi este 
un mare scriitor? Se întâmplă, cred, că locul 
gol lăsat de el va rămâne veşnic neocupat, 
pentru că talentul este unic în substanţa şi 
stilul lui, unic şi irepetabil. Și, în fapt, locul 
gol nu rămâne niciodată gol, cu adevărat, 
dacă opera lăsată de cel dispărut este puter-
nică, originală. Cu acest sentiment ne des-
părţim de Augustin Buzura: cu sentimentul 
că opera lui substanţială, irepetabilă, va 
acoperi absenţa lui în posteritate. Rămâne, 
neocupată, de bună seamă, suferinţa celor 
ce au trăit în preajma lui şi a prietenilor săi, 
care, până mai ieri, erau bucuroşi să-l întâl-
nească şi să-i citească articolele sale, cura-
joase şi drepte, din „Cultura”. În stilul său 
elaborat, încet, ardelenesc, solid şi credibil, 
Buzura a reuşit să spună adevărul despre 
fantasmagoriile, speranţele şi deşertăciuni-
le zgomotoase ale lumii postcomuniste. Nu 
s-a sfiit să le noteze, uneori în propoziţii ne-
cruţătoare, apărând valorile neamului său.

Citindu-le săptămână de săptămână, 
mi-am dat seama că tăcutul, greoiul, înce-
tul Augustin Buzura, coborât din Berinţa 
Maramureşului, avea în firea lui profundă, 
spiritul încăpăţânat, justiţiar al memoran-
diștilor, aceia care s-au luptat, mai mult de 
o sută de ani, ca românii să-şi câştige drep-
turile lor naţionale şi să trăiască împreună 

între frontierele aceluiaşi stat. Spirit pro-
fund, moralistic, Buzura renunţase la carie-
ra de medic pentru a se consacra literaturii 
şi pentru a fi, astfel, mai aproape de adevăr, 
se gândea, desigur, şi la moarte. N-o gân-
dea cu disperare şi panică. Am putea zice 
că reflecta la iminenţa ei în spirit biblic: 
omul trebuie să facă în așa fel, în viața de 
toate zilele, ca și când ar trăi o veșnicie și să 
se roage ca și când ar muri mâine. Iată ce 
scrie, într-un articol, Augustin Buzura des-
pre această temă (blestemata, imposibila 
temă, cum i-a spus un alt scriitor, cu aproa-
pe 200 de ani în urmă): „Din perspectivă 
umană, viaţa, atât cât ţi-e dată, nu este de-
şertăciune, ci o incredibilă minune ce trebu-
ie trăită cu intensitate, clipă de clipă. Cert 
este că moartea este inevitabilă, că suntem 
cu toţii singuri şi că viaţa nu are un scop 
evident, dar depinde doar de noi să fim sau 
să încercăm să fim ceea ce dorim în puţinul 
timp ce ne este dat. Poate că suntem doar 
o etapă în drumul spre altceva, dar impor-
tant este să trăim fiecare clipă de parcă ar 
fi ultima. Viaţa, munca disperată şi efortul 
de a cunoaşte sunt elementele esenţiale ale 
drumului nostru spre nu ştiu ce sau nu ştiu 
unde”.

Este mesajul pe care îl lasă cititorilor săi 
prietenul nostru, Augustin Buzura, care 
ne-a părăsit, neaşteptat, lăsându-ne amin-
tirea lui de om înţelept, drept şi talentat 
şi, evident, ne lasă şi impunătoarea sa ope-
ră epică. Drumul lui pe pământ se înche-
ie aici, fie ca drumul operei sale să nu se 
încheie niciodată în posteritatea ce tocmai 
începe. n

Mesajul lui Augustin Buzura
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IOAN-AURel POP

Augustin Buzura a fost o efigie a 
romanului românesc din ultima 
jumătate de secol. A mai fost şi fă-
uritor de reviste literare, a fost şi 
creator şi conducător de instituţii 

culturale, a fost academician, a fost o perso-
nalitate a Cetăţii, dar, dincolo de toate aces-
tea, a fost Om.

L-am cunoscut, de departe, în anii studen-
ţiei mele clujene (veneam de la Braşov), când 
cetatea academică de pe Someş era domina-
tă de revistele literare „Tribuna” şi „Steaua”. 
La „Steaua” era spiritus rector Aurel Rău, iar 
la „Tribuna” era redactor-şef Dumitru Radu 
Popescu. În grupul de la „Tribuna” era şi Au-
gustin Buzura, cu funcţia modestă de redac-
tor. Publicase în 1974 romanul „Orgolii”, care 
provocase o mare vâlvă între intelectualii ar-
deleni, de la Braşov până la Satu Mare şi de 
la Bistriţa la Sibiu, dar mai ales la Cluj. La 
prima lectură, am apreciat doar valoarea es-
tetică, după o cheie pe care o primisem prin 
educaţia mea literară de la Liceul „Andrei 
Șaguna” din Braşov, unde se făcea foarte se-
rios teoria literaturii, după Călinescu, Lovi-
nescu şi Vianu, dar şi după Wellek şi Warren 
(cartea lor, „Teoria literaturii”, fusese publi-
cată în româneşte în 1967, când în alte ţări 
comuniste din jur nici nu se putea imagina 
aşa ceva). Venit student la Cluj şi frecven-
tând anumite cercuri literare studenţeşti 
– inclusiv grupul de la „Echinox”, patronat 
spiritual pe atunci de Ion Pop şi de Marian 
Papahagi – am început să descifrez istoria 
cuprinsă în roman, să încerc identificarea 
personajelor şi a întâmplărilor. Toţi clujenii 
pricepuţi ne spuneau că romanul este unul 
extrem de curajos, că Augustin Buzura nu 
reflectă doar atmosfera studenţiei lui la Me-
dicina clujeană, ci şi o epocă ocultată de re-
gim, epoca de după instaurarea regimului de 
dictatură comunistă, „obsedantul deceniu” 
trăit de intelectualii de sorginte interbelică 
din Clujul dominat de falsa elită emanată de 
acel regim. Aşa m-am apropiat – mulţumită 
lumii imaginate de Augustin Buzura, după o 
realitate trăită – de Iuliu Haţieganu, de gi-
nerele său Octavian Fodor, de alţi mari me-
dici, adevărate legende ale Clujului medical 
şi intelectual de odinioară. Cu alte cuvinte, 
ceea ce istoricii nu puteau sau nu îndrăz-
neau atunci să scrie cu metodele lor specifice, 
făcea Buzura, cu „armele” literatului, cu un 
curaj remarcabil. 

Sigur, între timp au apărut „exegeţi” care 
au diminuat orice merite ale autorului nos-
tru, ca şi ale altora, pedalând pe politica ab-
sconsă a PCR de a lăsa intenţionat deschise 
numite „supape”, pentru a domina lumea in-
telectuală românească. Altfel spus, cenzura 
de partid permitea anumite „şopârle” în lite-
ratură, ca să evite adevăratele proteste care 
s-ar fi putut manifesta, lăsându-le românilor 

„firimituri” de revoltă. Oricum ar fi stat lu-
crurile, Augustin Buzura nu era un instru-
ment al partidului, ci, dimpotrivă, un creator 
incomod, un luptător, un rebel, gata mereu 
să protesteze în formele specifice literaturii. 
Arta sa literară era deasupra oricărei instru-
mentalizări, fiindcă emana din uriaşul său 
talent, punea în lumină vâna sa narativă au-
tentică, fascina de îndată şi incita la lectură, 
la comentarii nu doar de specialitate, ci şi de 
viaţă.

După 1989, am avut marea şansă să-l cu-
nosc direct şi să-i fiu aproape, graţie profe-
sorului meu Pompiliu Teodor, care scria des 
la „Tribuna”. Un grup de intelectuali clujeni 
– între care în prim-plan s-au aflat David 
Prodan, Liviu Maior, Pompiliu Teodor, Nico-
lae Bocşan, Liviu Ursuţiu – a avut iniţiativa 
reînfiinţării Centrului de Studii Transilva-
ne, care funcţionase (până în 1948) în ca-
drul Universităţii „Regele Ferdinand I” din 
Cluj-Sibiu (cu numele de „Centrul de Studii 
şi Cercetări privitoare la Transilvania”). Fi-
reşte, locul acestuia ar fi fost la Universita-
te, dar aceasta nu era pregătită să-şi asume 
atunci această misiune reparatorie. În acel 
moment – era prin 1991 – Augustin Buzura, 
devenit din 1990 preşedintele Fundaţiei Cul-
turale Române, a preluat fără ezitare Cen-
trul de Studii Transilvane în cadrul institu-
ţiei bucureştene pe care o prezida, salvând o 
iniţiativă şi înnobilând astfel memoria unor 
înaintaşi de talia lui Silviu Dragomir, Ioan 
Lupaş, Alexandru Lapedatu sau Francisc 

Pall. La un moment dat, în decembrie 1993, 
scriitorul Augustin Buzura m-a chemat la 
un colocviu şi mi-a propus să fiu directorul 
Centrului de Studii Transilvane. De-atunci 
mă gândesc mereu la răspunderea imensă 
asumată, dar mai ales la generozitatea celui 
care mă investise cu asemenea încredere. Și 
chiar când îmi venea să renunţ, apăsat de 
greutăţi şi de răutăţi, îmi reprimam impul-
sul ca să nu-l dezamăgesc pe marele scriitor, 
devenit şi mentor-model al meu.

În fine, în 2002, m-a chemat să peripateti-
zăm din nou, la Bucureşti, cu propunerea de 
a deveni directorul Casei Române de la Vene-
ţia, aceea fondată de Nicolae Iorga în 1930. 
Nu am putut accepta atunci marea cinste, 
dar am făcut-o ceva mai târziu. În 2002, eram 
copleşit de anumite necazuri de familie şi de 
scrupulele ardeleanului care se lasă greu în 
braţele unor decizii cu implicaţii grave. La 
un moment dat, m-am plâns maestrului de 
hăţişurile birocraţiei de la Ministerul Aface-
rilor Externe şi de prea numeroşii „băgători 
de seamă” care tindeau să pervertească – ca 
şi azi, uneori – menirea de focar de cultură 
şi de cercetare a aşezământului veneţian, 
să-i alunge pe bursierii „Nicolae Iorga”, să 
oprească sesiunile de comunicări şi să impu-
nă un fel de activitate de cămin cultural, ca 
pe vremuri. L-am întrebat pe Augustin Bu-
zura ce să fac. Mi-a spus, cu un calm incon-
fundabil: „Fă ceea ce ai făcut şi până acum, 
după concepţia din capul tău şi nu asculta de 
toţi netoţii! Eu te-am trimis la Veneţia nu ca 
administrator, ci ca director! Dacă te critică 
vreun nechemat pentru vreo iniţiativa de-a 
ta, spune-i ca eu ţi-am impus-o, de la Bucu-
reşti, iar dacă te laudă vreun binevoitor, spu-
ne-i că a fost ideea ta, fiindcă eşti tânăr şi ai 
nevoie de afirmare. Altminteri ne vor domi-
na idioţii! Trebuie să navighezi cu grijă prin 
viaţă. Ai viaţa înainte!”. Acesta era Buzura, 
un om întreg, generos, drept, trăitor într-o 
lume nedreaptă.

Ca urmare a marilor sale merite, nişte 
culturnici, sub scutul unui „preşedinte-ju-
cător”, l-au alungat de la Institutul Cultural 
Român, ca pe vreme de incendiu, pătându-se 
cu o eternă ruşine. A continuat să facă lite-
ratură bună şi cultură autentică până la ul-
tima sa suflare, înnobilând o lume maculată 
de rău şi formulând memento-uri de Cas-
sandră. I-a păsat de oameni până în ultimul 
moment, iar Țara a purtat-o mereu în suflet 
ca pe cel mai de preţ odor. L-a reprimit prea 
curând în ţărâna ei, deschizându-i drumul 
spre înveşnicire.n

Amintiri în relief 
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ION SIMUț

Moartea unui scriitor declan-
şează perspectiva de istorie 
literară, care dă o primă si-
tuare a operei încheiate în 
succesiunea valorilor dura-

bile. Fluctuaţiile de apreciere, inevitabile 
în timp, realizând o diagramă complicată, 
depind de criterii imprevizibile. Opera lui 
Augustin Buzura intră într-o nouă zodie, 
care nu mai depinde în mod direct de bio-
grafia scriitorului, pentru că ea s-a încheiat. 
Autorul însuşi, în ultimii săi ani, spunea cu 
amărăciune într-un interviu televizat (la 
Realitatea TV): „La noi, cel mai bun istoric 
literar e moartea. Abia după ce mori află 
lumea valoarea pe care o reprezinţi sau ce 
valoare a pierdut”. Augustin Buzura a avut 
de înfruntat după 1989 consecinţele schim-
bării de perspectivă asupra literaturii din 
perioada postbelică şi, implicit, asupra pro-
zei sale. A privit fenomenul cu mirare şi cu-
riozitate. Judecăţile critice severe, conform 
cărora proza lui Augustin Buzura ar fi prea 
îndatorată epocii 1965-1989, au greşit, după 
părerea mea, exact după modelul lovinesci-
an. E. Lovinescu a prevăzut (în mod eronat, 
după cum s-a dovedit ulterior) că teatrul lui 
Caragiale se va perima odată cu realitatea 
politică pe care o înfăţişează. Mutaţia va-
lorilor estetice nu se realizează însă după 
modele logice previzibile. Aşa ar însemna 
că fiecare mare scriitor rămâne prizonierul 
epocii lui. Dacă avem suficientă experienţă 
estetică şi istorică, ştim că există scriitori 
care îşi depăşesc epoca – şi o depăşesc, în 
mod paradoxal, cu atât mai mult cu cât o 
exprimă şi o documentează mai bine, mai 
semnificativ prin complexitatea operei. Pro-
za lui Augustin Buzura se află în această 
situaţie privilegiată, obţinută prin puterea 
talentului, prin capacitatea de construcţie 
epică viguroasă, prin personajele memora-
bile, prin viziunea existenţialistă asupra 
condiţiei umane în socialismul represiv.

Ce este datat? Atât cât este inevitabil să 
fie datat în orice operă de romancier, care e 
şi o cronică socială, un fundal pe care proiec-
tează o problematică proprie. Ce n-ar putea 
înţelege cititorul vremurilor viitoare? Nu 
cred că este nimic de neînţeles pentru un 
cititor care nu a trăit epoca. Invoc, mai mult 
retoric, câteva episoade epice simbolice din 
proza lui Augustin Buzura şi mă gândesc 
că ele nu rămân obscure, înglodate într-un 
timp politic imposibil de înţeles şi de desci-
frat. De ce este revoltat medicul Mihai Bog-
dan din romanul „Absenţii”? De ce îi obligă 
partizanii din munţi pe câţiva activişti de 
partid, cu misiunea colectivizării forţate în-
tr-un sat, să-şi mănânce carnetele de par-
tid? (scenă antologică din „Feţele tăcerii”). 
De ce este supravegheat medicul Ion Cris-
tian, cercetător în domeniul oncologiei, în 

„Orgolii”? De ce, în romanul „Vocile nopţii”, 
tânărul Ștefan Pintea părăseşte facultatea, 
devenind muncitor, pentru a-şi construi 
o casă, zăgăzuind în el o revoltă mocnită 
faţă de lumea ostilă pe care o trăieşte? De 
ce este traumatizată Ioana Olaru, în „Refu-
gii” şi „Drumul cenuşii”, neavând decât al-
ternativa nevrozei şi a spitalului psihiatric 
în faţa eşecului tragic indus de o societate 
cinică în imoralitatea ei? De ce se ascunde 
inginerul Helgomar David, fost lider al unei 
greve a minerilor din Valea Jiului? Nu cred 
că un cititor al viitorului nu ar putea răs-
punde la aceste întrebări. Pentru că aces-
tea nu sunt simple episoade documentare 
dintr-un roman politic perimat, ci situaţii 
tragice dintr-un roman al condiţiei umane. 
Rezonanţa lor existenţialistă, implicaţiile 
lor psihologice, relevanţa lor sociologică dau 
acestor scene, acestor interogaţii, reverbe-
raţiile unei profunzimi de înţelegere a omu-
lui prins în conjuncturile unei epoci nefaste. 
Dar accentul fiecărui roman al lui Augustin 
Buzura nu e pe conjuncturi, ci pe interogaţii 
şi pe drame. Materia epică, scoasă cu greu 
din străfundurile unei societăţi alienate ca 
dintr-o mină, se organizează, prin harul 
romancierului, într-o reţea de semnificaţii 
sociale, psihologice, morale, filosofice, care 
o fac inteligibilă, nu o lasă într-un depozit 
amorf, care, într-adevăr, peste timp, s-ar fi 
transformat într-o masă sterilă şi inertă de 
fapte desuete. Naraţiunile lui Augustin Bu-
zura au capacitatea de a transporta spre o 
destinaţie simbolică un imens material do-
cumentar (nu întâmplător aproape în fieca-
re roman există câte un jurnalist care iniţia-
ză investigaţia realităţii). Sensul explorator 
al naraţiunii într-o realitate documentabi-
lă este întotdeauna însoţit de o interogaţie 

profundă asupra condiţiei umane. Prima di-
mensiune a romanelor lui Augustin Buzura 
(realismul politic) nu o copleşeşte niciodată 
pe cea de-a doua (interogaţia existenţialis-
tă despre eşecul inevitabil, despre alienare 
şi nevroză, despre moarte şi singurătate, 
despre libertate şi demnitate). De aceea 
romanele sale nu sunt perimate şi nu sunt 
ameninţate, într-un orizont de timp previzi-
bil, de perspectiva perisabilităţii. Ele trec în 
istoria literaturii, vor avea acolo un capitol 
distinct, de unde vor fi mereu rechemate de 
către cititorul interesat de valorile durabile.

De la „Absenţii” (1970) până la „Drumul 
cenuşii” (1988), fiecare roman al lui Augus-
tin Buzura a fost un eveniment, atât pen-
tru publicul larg al cititorilor, cât şi pentru 
critică. Atunci când critica dădea semne 
de obtuzitate sau de oboseală, ascunse sub 
haina mai decentă a extremei exigenţe es-
tetice, publicul cititor era mai entuziast şi 
mai receptiv (cum s-a întâmplat cu „Drumul 
cenuşii”). Romanul „Absenţii” a declanşat 
marea receptivitate a criticii faţă de proza 
lui Augustin Buzura şi aprecierea critică s-a 
menţinut, cu mici variaţii, la cote înalte. În 
compoziţia romanelor sale, scriitorul a pus 
în doze diferite analiza psihologică (predo-
minantă la început) şi invenţia epică. Des-
pre această variabilitate firească s-a glosat 
mult. Este imediat vizibilă evoluţia de la 
romanul de analiză la romanul de creaţie 
epică, adică de la romanul fără naraţiune 
„Absenţii”, ca revărsare a unei stări nega-
tive irepresibile într-un discurs revoltat, la 
„Drumul cenuşii”, romanul cu naraţiunea 
cea mai palpitantă. Trecând graniţa din-
tre două epoci, „Recviem pentru nebuni şi 
bestii” (1999) se situează pe punctul cel mai 
înalt al narativităţii şi al sarcasmului critic 
în romanele lui Augustin Buzura. „Raport 
asupra singurătăţii” (2009), ultimul roman 
publicat, temperează socialitatea perspec-
tivei în favoarea unui discurs intim despre 
iubire, moarte şi senectute. Indiferent de 
proporţiile celor două elemente de bază ale 
construcţiei epice (naraţiune şi analiză), 
proza lui Augustin Buzura excelează ca ro-
man al conştiinţei etice. O lume rău alcă-
tuită se răsfrânge dureros în conştiinţele 
ultragiate ale personajelor.

Proza lui Augustin Buzura are nevoie 
de o redescoperire, de o împrospătare a 
punctului de vedere. Schimbarea se va în-
tâmpla, inevitabil, atunci când altă lume 
se va confrunta cu lumea prozei lui Au-
gustin Buzura. Vine posteritatea. Cu ce 
surprize? Viaţa şi opera antumă fac îm-
preună o poveste, ce se transformă într-o 
premisă pentru altceva. Posteritatea e 
altă poveste. n

Vine posteritatea
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„Cred în mine, cred în cărțile mele 
și sunt convins că ele 
îmi vor supraviețui”

Angela Martin: Domnule Augustin 
Buzura, aţi povestit deseori ce a în-
semnat pentru dumneavoastră docu-
mentarea, cât timp v-a luat, ce efort 
v-a cerut pentru a vă scrie romanele 
fără să vă abateţi de la adevăr. Vor-
beaţi chiar de „coşmarul documen-
tării”... Are el legătură cu ce spune 
Márquez, şi anume că „cea mai bună 
formulă literară este adevărul”? Cât 
depinde un roman „adevărat” de ie-
şirea pe teren?

Augustin Buzura: Astăzi, prea pu-
ţini înţeleg ce însemna, pe vremea ace-
ea, a te documenta. Am vorbit deseori 
despre asta, dar nu m-am explicat nicio-
dată până la capăt. Poate că s-ar cuveni 
să încep amintindu-mi de nesfârşitele 
îndemnuri ale Partidului ca scriitorii 

să meargă prin fabrici şi uzine, pe te-
ren, în afara spaţiului în care trăiesc şi 
scriu, „pentru a cunoaşte realitatea, pe 
harnicii constructori ai socialismului”. 
Această metodă de creaţie, realismul so-
cialist, avea şi o altă componentă obliga-
torie: „romantismul revoluţionar”, ceva 
ce aminteşte pe undeva de westernuri, 
în care întotdeauna binele învinge. În 
literatura realist-socialistă, când câte 
o situaţie era foarte încurcată, aparent 
fără soluţii, apărea muncitorul sau ma-
istrul înţelept, uneori chiar şi activistul 
de partid, care-l învăţau pe inginer, cer-
cetător etc. cum să iasă din ea. Până la 
urmă, această „metodă de creaţie” a fost 
abandonată, dar nu şi îndemnul de a te 
documenta, de a cunoaşte... realitatea! 
Când mă duceam să mă documentez nu 

Prin 2009 plănuisem cu Augustin Buzura să fa-
cem o carte de convorbiri și începuserăm chiar 
să lucrăm respectând o bună perioadă de timp 
o oarecare disciplină săptămânală. Augustin 
Buzura mai avea multe de spus, își dorea, bu-
năoară, să reașeze în termenii adevărului re-
lațiile sale cu Puterea postdecembristă, istoria 
Fundației Culturale Române, pe care o înfiin-
țase în 1990 cu sprijinul guvernului de atunci, 
dar și crearea Institutului Cultural Român, cu 
enorme dificultăți, în 2003, pe structura aces-
teia. Căzuserăm de acord asupra organizării 
volumului și îi trimisesem mai multe seturi de 
întrebări prin e-mail. Tot atunci am înregis-
trat pe reportofon câteva dintre răspunsurile 
sale, în dorința de a-i menaja ochii, căci vede-
rea începuse să i se stingă treptat. Pe urmă s-a 
întâmplat să suporte câteva intervenții chirur-
gicale într-un ritm strâns, aproape inuman. 
Starea de sănătate tot mai precară îl îngrijo-
rase probabil atât de tare, încât, la un moment 
dat, mi-a cerut să amânăm proiectul, mărtu-
risindu-mi că ar vrea să-și drămuiască slabele 
puteri pe care le mai avea pentru a se dedica 
romanului. Romanelor, mai bine-zis, în lucru. 
Mi-a vorbit despre „Caietul al doilea” – volumul 
al doilea la „Raport asupra singurătății” – și 
despre încă un roman, independent, pe care, 
spunea el, „îl scria în cap” zi și noapte și asta îl 
pasiona.
Convorbirea de față pe care o publicăm astăzi 
în „Cultura” datează din 2010. Am redactat-o 
în 2011 imediat după apariția romanului 
„Fețele tăcerii”, pe care „Jurnalul Național” 
l-a scos în colecția „Biblioteca pentru toți” la 
Editura Curtea Veche. Nu bănuiam pe atunci că 
Augustin Buzura, neuitatul meu interlocutor, o 
va reciti acum, singur, în liniște, dar ce departe 
de noi! (A.M.)

Augustin BuzurA în dialog cu AngelA MArtin

...împreună cu Angela Martin la Bookfest 2017
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o făceam pentru a arăta că realitatea 
este altfel, cu mult mai diferită, uneori 
de o tristeţe fără margini. Şi nici nu îmi 
propuneam să o descriu, să fac reportaj 
ori să sfidez teoriile oficiale. Ci să cunosc 
lumea aşa cum este, să-i simt pulsul. 
Uneori, căutam urme de speranţă, surse 
din care să-mi alimentez îndrăzneala de 
a scrie despre lumea în care trăiam. Dar, 
înainte de toate, convins că socialismul 
nu se va clătina pe parcursul vieţii mele, 
mă simţeam obligat, pe de o parte, să 
depun mărturie despre o lume aberan-
tă şi, pe de alta, despre cei ce au ieşit 
din rând dându-i nobleţe şi demnitate. 
Despre istorii care, credeam eu, nu erau 
înregistrate nicăieri. Cum au fost bu-
năoară luptele din munţi, greva din Va-
lea Jiului, cea de la Braşov. Am mers pe 
urmele celor care mi se păreau a fi ade-
văraţii eroi, ale celor ce au făcut Româ-
nia Mare, ale martirilor ucişi prin închi-
sori şi lagăre: le-am căutat mormintele, 
i-am întâlnit pe câţiva supravieţuitori ai 
ororilor lui Ţurcanu din închisoarea de 
la Piteşti. M-au interesat toate mişcări-
le sociale, cât de neînsemnate, toţi cei ce 
au făcut sau au încercat să facă vreun 
gest, cât de mărunt, pentru binele aces-
tei ţări. Am căutat să-i întâlnesc şi pe cei 
ce au luptat de cealaltă parte a barica-
dei, comunişti din ilegalitate, luptători 
în Spania, dar şi legionari, monarhişti 
etc., din nevoia de a înţelege cum vedeau 
ei binele ţării pentru care susţineau că 
au luptat, ba chiar şi-au riscat viaţa. 
Nu trebuia să le spun securiştilor care 
mă urmăreau de ce merg în unele zone, 
căci ştiau foarte bine, dar nici cei la care 
ajungeam nu aveau nevoie de prea mul-
te explicaţii. Când m-am dus în Valea 
Jiului, imediat după grevă, directorul 
de atunci al unei mine mi-a spus scurt: 
„Dezbrăcaţi-vă!” „Unde presupun că o să 
mă duceţi, pot merge şi cu cravată,” i-am 
răspuns, dar el a insistat să mă dezbrac. 
M-a dus apoi în cele mai întortocheate şi 
cumplite locuri faţă de care până şi iadul 
ar fi fost poate mai ospitalier, m-a ajutat 
să vorbesc cu oamenii care participaseră 
la grevă, cu cei ce se profilau deja ca vi-
itori lideri, după care mi-a spus râzând: 
„Acum sunteţi convins că v-am citit?” În 
munţi, pe urmele partizanilor, sau prin 
locurile cele mai periculoase din mine, 
nu puteai merge cu siguranţa că nu ţi se 
va întâmpla nimic, mai ales când ţi se şi 
atrăgea atenţia că, dacă nu te linişteşti, 
ţi s-ar putea întâmpla cine ştie ce! Şi pen-
tru că mi se părea obligatoriu să ajung 
unde mi-am propus, îmi asumam şi acest 
risc. Dar „coşmarul documentării” nu se 
sfârşea odată cu aceste drumuri chinu-
itoare. Mă simţeam obligat să cunosc 
performanţele literare ale momentu-
lui respectiv, cum se scrie în lume, care 

sunt orientările etc., dar şi marii clasici 
ai literaturii şi, mai ales, să-mi procur 
acele cărţi. Ca om de formaţie ştiinţifi-
că urmăream realizările din psihologie 
şi psihiatrie, şi nu numai. Sigur, aceste 
documentări mi se păreau necesare pen-
tru proza pe care o scriam eu. Márquez 
are perfectă dreptate cu precizarea că de 
adevăr ţin subconştientul, puterea de a 
imagina, de a ajunge prin spaţii spiri-
tuale care nu sunt la îndemâna multor 
creatori sau iubitori de literatură. Alţii 
au scris mari cărţi fără să aibă nevoie 
de... coşmarul meu. Pentru orice scriitor 
însă terenul este hârtia. Depinde foarte 
mult de talentul şi de pregătirea cu care 
reuşeşti să o înfrunţi ştiind prea bine 
că temele romanului sunt aceleaşi de 
când există roman. Romanele nu se ju-
decă după adevărul pe care-l conţin, dar 
atunci – pe vremea despre care vorbim 
–, ca şi acum, din păcate, perspectiva era 
politică. Pe atunci, mă simţeam obligat 
să strig în locul celor care tăceau, le era 
frică să spună ce simt şi ce cred sau nu 
înţelegeau de ce li se întâmplă ceea ce li 
se întâmpla. Mă credeam, cu alte cuvin-
te, foarte util. Făceam imposibilul să în-
treţin speranţa chiar şi atunci când opti-
mismul meu era la minus zero. Oamenii 
trebuie să creadă în ceva şi mă simţeam 
obligat să le întreţin speranţa în ciuda 
oricăror piedeci.

A.M.: Nu e frustrant pentru un ro-
mancier să-şi controleze elanul când 
scrie? Să-şi ţină în frâu imaginaţia 
ca să apere mereu un adevăr, în loc 
să se predea fără reţineri voluptăţi-
lor ei?

A.B.: N-aş fi putut să scriu nici măcar 
o pagină dacă m-aş fi cenzurat, dacă aş fi 
ocolit ceea ce mi se părea obligatoriu să 
spun. Mai ales că orice adevăr, cât ar fi 
el de complicat, se poate spune în multe 
feluri, inclusiv pe note sau prin desen. 
Înainte de toate însă, romanul are un 
subiect, o acţiune, o poveste dacă vreţi, şi 
asta te obligă la o anumită rigoare. Per-
sonajele sunt şi ele structuri psihice bine 
individualizate pe care eşti, de aseme-
nea, obligat să le respecţi. În imaginaţia 
mea, orice personaj este ca o sculptură. 
Lustruieşti marmura până nu mai poţi, 
până când ai certitudinea că este vie. Nu 
o dată mi s-a întâmplat ca, după nume-
roase revizuiri şi recitiri, să renunţ la 
un personaj pe care, începând romanul, 
îl socotisem esenţial şi să-l las, adică, în 
seama cărţii viitoare. Voluptăţile? Sunt 
cele „nouă zile dintr-un an” când îţi ies 
toate, când scrii de parcă ai fi unealta 
unui spirit superior, a unei minţi deose-
bite, când toate îţi ies fără niciun efort, 
când nu ai mare lucru de corectat şi de 
îndreptat după... Restul e muncă până 

nu mai poţi, suferinţă, spaime şi nemul-
ţumire cât încape.

A.M.: Pe unele dintre personajele 
dumneavoastră împrumutate din 
realitate le-aţi urmărit şi dincolo de 
lumea finită a romanului. Pe Stan-
ca, bunăoară – în „Feţele tăcerii” 
iubita lui Teodor Şuşman, partizan 
în Apuseni –, pe numele ei adevărat 
Lucreţia Jurj. În „Tentaţia risipi-
rii” spuneaţi că după nişte ani de 
la apariţia romanului, aţi aflat că 
femeia-luptătoare, care fusese con-
damnată la închisoare pe viaţă şi vă 
inspirase personajul, a fost eliberată 
şi lucra ca muncitoare într-o fabrică 
de confecţii din Cluj. Romanul „Feţe-
le tăcerii” a apărut în 1974. Lucreţia 
Jurj ieşise din închisoare în 1964. 
Trăiaţi în acelaşi oraş, dar nu v-aţi 
întâlnit niciodată. Cine pe cine a 
evitat?

A.B.: Cu personajele este o poveste 
mai ciudată. Întâi şi întâi, public pro-
ză de peste o jumătate de veac. (Tot de 
atunci fac şi gazetărie.) Cum e şi firesc, 
după atâta timp şi atâtea cărţi, am mul-
te personaje, principale şi episodice. De 
unele îmi amintesc, pe altele le-am uitat 
cu totul, poate şi din cauza credinţei că 
scriu şi rescriu mereu acelaşi roman. Si-
gur este însă că niciodată nu am descris 
sau copiat vreun personaj din realitate. 
Uneori, am plecat de la nişte prototipuri 
sau de la câteva întâmplări reale, dar 
nimic mai mult. De luptătorii din Apu-
seni am rămas legat nu pentru că aveau 
legătură cu romanul meu, cu faptul că 
îl scrisesem cu gândul la ei, ci fiindcă 
socoteam că ei nu trebuie uitaţi ca eroi 
ai rezistenţei anticomuniste, sau, dacă 
vreţi, ca pagini de istorie adevărată. 
Sigur, după decembrie 1989, au apărut 
mulţi eroi, o epidemie de anticomunişti, 
dar după cei ce au murit în munţi şi cu 
excepţia celor din Valea Jiului şi din 
Braşov, numărul luptătorilor adevăraţi 
a fost destul de modest. Cei ce se bat cu 
pumnii în piept, fac diverse clasamente 
sau primesc pe căi mai ocolite recunoş-
tinţa naţiunii nu s-au numărat printre 
adevăraţii luptători. Revenind acum la 
Apuseni, trebuie să spun că în condiţiile 
în care sângele nici nu se zvântase, oa-
menii se temeau să vorbească, iar alţii, 
prea generoşi cu poveştile, îmi erau sus-
pecţi din prima clipă. Câţiva m-au cău-
tat acasă şi mi-au propus să împărţim 
banii pe care-i voi primi pentru cartea 
scrisă după cele povestite de ei. Cum îmi 
aflaseră adresa, de unde ştiau că inten-
ţionam să scriu un roman nu era greu 
de presupus. Dar îi ascultam pe toţi cu 
mare atenţie. Oricum, după zeci şi zeci 
de asemenea discuţii, era extrem de greu 
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să separi adevărul de minciună. Pentru 
roman, m-au interesat câteva dintre în-
tâmplări şi spaţiile în care au avut loc 
luptele. Aveam nevoie de un cadru, de 
„scena” pe care s-au purtat luptele. Bi-
ografiile şi psihologiile combatanţilor nu 
au nicio legătură cu ceea ce se petrecuse. 
În prima formă, romanul avusese vreo 
trei sute şi ceva de pagini. Şi poate că l-aş 
fi dat aşa editurii dacă norocul nu m-ar 
fi ajutat să-l întâlnesc, din pură întâm-
plare, în timpul unei călătorii, în tren, pe 
ofiţerul care a condus operaţiunile împo-
triva luptătorilor din Apuseni, cel care 
i-a văzut morţi, în şura incendiată cu 
aruncătoare de flăcări, pe fraţii Şuşman. 
După această întâlnire, am aruncat pur 
şi simplu la coş tot ce scrisesem, am lu-
at-o de la capăt şi pe măsură ce înaintam 
cu scrisul, pe atât mă îndepărtam mai 
mult de faptele celor din Apuseni. Lite-
ratura îşi redobândise drepturile, fami-
lia Măgureanu din roman nu mai avea 
nicio legătură cu familia Şuşman, mai 
ales că acesteia din urmă i-am adăugat 
şi un fiu, pe Carol, cel zidit în pivniţă în 
aşteptarea unor zile mai bune. Adevărul 
despre oamenii cu pricina îmi rămăsese 
în minte pentru istorie, căci eram obse-
dat să relatez întâmplările din munţi aşa 
cum a fost, faptul că ajutorul promis de 
„anglo-americani” a lipsit cu desăvârşire, 
oamenii rămânând singuri, fără arme şi 
fără alimente în faţa unei armate care-i 
vâna pretutindeni. Despre Lucreţia Jurj, 
Stanca din roman, am auzit cele mai fru-
moase legende, dar istoria personajului 
îmi aparţine în exclusivitate. Mai mult, 
ea nu fusese, în realitate, iubita lui Teo-
dor Şuşman, ci îşi urmase soţul în munţi 
fiindcă îl simţise mai slab decât ea. În-
tâmplările din munţi m-au urmărit me-
reu, mult după ce am terminat romanul, 
chiar şi în acest an, 2011, când a fost des-
humat Şuşman. Despre Lucreţia afla-
sem, tot din întâmplare, că, într-adevăr, 
cum spuneaţi, după eliberarea din închi-
soare, a fost angajată la o fabrică de con-
fecţii din Cluj. Mi-am luat inima în dinţi 
şi am căutat-o. A venit la poartă, i-am 
spus cine sunt şi ce îmi propuneam să fac, 
dar m-a ascultat cuprinsă de o nelinişte 
bine stăpânită apoi, după ce a schiţat un 
salut, m-a lăsat acolo. Era o femeie fru-
moasă, puternică, dar foarte diferită de 
cea din imaginaţia mea. Nu am urmat-o 
şi nici n-am mai căutat-o vreodată. Mă 
gândeam că, după ce a fost condamnată 
la închisoare pe viaţă, după anii de lup-
te în munţi şi de închisoare, după ce şi-a 
pierdut soţul şi, într-o lume în care toţi 
oamenii se credeau ascultaţi şi urmăriţi, 
purtarea ei era firească. În cine mai pu-
tea avea încredere? Şi, înainte de toate, 
mă temeam să nu-i fac rău încercând să 
o revăd. Eram un nume foarte cunoscut, 

ar fi atras imediat atenţia, căci nu exista 
instituţie fără securişti. Şi-apoi luptele 
din munţi se numărau printre subiectele 
interzise.

A.M.: „Personajul Stanca din ro-
manul meu nu are nicio legătură 
cu biografia Lucreţiei, deşi la ea mă 
gândeam când scriam” (s.n.) – preci-
zaţi în prefaţa la ediţia definitivă a 
romanului, apărută în 2011 în BPT. 
Viaţa vine totuşi să corecteze ficţiu-
nea – să o aducă la puţinul adevăr 
de la care aţi pornit –, iar Lucreţia 
Jurj, odată eliberată, să-şi recupere-
ze identitatea. Chiar dacă – va măr-
turisi ea – „aşa mi-a fost viaţa chiar 
ca un roman. Eu n-am cunoscut fe-
ricirea...”. Şi n-a cunoscut-o nici ca 
eroină în cartea dumneavoastră. 
Credeţi că Lucreţia Jurj citise „Fe-
ţele tăcerii”? Aţi avea tăria să vă 
supuneţi judecăţii unui asemenea 
personaj?

A.B.: Am citit „Suferinţa nu se dă la 
fraţi”, dar cândva târziu, cred, după Re-
voluţie, mulţumită doamnei Dana Ţăra-
nu care mi-a procurat, cu autograf, car-
tea Lucreţiei. E adevărat, m-am gândit 
mereu la ea când scriam, deşi Stanca din 
romanul meu nu are nicio legătură cu bi-
ografia Lucreţiei. Sunt sigur că Lucreţia 
a recunoscut atmosfera, datele esenţiale 
ale psihologia ei, dar nimic mai mult. Nu 
ştiu cum m-a judecat şi dacă m-a jude-
cat, mai ales că „Feţele tăcerii” nu este 
un roman verité, din familia celor scrise 
de Truman Capote şi nici un documen-
tar al luptelor de partizani, ci ficţiune... 
Cât despre judecata de care pomeniţi... 

Nu ştiu dacă voi mai avea ocazia să vor-
besc despre această carte, dar sigur este 
că nu mi-e frică de nicio judecată, oricât 
de exigentă şi nici de judecătorul cel mai 
dur cu putinţă, singurul în care cred: tim-
pul. Nu demult, după alte câteva ediţii, 
romanul a apărut în BPT într-un tiraj de 
o sută de mii de exemplare şi s-au vân-
dut absolut toate într-un termen foarte 
scurt. Sigur, trăiesc în această ţară şi 
privesc cu seninătate şi umor metamor-
fozele oamenilor. Au fost critici literari 
care înainte de Revoluţie au elogiat-o, ca 
apoi, după Revoluţie, să scrie exact in-
vers. Dar textele lor scrise sau spuse nu 
m-au afectat, romanele mele şi-au văzut 
şi îşi vor vedea de drumul lor care, sunt 
convins, va fi unul lung. Un singur lucru 
regret din toată inima: că n-am reuşit să 
merg la Cluj când Lucreţia era încă în 
viaţă... Trăim mereu cu impresia că mai 
avem timp, că unele întâlniri importante 
mai pot fi amânate, ca brusc să ne dăm 
seama că le-am ratat. Şi că în agendele 
noastre telefonice apar tot mai multe nu-
mere care au fost şterse definitiv. Mi-am 
spus deseori că poate e mai bine că s-a 
întâmplat aşa, că e mai bine că nu ne-am 
întâlnit. Nu ştiu ce-aş fi putut să-i spun 
câtă vreme imaginea ei din faţa fabri-
cii de confecţii m-a urmărit mereu. Iar 
apoi, cum ar fi putut să mă decepţione-
ze o asemenea fiinţă de un curaj nebun, 
frumoasă şi cu o putere de a iubi care a 
dus-o până la a sfida moartea?

A.M.: V-a surprins întorsătura pe 
care a luat-o încă o dată destinul 
acestei femei? V-aţi gândit vreoda-
tă la posibilitatea ca un personaj al 
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dumneavoastră să devină el însuşi 
autor?

A.B.: Nu m-am gândit niciodată, dar 
iată că s-a întâmplat. Am simţit la un 
moment dat că trebuie să scriu o carte 
despre acest personaj: cum era în reali-
tate şi cum ajunsese să trăiască în ima-
ginaţia oamenilor. Dar a scris-o chiar 
Lucreţia, astfel că mi s-a părut inutil 
proiectul... Treptat, am renunţat şi la 
mediul respectiv pe care-l cunoşteam 
foarte bine şi am încercat să urc muntele 
pe o altă pantă, nouă.

A.M.: Să lăsăm acum deoparte „Fe-
ţele tăcerii” – dacă se poate... Dum-
neavoastră nu aţi avut nicio funcţie 
înainte de Revoluţie, nu aţi fost „cân-
tăreţ de curte” şi nu aţi fost agreat 
de fosta putere, fiind, dimpotrivă, 
considerat subversiv şi oponent. Aţi 
fost dat în urmărire şi totodată ţinut 
la distanţă. La Revoluţie aveaţi un 
capital de popularitate, de simpatie 
şi de stimă, uriaş. Ce s-a întâmplat 
cu el?

A.B.: Aici ar fi multe de spus. Cert este 
că niciodată nu mi-am propus să fac un 
lucru cu gândul la o eventuală „recunoş-
tinţă” a patriei. Faptele mele, atâtea câte 
au fost, din anii când era foarte, foarte 
greu, când aveam de depăşit de multe 
ori mari riscuri, nesfârşite spaime şi du-
reri, au avut în subtext o nevoie perso-
nală, şi anume de a mă pune în acord cu 
propria-mi conştiinţă şi nimic mai mult. 
Cunoşteam eventualele riscuri, dar mi le 
asumam pentru că –oricât ar fi de mari 
cuvintele – mă ştiam dator. Dator ţării. 
Trăisem nemijlocit câteva dintre cele 
mai tragice capitole ale istoriei noastre 
şi mă simţeam obligat să vorbesc despre 
ceea ce văzusem şi trăisem. Eram pregă-
tit pentru un război de gherilă întins pe 
parcursul întregii vieţi, pe care, de altfel, 
mi-o măsuram numai şi numai în cărţi. 
Cam la trei ani o carte. Într-un an şi 
ceva o scriam, iar în rest, în cei aproape 
doi ani, mă băteam cu numeroasele cen-
zuri pentru apariţia ei. Până când n-am 
văzut cu propriii mei ochi căzând Zidul 
Berlinului, nu am crezut că voi trăi să 
asist la moartea comunismului şi nici că 
ar fi posibilă dispariţia lui. Mă aşteptam 
cel mult la ameliorări trecătoare de ge-
nul „Primăverii de la Praga”, la apariţia 
unor lideri sovietici mai luminaţi care 
să permită lărgirea „ochiurilor plasei”, 
cum bine spunea Evtuşenko. Marea mea 
obsesie era să spun ce cred şi mai ales 
să scriu ce cred, să nu mă autocenzurez, 
căci toţi scriitorii cam ştiau „ce merge şi 
ce nu merge”, dar mi-ar fi fost o imensă 
ruşine să mă limitez la asta. Sigur, pu-
team să fac şi o carieră politică, aveam 
origine socială sănătoasă, nici talentul 

nu mi-l contestau prea mulţi, eram o 
speranţă de neignorat. Îmi amintesc că 
am fost propus să fiu ales membru al 
Comitetului Central al U.T.C., dar, fără 
nicio ezitare, am făcut ceea ce mi s-a pă-
rut corect. Mi se ceruse să-mi prezint la 
control textul cuvântării pe care urma să 
o ţin: exista o echipă care verifica toate 
luările de cuvânt şi le ajusta „conform 
cerinţelor”. Am refuzat, dar, când au în-
ceput să mă ameninţe din toate părţile, 
am scris un text la înălţimea aşteptă-
rilor comisiei respective, atâta doar că, 
ajuns la tribună, am renunţat la el şi am 
spus exact ce credeam, fapt care i-a cam 
îngrozit pe cei din prezidiu şi pe prim-se-
cretarul de atunci, Petru Enache, îndeo-
sebi. Şi cum listele cu cei „reuşiţi” la vot 
erau demult tipărite, i-am pus în situa-
ţia de a renunţa la ele şi de a alege în 
locul meu în mare grabă o actriţă tânără 
cu un nume foarte sunător în lumea tea-
trală şi cinematografică. Am intrat to-
tuşi în partid cu prilejul „Primăverii de 
la Praga” convins că schimbările în bine 
se pot face numai din interior. Ca atâ-
ţia alţii, mă iluzionasem şi eu. Oricum, 
timp de trei decenii, m-am aflat într-o 
nesfârşită cursă cu obstacole: cenzurile, 
securiştii, turnătorii, spaima de zi cu zi 
că mi s-ar putea întâmpla ceva, ca să nu 
mai vorbim despre coşmarul romanelor, 
al drumului lor de la editură la tipogra-
fie, dar şi despre mizeria materială, ob-
stacole îngrozitor de brutale adesea, ce 
trebuiau depăşite. Cărţile însă au avut 
mare succes atât în lumea criticii, cât şi 
a cititorilor. Fiecare roman s-a vândut pe 
sub mână, la preţuri incredibile, sau la 
pachet, cu alte cărţi nevandabile, de ide-
ologie, dar nu numai... Cu timpul, a înce-
put să se plătească până şi împrumutul 
unei cărţi pentru a fi citită. Nu are rost 
să fac pe modestul, am avut foarte mare 
succes, dar el mă înspăimânta, oarecum, 
căci unităţile de măsură erau în mine. 
Concuram cu mine însumi, iar ştacheta 
o ridicasem foarte sus. Am povestit în-
tr-un volum de memorii şi comentarii, 
în „Tentaţia risipirii”, istoria unor cărţi 
şi chinuitorul lor drum spre librării. Pe 
atunci, se ştie, succesul avea şi o altă 
faţă: pe măsură ce cultul personalităţii 
lua amploare, apropierea zilelor de naş-
tere ale celor doi conducători devenea tot 
mai mult un coşmar. Activiştii de partid, 
securiştii, şefii şi toţi „binevoitorii” te ur-
măreau pretutindeni, inclusiv în spital, 
pentru a scrie un... omagiu. Ţin minte că, 
enervat de această tortură, am spus oda-
tă că voi scrie cu plăcere un text cât să 
încapă pe dosul cartelei de pâine. Nu vă 
spun ce a urmat. Am publicat totuşi un 
asemenea text în „Scânteia”, text pe care 
l-aş semna şi astăzi. Îi doream lui Ceau-
şescu ceea ce îi doreau minerii, ţăranii, 

intelectualii etc. Nu puţini dintre cei ce 
l-au citit se aşteptau să fiu băgat la puş-
cărie, dar am avut noroc. Acest articol... 
l-am scris cu furie şi disperare într-un 
moment când un senator american sim-
ţise nevoia să-l laude pe Ceauşescu. În 
vreme ce noi eram îndemnaţi să luptăm 
împotriva dictatorului şi a comunismu-
lui, occidentalii nu-şi drămuiau cuvin-
tele. Mai târziu, două publicaţi jegoase, 
împreună cu alcătuitorii unor volume 
omagiale, au extras fraze din acest text 
şi le-au adăugat citate din Ceauşescu. 
Dialogul cu asemenea oameni fiind im-
posibil, am încercat să-i dau în judecată, 
dar cei în măsură să se pronunţe asu-
pra adevărului au refuzat să admită o 
asemenea solicitare. Erau îngroziţi, nici 
nu voiau să audă. Şi pentru că tot aşa 
mai păţiseră Ana Blandiana şi Doinaş, 
am semnat toţi trei un protest pe care 
Romulus Rusan l-a depus la registra-
tura secţiei de propagandă a C.C. şi, 
drept urmare, cei în cauză s-au liniştit 
o vreme. Cine şi-ar fi putut imagina că, 
la douăzeci şi ceva de ani de la asasina-
re, interesul pentru familia Ceauşescu 
va atinge altitudini nebănuite? Omagi-
ile de atunci, din nefericire, par, pe zi ce 
trece, tot mai palide în comparaţie cu 
ceea ce se spune astăzi. Fantoma lui se 
încăpăţânează să planeze mereu asupra 
României, dar nimeni nu se mai miră 
văzând calitatea şi faptele conducători-
lor de azi, imensa mizerie spirituală şi 
materială la care au dus ţara.

Cât despre „capitalul” meu de popula-
ritate, „uriaş” înainte de Revoluţie, ar fi 
multe de spus. M-am gândit deseori la 
toate câte mi s-au întâmplat atât înain-
te, cât şi după Revoluţie şi, în ceea ce mă 
priveşte, nu am avut prea multe să-mi 
reproşez. Am scris aşa cum am crezut că 
e bine, fără sa fac obişnuitele concesii 
sau să mă văicăresc de brutalitatea cen-
zurii. Mi-am câştigat libertatea singur, 
în anii în care era cel mai greu, ca dova-
dă succesul cărţilor mele. Ele stau şi as-
tăzi mărturie că nu am ocolit subiectele 
cele mai fierbinţi, că am strigat ceea ce 
trebuia strigat atunci când nu-i găseai 
nicăieri pe curajoşii şi luptătorii antico-
munişti de azi. Despre unele întâmplări 
tragice ale istoriei noastre am scris 
atunci când era foarte greu. Cercetătorii 
şi presa le-au descoperit abia după patru 
decenii, în deplină libertate. A fost la în-
demâna oricui să observe că, după Revo-
luţie, au ieşit la suprafaţă mai ales im-
postorii, lichelele, nulităţile agresive, 
laşii şi profitorii de ieri. În nopţile Revo-
luţiei: umblam să simt pulsul, să văd 
cum se organizează oamenii, să intru în 
câteva fabrici clujene ai căror muncitori 
erau ţinuţi în spatele porţilor ce fusese-
ră sudate pentru ca nu cumva să iasă în 
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stradă. Democraţii noştri s-au ivit la lu-
mină abia după ce s-au liniştit apele. Îmi 
spuneam în sinea mea că nu toţi sunt la 
fel de curajoşi, că fiecare face cât poate. 
Din păcate, nu mi-am dat seama de capa-
citatea destructivă, de agresivitatea laşi-
lor când se simt la adăpost. În ceea ce mă 
priveşte, aşa cum am mai spus, o mare 
satisfacţie, una dintre puţinele care au 
dat sens faptelor mele din acei ani, a fost 
gestul unei necunoscute care a venit la 
mine acasă pentru a mă anunţa cu o ne-
maipomenită simplitate: „Noi vom ieşi în 
stradă. Am vrut să ştiţi şi dumneavoas-
tră...” Am ieşit în stradă, în nopţile ace-
lea de incertitudine, când Clujul era co-
pleşit de o ceaţă teribilă, mi-au şuierat şi 
gloanţe pe la urechi, şi nu o dată, dar 
n-am cerut certificat de revoluţionar pen-
tru că nu aveam nevoie de recunoştinţa 
neamului, de aplauze şi diplome; eu nu 
doream decât să fac pace cu mine însumi. 
Invitaţia acelei tinere rostită într-un mo-
ment când victoria revoluţiei părea încă 
foarte îndepărtată, când eram convins că 
se putea întâmpla orice, am simţit-o ca 
pe o foarte importantă răsplată, mă con-
vinsese că nu am stat degeaba, că nu 
m-am bătut degeaba cu cenzurile şi cu 
toate câte au mai fost. În săptămânile 
acelea de confuzie, eu mă ocupam de de-
mocraţie, concepeam statute pentru sin-
dicate sau introduceam capitole noi în 
statutele unor partide odinioară impor-
tante, pe când alţii se angajaseră în lupte 
cu cei ce încercam să punem umărul la 
schimbarea ţării. S-au golit poştele re-
dacţiilor, veleitarii îşi făcuseră publicaţii 
şi edituri proprii, iar cei ce nu făcuseră 
nimic îşi compuseseră biografii dramati-
ce de luptători anticomunişti şi mai ales 
antisecurişti. Sigur, mi s-au propus şi 
mie funcţii importante, ba chiar foarte 
importante, despre care am refuzat să 
vorbesc, dar am acceptat-o pe cea de pre-
şedinte al Fundaţiei Culturale Române, 
când Fundaţia nu era decât o banală Ho-
tărâre de Guvern. Ştiam cum se face o 
asemenea instituţie, fusesem membru 
fondator al unei grupări intelectuale eu-
ropene, „Gulliver”, cu sediul în Amster-
dam, din care făceau parte, printre alţii, 
Gunter Grass, Havel, Castoriadis, Edgar 
Morin, Andrei Bâtov, Enzensberger şi, 
aşa cum mă aşteptam, am fost ajutat de 
unii dintre ei, dar şi de Institutul Suedez. 
Din clipa în care am acceptat postul, a în-
ceput o campanie brutală împotriva mea: 
pentru că unii îşi imaginau că aveam cine 
ştie ce salariu, alţii pentru că, vai, m-am 
vândut lui Ion Iliescu şi că, automat, 
m-am dat cu comuniştii, alţii că nu-i tri-
miteam în străinătate. Laşii, leprele şi 
turnătorii de odinioară, cei ce nu avuse-
seră curajul nici măcar să gândească rău 
despre Ceauşescu, îi adresau acum toate 

injuriile domnului Iliescu. Eu dorisem să 
construiesc şi oricine doreşte asta o face 
atunci când i se iveşte ocazia. Între timp, 
Silviu Brucan a creat formaţiunea cu-
noscută G.D.S., care a început să facă or-
dine în cultură, politică şi societate, să 
dea note la purtare şi să stabilească 
ierarhii. Dar, se ştie, gedesiştii n-au lup-
tat numai cu viii, ci şi cu morţii. În depli-
nă siguranţă, sprijiniţi substanţial de 
Soros, dar şi de guvernul „comunist” care 
avea grijă să contribuie la afirmarea 
„fragilei noastre opoziţii”, au făcut liste 
cu colaboraţionişti, comunişti, buni şi 
răi, valoroşi şi nevaloroşi etc. exact cum 
procedaseră înaintaşii lor („de sânge şi 
de crez”), comuniştii de după ultimul 
război. Oricum, niciun erou postrevoluţi-
onar din lumea literară nu s-a ridicat 
prin cărţi, ci prin apartenenţa la unele 
găşti ori cu sprijinul unor lideri de partid 
dinspre partea „bună” a baricadei. Apoi, 
treptat, au pus mâna pe televiziuni. Aşa 
au apărut telescriitorii. Lumea îi cunoş-
tea drept mari valori, dar nu se întreba 
nici din greşeală dacă au şi scris ceva, 
dacă după ei rămâne măcar o idee, un 
text demn de atenţie. După unii au ră-
mas doar turnătorii la Securitate, după 
alţii, nedeconspiraţi încă, vor rămâne, 
sunt sigur, pagini la înălţimea consisten-
ţei lor morale şi intelectuale. Din mo-
ment ce vârful de lance al luptei împotri-
va comunismului, Volodea Tismăneanu, 
a crescut în Primăverii şi a frecventat 
aceeaşi şcoală cu fiii vârfurilor comunis-
te de atunci, e greu de crezut că avea idee 
cum trăiau bieţii oameni din vremea lui. 
Nu trebuie uitat că mulţi comunişti me-
rită să fie respectaţi: au crezut în această 
ideologie, şi-au riscat viaţa luptând în 
Spania, în Brigăzile Internaţionale, pen-
tru ca după aceea să fie ucişi de Stalin. 
Fiii unora s-au desolidarizat de ei, i-au 
criticat cu vehemenţă, deşi, dacă n-ar fi 
căzut comunismul, tot ei ar fi ajuns, cu 
un asemenea pedigri, în conducerea 
PCR-ului, acum, atât de criticat. Cât 
despre mine, am fost plasat de partea 
„rea” a baricadei, dar nu-mi păsa, fonda-
sem câteva publicaţii importante în ţară 
şi în străinătate, centre de cercetări, edi-
turi, prezentasem România în câteva 
mari capitale, eram mulţumit că guver-
nul aprobase înfiinţarea unor noi centre 
culturale, dar în buna tradiţie naţională, 
nu am fost lăsat să duc treaba la bun 
sfârşit. Iar dacă vorbim despre populari-
tate, vând şi astăzi câte exemplare do-
resc, cărţile mele, indiferent la a câta 
ediţie s-ar afla, se cumpără. Există însă 
un dar. Un confrate, trecător prin redac-
ţia „Cultura”, mi-a confirmat ceea ce şti-
am demult: că există o listă cu cei despre 
care nu trebuie să se vorbească, că există 
o conspiraţie a tăcerii respectată cu 
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sfinţenie. A scris, de altfel, în „Cultura” 
un editorial excepţional, „Sindicatul suc-
cesului”, care deconspiră această primi-
tivă practică dâmboviţeană. Mai mult, 
mă contestă chiar şi cei ce nu fuseseră 
zgârciţi cu laudele înainte de Revoluţie. 
Până şi prietenul meu din zile grele, Ni-
colae Manolescu, nu mai e dispus să-mi 
recunoască vreun merit. Nu mai am, chi-
purile, nici măcar talent. Nu m-a emoţio-
nat nici când m-a lăudat, nu mă tulbură 
nici astăzi, când mă contestă, deoarece 
m-am convins demult că proza nu este 
partea lui tare, după cum nici stăruinţa 
de a citi un text cu seriozitate. Timpul, 
sunt convins, îmi va da dreptate, fie şi 
dacă se va opri asupra cărţilor altor scri-
itori pe care el le elogiază. Dar, bineînţe-
les, nu mă cred o victimă, nu-mi pasă 
dacă cineva „îmi observă” cărţile, deoare-
ce nimeni nu mă poate face mai bun sau 
mai rău decât sunt. Din nefericire, din 
generaţia noastră am mai rămas câţiva, 
foarte puţini, şi nici noi nu ne simţim 
prea bine. Aici, în minunata noastră 
ţară, ceea ce se petrece în politică, se pe-
trece şi în literatură: nicio idee nu intere-
sează, nicio dezbatere nu este posibilă, 
totul se reduce la nişte oameni care nu 
sunt purtătorii unor idei, ci exponenţii 
unor interese de grup, dar mai ales strict 
individuale. Aşa stând lucrurile, în tim-
pul care mi-a mai rămas, lupta o port 
doar cu mine însumi şi cu hârtia albă. 
Restul sunt nimicuri, deşertăciuni... E 
greu să vă explic ce simt în clipa de faţă. 
Dacă privesc în urmă, nu am prea multe 
să-mi reproşez. Mi-am făcut, cred, dato-
ria de scriitor şi de cetăţean al patriei 
cum am putut mai bine. Am fost urmă-
rit, cenzurat, interzis etc., dar n-am re-
zistat pentru a culege laude şi recunoaş-
tere, ci pentru că aşa mi se părea firesc. 
După Revoluţie, când laşii de ieri au de-
venit marii curajoşi şi luptători pentru 
democraţie, iar veleitarii şi impostorii 
s-au urcat pe soclurile adevăratelor va-
lori, am construit două instituţii pentru 
difuzarea culturii şi civilizaţiei româ-
neşti în lume, prin intermediul cărora, 
după îndepărtarea mea, Preşedintele 
României îşi recompensează lă u dătorii. 
Tot mie mi se datorează, dincolo de apa-
riţia câtorva publicaţii şi edituri în ţară 
şi în străinătate, fondarea a două centre 
de cercetări, reluarea relaţiilor cu ţara a 
numeroaselor personalităţi ale exilului 
românesc. Cu alte cuvinte, ştiu prea bine 
ce am făcut şi, prin urmare, nu mă inte-
resează ce se spune, cine spune etc., ci 
numai şi numai să folosesc cum trebuie 
timpul ce mi-a mai rămas. Să rămân adi-
că numai cu cărţile pe care le-am adu-
nat, cu hârtia albă şi, fireşte, cu Cel ce a 
fost atât de generos cu mine dându-mi 
cel puţin trei şanse să-mi continui 

drumul. Cred că încep să-i înţeleg din ce 
în ce mai bine pe călugării care se izolea-
ză în munţi pentru a rămâne numai şi 
numai cu credinţa lor, cu nevoia de a găsi 
o certitudine.

A.M.: Să revenim: tocmai într-un 
moment ca acela, despre care vor-
beam, de maximă popularitate, s-a 
zvonit că aţi fi scris „cu voie de la 
poliţie”. Sau de la partid? Totuşi, 
publicul a fost şi a rămas, cum spu-
neaţi, solidar cu dumneavoastră. 
Astăzi, în schimb, anumite cercuri 
politico-intelectuale v-au retras, 
parcă definitiv, creditul. După cri-
tici vehemente, sunteţi tratat, adică 
omis – ca să nu spun epurat – prin 
tăcere. Aţi făcut cumva şi alte „rele” 
decât cele pe care le ştim, din trecu-
tul comunist?

A.B.: Chiar „poliţia” a lansat zvonul, 
iar mulţi dintre confraţi l-au răspândit 
cu nespusă hărnicie. Era foarte comod 
să-ţi ascunzi laşitatea sau lenea în spa-
tele cenzurii sau al Securităţii. După Re-
voluţie aceşti laşi au lansat o altă expli-
caţie: N-au publicat deoarece n-au vrut 
să colaboreze cu comuniştii! Alţii, ale 
căror cărţi fuseseră respinse pe motiv 
de tâmpenie, au încercat să le revândă 
drept respinse de cenzură. Ciudat este 
că mulţi dintre ei au fost crezuţi şi tra-
taţi drept oameni onorabili, chiar un fel 
de purtători de cuvânt ai laşilor şi tică-
loşilor de odinioară. În ce mă priveşte, 
nu era zi în care să nu aud că mi s-ar 
fi întâmplat ceva. Astfel: mi s-au retras 
cărţile, deşi se vindeau deseori încă îna-
inte de a fi puse în circulaţie; am fost 
bătut cumplit şi sunt internat în spital; 
mi-am făcut „formele” de plecare defini-
tivă din ţară; sunt agent al Securităţii, 
de aceea am primit aprobare să scriu ce 
scriu ca România să arate Occidentului 
că şi la noi e libertate. Sunt pe moarte 
fiindcă am fost desfigurat în bătaie de 
un grup de vagabonzi; sunt homosexual; 
sunt curvar etc. Eram, adică, tot ce pu-
tea fi mai rău. Se ajunsese aşa departe, 
încât nici măcar sora mea nu m-a crezut 
când am încercat să o asigur la telefon 
că sunt bine. Dar, ca urmare a acestor 
zvonuri, am fost deseori întrebat: „Oare, 
de dragul ideilor tale, a obsesiilor tale, 
ai dreptul să pui în primejdie soarta alor 
tăi? Ai dreptul să le pui sub semnul în-
trebării viaţa, viitorul? Merită oare să-i 
sacrifici?” N-aş spune că am trecut uşor 
peste asemenea nedumeriri, dar m-am 
gândit că şi copiii celor ce muriseră la 
Canal sau prin închisori au ajuns până 
la urmă să-şi facă o facultate, să gă-
sească drumul spre a se realiza. Dar în 
asemenea împrejurări, dacă încerci să 
despici firul în patru, nu mai reuşeşti 

să faci nimic. „Cugetul ne schimbă în 
bieţi mişei”, cum spunea tristul prinţ al 
Daniei. Puteam să rămân în străinăta-
te, sunt medic şi problema găsirii unui 
loc de muncă nu se punea. Mai aveam 
şi şansa să lucrez în gazetărie, dar ob-
sedat de dorinţa de a fi util, socoteam că 
locul meu este în ţară atâta vreme cât 
puteam să-mi public romanele. Şi, până 
atunci, cu multe dificultăţi, izbutisem 
ceea ce mi se părea extrem de importat. 
De fapt, era singurul lucru care mă in-
teresase cu adevărat. Cât despre tăcerea 
despre care vorbiţi, ar fi multe de spus, 
dar sigur este că nu mă preocupă, nu mă 
simt nedreptăţit, mai mult, nu mă inte-
resează deloc. Mă confrunt doar cu mine 
însumi şi nimic mai mult. Cred în mine, 
cred în cărţile mele şi sunt convins că ele 
îmi vor supravieţui. Le-am scris cum am 
ştiut mai bine, acum e obligaţia lor să se 
apere. Alte „rele” n-am comis. Mai mult, 
n-am vorbit nici despre faptele bune, nu 
puţine, pe care ştiu că le-am făcut. Dacă 
exişti cu adevărat ca scriitor, nu au ce să-
ţi facă oricât de importanţi ar fi cei ce se 
străduiesc să te minimalizeze. Am văzut 
cum erau trataţi Blaga, Agârbiceanu şi 
mulţi alţii în vremea studenţiei mele. Cei 
ce odinioară îi ocoliseră pe stradă, cei ce 
se temuseră să nu fie văzuţi pe lângă ei, 
cu ei, au scris mai târziu, după ce aceştia 
şi-au reocupat locurile ce li se cuveneau 
în literatură, memorii şi amintiri înduio-
şătoare despre aceşti uriaşi scriitori. Azi, 
cei care pe vremuri îi negaseră, ar pu-
tea, cel mult, să-şi găsească locul într-un 
capitol important fie în istoria impostu-
rii, fie în cea a prostiei. De altfel, la noi 
există o veche tradiţie în ceea ce priveşte 
minimalizarea sau negarea valorilor. Iar 
astăzi, viaţa culturală este tribalizată, 
în locul criticii literare li se face, cu mini-
me excepţii, o publicitate adesea deşăn-
ţată unor membri ai clanului. Mai mult, 
statul a cheltuit milioane de euro pentru 
afirmarea unor lăudători prezidenţiali 
sau doar simpli aplaudaci fără ca nimeni 
să observe această risipă. Astăzi aud 
rapoarte pe care le cred doar naivii: au 
fost tipărite atâtea zeci sau chiar sute de 
cărţi peste hotare. Nimeni nu se întrea-
bă însă cât a costat statul român tipări-
rea sau traducerea acelor cărţi sau la ce 
edituri au apărut. Din nefericire, lumea 
culturală a coborât la nivelul clasei po-
litice în condiţiile în care unii miniştri 
sunt mult sub nivelul activiştilor comu-
nişti de după război, aproape analfabeţi. 
Analfabeţi însă agresivi, fuduli, de o ne-
ruşinare în faţa căreia uneori rămâi fără 
cuvinte, organizaţi în găşti, pe principii 
mafiote, nici măcar nu mai vorbesc des-
pre ţară precum înaintaşii lor. Şi lucrul 
acesta a fost din cauza abdicării intelec-
tualităţii. În toate domeniile am început 
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să nu mai contăm. Un vânt de medio-
critate bate peste tot. Zecile de universi-
tăţi, institute de cercetare, sutele de mii 
de studenţi sau zecile de mii de profesori 
şi medici năpăstuiţi, aduşi la nişte sala-
rii de mizerie, nu au crâcnit, nu s-au re-
voltat, au înghiţit toate aberaţiile, n-au 
ieşit în stradă, nu au venit cu proiecte 
de viitor. Prin urmare, mai rău decât 
răul pomenit este faptul că oamenii s-au 
obişnuit cu prostia şi cu proştii care au 
impus un nou mod de a fi şi de a gân-
di. Zadarnic îţi râzi în barbă de proşti 
şi de analfabeţi, de ţoape şi de fufe cu 
pretenţii, de tinerii politicieni în imensa 
lor majoritate mai lichele şi mai inculţi 
decât predecesorii lor, câtă vreme faci ce 
zic ei, încerci să le intri în graţii şi să-i 
girezi cu numele tău.

A.M.: Romanele pe care le-aţi pu-
blicat au o calitate care, la rândul 
ei, vă apără, ca autor, şi vă asigură 
imunitatea, indiferent ce s-ar spune 
despre dumneavoastră. Llosa nu-
meşte o asemenea calitate „putere 
de convingere”, atribuind-o, dinco-
lo de toate, talentului unui scriitor. 
Credeţi că această „putere de con-
vingere”, pe care cărţile dumnea-
voastră au exercitat-o şi o exercită 
asupra publicului, se va menţine şi 
în viitor?

A.B.: Cred cu tărie în viitorul acestor 
cărţi, fie şi pentru simplul fapt că temele 
lor nu se vor învechi niciodată: dragos-
tea şi moartea în vremi de teroare, ra-
porturile omului cu o istorie nedreaptă 
dominată de frică şi aşteptare, omul în 
cele mai dramatice contexte etc. Înain-
te de Revoluţie, unele dintre romanele 
mele au devenit subiecte de licenţă sau 
de curs în universităţi străine şi au fost 
interpretate din această perspectivă. 
Nu a fost niciunul cercetat prin prisma 
îngustă a politicului, atât de la modă la 
noi ieri şi azi, ci pentru faptul că sunt li-
teratură. Dar cred că şi la o abordare po-
litică rezistă: la noi nu se sfârşeşte bine 
o dictatură, că începe alta, iar proştii şi 
lichelele care le servesc au structuri psi-
hice asemănătoare şi cam aceleaşi ma-
niere şi mod de a gândi. Cât despre „pu-
terea de convingere” despre care vorbiţi, 
cititorii sunt, cred, la fel de „convinşi” 
ca înainte de Revoluţie. Dacă un roman 
apărut în urmă cu patru decenii, şi aflat 
la a nu ştiu câta ediţie, s-a vândut într-o 
săptămână în o sută de mii de exempla-
re, asta dovedeşte că încă sunt „convin-
gător” sau, în termeni comerciali, renta-
bil. Doar profesionişti adevăraţi, cei care 
şi citesc cărţile despre care scriu, şi le şi 
înţeleg, sunt mai puţini chiar decât de-
getele de la o mână. Mai mult, la noi, 
în clipa de faţă, viaţă literară practic nu 

există, doar mici triburi închise, rupte de 
lume, cu laureaţii lor Nobel, cu deschi-
zătorii de drumuri demult închise sau 
inexistente în realitate şi, obligatoriu, 
cu o orientare politică de dreapta. Căci 
dreapta plăteşte foarte, foarte bine, pe 
câtă vreme stânga aşteaptă să fie iubită. 
Stânga îşi închipuie că merge şi fără in-
telectuali şi face o mare prostie.

A.M.: Structural, sunteţi un opo-
zant. Nu vă lipseşte acum cenzura? 
Împotriva căreia să vă îndârjiţi? 
Cum metabolizează astăzi scrisul 
dumneavoastră absenţa acestui 
ferment?

A.B.: Nu m-am socotit niciodată disi-
dent sau opozant, ci un scriitor care s-a 
străduit să spună ceea ce crede şi asta 
m-a plasat de cele mai multe ori, atât 
înainte, cât şi după Revoluţie, împotri-
va curentului. Am ales întotdeauna dru-
mul cel mai greu, conştient că un disi-
dent, cum observase un confrate, se face 
într-o lună, pe când un scriitor, într-o 
viaţă. Dar, vorba aceea, am cu cine mă 
bate, nu simt nevoia cenzurii. De când 
mă ştiu, m-am bătut cu mine însumi, cu 
propriile-mi limite, cu nevoia de a fi eu 
însumi nu numai în viaţă, ci mai ales în 
literatură, cu necunoscutul din om şi so-
cietate. Cu mizeria, disperarea şi frica. 
Uneori îmi lua mai mult timp dialogul 
cu cenzurile decât scrierea unui roman. 
Acum poţi striga orice, poţi scrie cât şi 
ce doreşti, atâta doar că nu te aude ni-
meni, iar cititul nu mai este demult o 
preocupare a oamenilor şi adevărul e că 
nici a multora dintre scriitori. Se poar-
tă telescriitorii de pe urma cărora nu 
va rămâne mai nimic. Cei ce mai citesc, 
nu au bani să cumpere cărţi, în ziua de 
azi foarte scumpe pentru buzunarul lor, 
bibliotecile săteşti de odinioară au deve-
nit crâşme sau sedii ale unor partide ori 
secte, iar cei ce au bani sunt interesaţi 
de siliconate, fotbalişti sau, mai ales, 
bijuterii, case prin insule exotice şi, nu 
puţini, să plătească, în buna tradiţie, 
alegători şi funcţii în diverse instituţii 
ale statului, producătoare de bani. Ţara 
este umilită, învinsă, păcălită de proşti 
şi de lichele, părăsită de forţa ei de mun-
că şi de valorile ei tinere. Scrii să te îm-
paci cu propria conştiinţă, pentru că nu 
poţi face altfel. Cenzura exista pentru 
că părerile noastre contau pentru cei ce 
făceau imposibilul să-şi ascundă prostia 
şi incompetenţa. Acum este mai trist de-
cât pe vremea cenzurii pentru că poţi să 
scrii ce vrei şi cât vrei despre cei pe care 
odinioară erau protejaţi de scutul cenzu-
rii, dar cărţile apar în tiraje foarte mici, 
iar oamenii sunt săraci. Personajele im-
portante se limitează la a citi turnătorii 
sau diverse dosare pentru a-şi şantaja 
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competitorii sau duşmanii. În minuna-
tele zile pe care le trăim, scriitorii nu 
mai sunt cenzuraţi, ci cumpăraţi în fel 
şi chip pentru a fi transformaţi în sim-
pli propagandişti. Aşa proceda şi Stalin 
când se plictisea să-i mai împuşte ori să-i 
trimită în lagăre. Se ştie doar că, sub 
puterea sovietelor, numărul scriitorilor 
a crescut considerabil, iar Stalin avea o 
solidă cultură şi ştia să-i aleagă pe cei 
mai buni pentru a-i încredinţa Siberiei 
sau gloanţelor. Îmi vine în minte o glu-
mă care circula mai demult despre creş-
terea numărului creatorilor sovietici. La 
o şedinţă de partid de la Iasnaia Poliana, 
secretarul organizaţiei de bază se lăuda 
cu numărul mare de scriitori apăruţi în 
localitatea pomenită după Marea Revo-
luţie. „Pe când în vremea ţarismului, aici 
exista doar unul singur: Lev Nicolaevici 
Tolstoi!” Şi la noi, după Revoluţie, numă-
rul acestora a sporit, este de ordinul mi-
ilor. Ei, şi? Nu ştiu câte cărţi vor rămâne 
sau dacă vor rămâne din aceste triste de-
cenii postrevoluţionare.

A.M.: Cu excepţia ultimului ro-
man – „Raport asupra singurătă-
ţii” –, apărut în 2009, în toate cele-
lalte, scrise în timpul ceauşismului 
(între 1970 şi 1999), aţi demascat 
mecanismul sistemului comunist – 
de la instalarea lui brutală, la noi, 
până dincolo de prăbuşire, antici-
pând dezastrele societăţii româneşti 
postrevoluţionare. S-a spus că aţi 
avut răbdarea şi curajul să faceţi 
nu doar o istorie, ci şi un proces al 
comunismului, sfidând dictatura şi 
vigilenţa gardienilor ei. Cititorii în-
şişi v-au îndrăgit şi pentru riscul pe 
care vi l-aţi asumat de a vă purta ca 
un om liber, spărgând scuturile cen-
zurii comuniste pentru ca mesajul 
romanelor dumneavoastră să ajun-
gă la ei. Cu toate acestea, raportul 
Comisiei Prezidenţiale pentru ana-
liza dictaturii comuniste din Româ-
nia nu vă „înregistrează” aceste me-
rite deja recunoscute. De ce această 
eludare?

A.B.: Nu ştiu şi, sincer să fiu, nu mă 
interesează. Nu am scris tot ce am scris 
pentru a-mi auzi numele citit în faţa 
Parlamentului, de către preşedintele pa-
triei, de pe o listă ticluită de Tismăneanu 
şi ai lui. Ştiu cum sunt, am dovedit timp 
de cinci decenii în ce cred, cărţile, dar şi 
articolele, de ordinul sutelor, stau măr-
turie, sunt la îndemâna oricui doreşte să 
le cerceteze. Cât despre Raport, mie mi 
s-a părut o improvizaţie, un lucru făcut 
în pripă, scris mai mult cu hormonii de-
cât cu mintea – un alt capitol al aflatului 
în treabă la români. Cea mai ieftină şi 
mai primitivă propagandă. Un proces cu 

sentinţa dinainte ştiută. Un raport ade-
vărat se face după cercetări solide care 
cer timp, specialişti. Anticomunismul a 
devenit, în realitate, o meserie care nu 
mă interesează. Comunismul, de fapt 
amintirea lui, poate fi ştearsă numai 
prin fapte. Dar au făcut urmaşii comu-
niştilor o lume mai bună şi mai dreaptă? 
Din păcate, n-au reuşit decât să vândă 
la un preţ de nimic tot ce au creat co-
muniştii, plus solul şi subsolul ţării. Şi, 
foarte grav, viitorul ţării prin imensele 
datorii făcute. În sfârşit, abia după ce 
voi ajunge, dacă voi ajunge vreodată, la 
concluzia că membrii numitei comisii 
sunt cei mai îndreptăţiţi să dea aseme-
nea certificate, mă voi întreba şi eu de ce 
sunt eludat. Înainte de Revoluţie, oame-
nii se străduiau să fie consideraţi comu-
nişti; acum, după Revoluţie, mulţi sunt 
în căutarea brevetului de anticomunist. 
Optică primitivă de care, nici după do-
uăzeci de ani, nu ne-am putut elibera. E 
bine că aceşti anticomunişti s-au nume-
rotat, şi-au „îmbunătăţit” biografiile şi, 
îmbrăcaţi în zale de luptători, au ocupat 
toate punctele de decizie din ţară. Mâi-
ne, românii vor şti cine a tăcut permi-
ţând ca educaţia şi sănătatea să ajungă 
la pământ, ca mitocănia să se instaleze 
oficial, ca ţara să fie vândută şi toate 
instituţiile şi legile ei să fie umilite şi 
ignorate. Şi, ca să revin, eu m-am stră-
duit din răsputeri să îmi fac meseria cât 
am putut mai bine. Nu mi-am dorit şi nu 
râvnesc alte merite decât acelea care de-
curg din obligaţiile principale ale mese-
riei pe care mi-am ales-o. Iar apoi, ierta-
tă-mi fie lipsa de modestie, dar judecând 
după ecourile avute în epoca respectivă, 
după numărul de cititori şi după „înju-
răturile” primite în presa vremii, cred că 
aş fi îndreptăţit să dau certificate câtor-
va dintre cei aflaţi în pomenita Comisie, 
ca şi celor ce s-au folosit de arhive pentru 
a-şi murdări nu numai confraţii, ci pe 
toţi cei ce, bucurându-se de renume, au 
rămas curaţi. Dar este vina mea şi a al-
tor câtorva confraţi că n-am spus la tim-
pul potrivit ceea ce ştiam despre diverşii 
„luptători” de atunci şi, iată, samovarele 
au ajuns locomotive! Mai mult, un imbe-
cil fără talent, recompensat cu un post 
în diplomaţie pentru prestaţiile sale la 
dosul prezidenţial, m-a făcut turnător! 
Din clipa în care m-am lămurit spre ce 
se îndreaptă societatea noastră postde-
cembristă m-am aşteptat la orice, dar nu 
şi la una ca asta!

A.M.: Dacă înainte aţi fost un 
opozant al sistemului comunist, pe 
care l-aţi acuzat grav, de crimă, 
dat fiind că aţi scris, cum se ştie, în 
toate romanele dumneavoastră des-
pre moartea psihică, astăzi, parcă 

sunteţi mai rezervat. De ce nu vă 
aflaţi printre anticomunişti, aşa 
cum era de aşteptat?

A.B.: Pentru că nu am fost, nu sunt 
şi nu voi fi anticomunist în varianta 
autohtonă. Când nu ai cărţi pe care să 
mizezi şi cu care să ieşi la bătaie, un ide-
al în care să crezi şi să faci imposibilul 
pentru a-l afirma, te înregimentezi sub 
vreun drapel, momentan la modă. La 
noi, anticomunismul a devenit o meserie 
bine recompensată, ori eu mă încăpăţâ-
nez să cred că am o alta, de scriitor pur 
şi simplu, şi nu de propagandist. De alt-
fel, contribuţia reală a anticomuniştilor 
la ridicarea calităţii discursului politic 
este nulă. În loc să-l ridice, au coborât 
ei la nivelul cel mai de jos. În ceea ce mă 
priveşte, am făcut politică atunci când 
era foarte greu, când eroii de azi nu erau 
pe nicăieri. Şi acum fac, adică scriu ce 
cred că trebuie, spun adevărul în care 
cred, mi-e imposibil să mă înregimentez 
sau să urmez vreun ordin ori vreo indi-
caţie. Moartea psihică despre care am 
scris atâţia ani? Acum mă cuprinde dis-
perarea când văd ce proporţii a luat azi, 
în plină libertate şi democraţie, moar-
tea psihică, şi cât de legată este ea de 
moartea biologică. Şi de prostia care ne 
guvernează.

A.M.: Cum vă simţiţi la douăzeci 
de ani şi mai bine de la Revoluţie sub 
eticheta de „scriitor anticomunist”? 
Nu vă strânge? Nu vă incomodează? 
Câţiva tineri critici au înţeles să vă 
reducă din suprafaţă, să vă dateze şi 
să vă claseze. Revizitându-vă, chiar 
şi unii critici din generaţia dumnea-
voastră – foşti prieteni şi susţinători 
– v-au ciuntit, mai în scris, mai pe 
şoptite, aura de scriitor. Şi e vor-
ba despre aura unui „mare scriitor 
contemporan”, a unui „maestru al 
naraţiunii”, a unuia dintre „cei mai 
importanţi romancieri”, „cei mai în-
zestraţi prozatori”, „piloni” etc. etc. 
etc. „ai literaturii române postbeli-
ce”, aşa cum aţi fost şi cum sunteţi, 
pe de altă parte, considerat.

A.B.: Nu mă strânge, nu mă incomo-
dează, pur şi simplu nu mă interesea-
ză. Dar absolut deloc. Înainte de orice, 
nu scriu pentru a face plăcere sau din 
nevoia de a smulge aplauze cuiva, nici 
pentru a fi în pas cu lumea noastră lite-
rară, cu ce se practică la noi, ci dintr-o 
nevoie adâncă ce se refuză cuvintelor: 
aceea de a străbate drumul cel mai greu 
şi de a spune, cu mijloacele artei, ade-
vărurile care mi se par obligatoriu de a 
fi strigate, de a merge, dacă este cazul, 
împotriva tuturor curentelor şi tendin-
ţelor, de a risca pentru asta totul. Aş 
fi putut să fac o carieră ştiinţifică, aşa 
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cum eram pregătit, aveam, adică, atât 
curiozitatea, cât şi informaţia necesare, 
mă urmăreau şi câteva teme de cerceta-
re pentru care nu mi-ar fi ajuns o viaţă, 
dar am ales să iau totul de la capăt: am 
optat pentru marea singurătate a profe-
siei de scriitor, conştient şi de riscurile 
existente în acel moment. Ştiam prea 
bine că totul depinde nu numai de talen-
tul meu – mult, puţin cât aveam –, ci şi 
de cultură şi de munca disperată de zi cu 
zi. Ţin seama doar de opiniile criticilor 
pe care am ajuns să-i respect, foarte pu-
ţini, de altfel, iar tinerii care m-au „cla-
sificat” într-un fel sau altul, trebuie nu 
numai să mă convingă de cultura lor, ci şi 
de moralitate, de independenţa judecăţii 
critice. Cât despre cei din generaţia mea, 
unii s-au făcut de râs şi singuri, nu era 
nevoie să-mi dedice articole. Fie şi dacă 
nu le-aş cunoaşte textele scrise despre 
cărţile mele înainte de Revoluţie, mi-e 
suficient să văd pe cine laudă pentru a 
mă convinge nu numai de aşa-zisa lor 
moralitate, ci şi de totala lipsă de gust şi 
de eternul lor oportunism. Dar dincolo de 
toate, nu acum se judecă soarta cărţilor 
mele. Au fost atacate şi de comunişti, şi 
de anticomunişti, în mai multe valuri, au 
fost, de asemenea, interzise sau distribu-
ite pe la magazine săteşti ca nu cumva 
să ajungă în mâna cititorilor interesaţi, 
dar au rezistat şi tot aşa le vor rezista şi 
novicovilor ce vor veni. Pentru că, dacă 
romanele mele pot fi distruse sau mini-
malizate de textele junilor despre care 
vorbiţi sau chiar şi de ale „clasicilor” care 
s-au pronunţat, a pretinselor autorităţi 
critice, „canonizatoare” din acest mo-
ment, înseamnă că ele îşi merită soarta. 
Dacă faceţi cumva aluzie la „Istoria...” lui 
Manolescu, l-aş sfătui pe autor să nu pa-
rieze pe propriul său text, căci, absolut 
sigur, el va face parte din lungul inventar 
al eşecurilor sale de până acum!

A.M.: Cu siguranţă asupra dum-
neavoastră planează o mare con-
fuzie: unii vă reproşează că sunteţi 
(prea) „scriitor anticomunist”, alţii, 
că aveţi o orientare prea de stânga. 
Nici într-un fel, nici în altul nu fa-
ceţi parte din „clubul intelectualilor 
publici”. Aveţi cumva o explicaţie?

A.B.: Nu mă interesează absolut deloc 
să fac parte din ceea ce numiţi „clubul 
intelectualilor publici”. Abonaţii lui nu 
mi-au atras atenţia prin nimic din sfe-
ra performanţei intelectuale. Şi nici nu 
văd de ce ar trebui să fiu ca alţii. Până 
acum am făcut tot ce am putut ca să fiu 
ca mine însumi. Vârsta şi experienţa de 
viaţă m-au ajutat să privesc cu toată de-
taşarea deşertăciunile dâmboviţene. În 
rest, apropo de orientări, când văd cine 
sunt cei care pretind că ar fi de dreapta 

sau cine sunt eroicii anticomunişti de 
astăzi, îmi vine să reînfiinţez Partidul 
Comunist. Ca să nu mai vorbim despre 
mulţi dintre cei ce îşi zic de dreapta: te 
apucă jalea – săraci, cu mâna întinsă 
pe la Uniunea Scriitorilor sau lăudând 
lichelele politice ridicate prin minciună 
şi furt. În realitate, în scumpa noastră 
ţară nu există nici dreapta, nici stânga, 
iar aşa-zisele partide sunt în realitate 
nişte găşti închise, organizate pe princi-
pii mafiote. Nu au absolut nicio legătură 
cu ţara, cu libertatea sau demnitatea. 
Iar cei pe care îi numiţi dumneavoas-
tră „intelectuali publici”, mai bine zis, 
le place lor să se autonumească aşa, ar 
trebui să se roage cerului ca textele lor 
să cadă cât mai târziu pe mâna unor cri-
tici serioşi, cu simţul imposturii. Şi care 
ştiu să preţuiască adevărata cultură. Iar 
pentru oricine, asemenea întâlniri sunt 
inevitabile.

A.M.: Cum poate fi amendat un 
critic dacă emite judecăţi false – elo-
giindu-l cu asupră de măsură pe un 
autor sau, invers, minimalizându-l?

A.B.: Când ai puterea de a scrie un 
roman şi îndrăzneala de a ieşi cu el pe 
piaţă trebuie să te aştepţi la orice. Sunt 
mulţi cititori serioşi, dar şi numeroşi 
idioţi care te pândesc pe toate paliere-
le vieţii. Şi, de obicei, niciodată nu este 
cum te aştepţi sau cum ar fi să fie în fi-
rea lucrurilor. Mai ales la noi unde, de 
când există literatură, se judecă, în cele 
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mai numeroase cazuri, omul şi nu opera. 
Pe de altă parte, nume mari s-au înşe-
lat în privinţa lui Proust, Lampedusa, 
Rebreanu, Bacovia, etc. etc., căci nu le e 
dat tuturor celor ce scriu despre cărţi să 
aibă flerul necesar să simtă noul, valoa-
rea deosebită. Alţii, în toate oglinzile, se 
văd doar pe ei înşişi. Unde mai pui că 
destui critici sunt, la origine, prozatori 
sau poeţi rataţi. Trebuie şi ei înţeleşi. 
Iar apoi, drumurile noi nu sunt chiar 
pentru oricine. Nici să le deschidă şi nici 
să le priceapă.

A.M.: În septembrie, anul trecut, la 
Ateneu, în prezenţa unui public ne-
răbdător să o asculte, Herta Müller 
i-a aruncat lui Gabriel Liiceanu un 
reproş grav, cu şanse de a deveni me-
morabil, şi anume că intelectualii 
de la noi „s-au enervat” pe sistemul 
comunist „în sinea lor”. Cum apre-
ciaţi dumneavoastră, ca scriitor an-
ticomunist, cenzurat şi interzis în 
timpul ceauşismului, această afir-
maţie care, venită din partea unei 
scriitoare încununată cu premiul 
Nobel, are, fără îndoială, o greutate 
aparte?

A.B.: Când ai premiul Nobel eşti, pe 
bună dreptate, admirat, respectat cre-
zut, citat etc. Şi cu toate astea, nu toate 
opiniile trebuie însuşite fără o analiză 
serioasă, dată fiind greutatea şi ecoul lor 
deosebit. Totuşi, mă grăbesc să-mi 
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exprim preţuirea pentru opera Hertei 
Müller. Reproşul ei însă nu este nou. S-a 
mai spus, printre altele, că am fi „Siberia 
spiritului”, că în anii ceauşismului nu 
s-ar fi creat nimic demn de reţinut, deoa-
rece, într-o dictatură brutală, cu o cenzu-
ră pe măsura dictaturii, nu aveau cum să 
apară cărţi bune, că scriitorii erau blân-
zi, supuşi sau intimidaţi. Sigur, intelec-
tualii de la noi nu au fost fiare dezlănţu-
ite, dar, în ce mă priveşte, nu mă simt că 
aş face parte dintre cei care, înainte de 
Revoluţie, s-au enervat pe sistemul co-
munist doar în sinea lor. Înainte de orice 
mi se pare incorect să-i învinuieşti pe al-
ţii pentru ceea ce n-ai fost tu în stare să 
faci. Nu toţi am fost laşi, nu toţi ne-am 
revoltat doar în gând sau cu lumina stin-
să şi cu capul sub pătură. Opinia doam-
nei Herta Müller mi se pare cu atât mai 
nedreaptă, cu cât domnia sa a plecat din 
ţară abia în 1987, ceea ce înseamnă că ar 
fi trebuit să cunoască foarte bine nu nu-
mai specificul dictaturii din România, 
particularităţile ei fanariote, de neînţe-
les deseori pentru cei ce au judecat-o 
după schemele încetăţenite în Occident. 
Nu acuz şi nu condamn pe nimeni, fieca-
re a făcut cât a putut şi cât l-a ajutat con-
ştiinţa. Alţii şi-au riscat viaţa în timpul 
Revoluţiei sau în grevele din Valea Jiului 
şi din Braşov. Prin urmare, cred că nu 
există tristeţe mai mare decât aceea că, 
la două decenii de la Revoluţie, nostalgia 
după vechiul regim şi faptul că Ceau-
şescu ar câştiga detaşat alegerile sunt o 
realitate. Sigur, a fost şi Herta Müller 
urmărită, s-a temut de Securitate, dar 
şi-a povestit suferinţele şi spaimele abia 
după ce a plecat din ţară. Deşi n-ar tre-
bui să ignore faptul că protestul ei, dacă 
ar fi existat, s-ar fi bucurat de un ecou 
imens, căci ar fi avut în spate cea mai 
puternică ţară europeană şi o cultură 
uriaşă, plus că Germania era, la vremea 
aceea, ţinta şi speranţa tuturor neferici-
ţilor Europei. Din păcate, doamna Herta 
Müller nu este singura care, abia după 
ce a plecat din România, a descris rava-
giile totalitarismului. Mai cunosc bine şi 
alte exemple. La adăpost, în deplină li-
bertate, poţi spune orice, iar lumea te 
crede fără să verifice. România, din pă-
cate, a ajuns o ţară fără sistem imunitar, 
despre care fiecare spune ce vrea, mai cu 
seamă că vârfurile politice şi culturale 
ale acestui moment sunt nişte eunuci 
spirituali. Mi s-a părut corect să rămân 
în ţară atâta timp cât puteam scrie şi 
cât, cu toate cenzurile, puteam publica. 
Abia acum, dacă aş fi mai tânăr, aş pleca 
fără nicio remuşcare. Şi pentru că vor-
bim despre specificul dictaturilor din Ro-
mânia, îmi amintesc că, în decembrie 
1987, mă aflam la Amsterdam, pe atunci 
capitala culturală a Europei. Eram unul 

dintre membrii fondatori ai Grupului 
„Gulliver”, cum spuneam. Václav Havel, 
membru foarte important al acestui 
grup, se afla la închisoare, dar de acolo 
ne-a trimis un mesaj filmat de încuraja-
re şi de solidaritate. În România, un ase-
menea gest era de neimaginat. Se decre-
tase, după cum se ştie, că la noi nu 
existau deţinuţi politici, cei ce se ridicau 
împotriva regimului şi mai ales împotri-
va „Celui mai iubit fiu al poporului”, 
erau trataţi ca deţinuţi de drept comun: 
homosexuali, traficanţi de valută, hoţi 
etc. sau bolnavi psihic, prin urmare îi aş-
teptau azilurile de psihiatrie. După refu-
zul lui Ceauşescu de a participa cu trupe 
la înăbuşirea „Primăverii de la Praga”, 
cota internaţională a acestuia a crescut 
ameţitor. Mai mult, în Occident, dacă în-
drăzneai să spui ceva de rău despre el, o 
mică parte din multul pe care-l ştiam 
şi-l simţeam, erai admonestat pe loc: 
„Cum îndrăzneşti să vorbeşti astfel des-
pre un om atât de curajos care se opune 
ruşilor?” Nimănui nu-i păsa de dispera-
rea românilor, de suferinţele lor. Când 
era agresat un cetăţean din Africa de 
Sud sau când eşua vreo balenă pe vreo 
plajă, toată lumea era revoltată, presa 
vuia, dar când un popor agoniza, nu-i 
păsa nimănui, deoarece Ceauşescu se 
opunea Tratatului de la Varşovia! Pen-
tru a te revolta ai nevoie de o minimă li-
bertate. La noi, Dosarele de Securitate, 
de ordinul milioanelor şi numeroşii tur-
nători existenţi descoperiţi sau nu încă, 
dovedesc neîndoielnic că toţi oamenii 
care însemnau ceva erau urmăriţi, as-
cultaţi, şantajaţi. Eu însumi am avut pe 
urmele mele 56 de turnători şi casa îm-
pănată cu microfoane, cum au avut sur-
priza să descopere nişte gazetari de la 
televiziunea maghiară. Orice tentativă 
de organizare era distrusă din faşă. Şi 
au fost destule încercări, dacă ar fi să ne 
amintim doar de S.L.O.M.R., de „mişca-
rea Goma” sau de lupta lui Mihai Botez, 
urmând tactica lui Andrei Saharov, pen-
tru ca partidul, adică Ceauşescu, să res-
pecte legile pe care, singur şi nesilit de 
nimeni, le-a făcut. Să nu uităm, apoi, că, 
după război, numeroşi oameni au opus 
rezistenţă comunismului şi colectiviză-
rii, încât, în munţi, au murit luptând, la 
propriu, cu arma în mână, mai mulţi 
partizani decât în Revoluţia maghiară. 
Au murit aşteptând zadarnic ajutorul 
promis cu cinism de Occidentul care, la 
Yalta, făcuse demult vânzarea. El a con-
stat doar într-o mulţime de manifeste 
împrăştiate din baloane din a căror pân-
ză impermeabilă ţăranii îşi făceau pan-
taloni, pelerine etc. A fost o lecţie pe care 
românii nu au uitat-o niciodată. Şi as-
tăzi, după zeci de ani, se dezgroapă ose-
mintele celor ce au fost ucişi mişeleşte în 

munţi, fără judecată. Despre acestea am 
scris cu patru decenii în urmă, când să 
faci un asemenea gest era înspăimântă-
tor de greu. Am condamnat, cu alte cu-
vinte, din interiorul sistemului, atunci 
când durerea era mare şi când minciuna 
era vândută pe post de adevăr incontes-
tabil. Dar era ca şi cum te-ai fi aruncat 
în mare fără să ştii cât de departe sunt 
malurile şi nici dacă, printr-o minune, se 
va găsi cineva să te salveze. În acei ani îţi 
asumai toate riscurile conştient că, dacă 
vei fi în impas, cum am mai spus, nimeni 
nu ţi va sări în ajutor. Cu toate astea, 
atât cât am putut, am luptat cu comunis-
mul atunci când el era în putere, fiind 
astfel în acord cu propria conştiinţă. 
Drept pentru care nu aştept nicio recu-
noştinţă de la nimeni. De altfel, pe insu-
la noastră uitată de Dumnezeu şi plină 
de „soldaţi japonezi” care încă n-au aflat 
că războiul s-a terminat, există ierarhii 
bine stabilite: ştim cine sunt cei mai buni 
în toate domeniile, cei mai culţi, cei mai 
subtili, cei mai nobelizabili etc., aşa că 
nimeni nu poate tulbura ierarhiile. Şi nu 
numai eu. În alte ţări, lucrurile erau mai 
blânde. Eram la Paris când foarte cunos-
cutul disident şi scriitor maghiar Győrgy 
Konrád a anunţat, la o reuniune despre 
identitatea culturală europeană, organi-
zată de Ministerul Francez de Externe, 
că, în Ungaria, a fost recunoscută oficial 
existenţa unui alt partid, de opoziţie, 
Partidul Social Democrat. Cu toate dife-
renţele de libertate şi de civilizaţie, co-
munismul a căzut cam în acelaşi timp în 
toate ţările din sfera sovietică. Dar pen-
tru asta însă a trebuit să existe un Gor-
baciov care a înţeles că nu există nici o 
salvare pentru un sistem în agonie. Fap-
tul că în timpul comunismului în diverse 
ţări a existat o opoziţie a unor puternice 
grupuri sau formaţii politice a fost mai 
important pentru ţările respective după 
desprinderea de Uniunea Sovietică şi de 
comunism. Convingerile ferme arătate 
într-un moment când victoria părea mai 
îndepărtată ca oricând, plus faptul că 
erau oameni cu carte care gândiseră un 
viitor acelor ţări a însemnat mult. La 
noi, în schimb, din stradă, cu sau fără 
urmă de pricepere, au trecut direct la 
conducere... Exact ca şi comuniştii de 
după război. Şi a ieşit ceea ce vedem as-
tăzi. Iar fidelitatea nu intră în caracte-
rul politicienilor noştri. Personal, eram 
mult mai în câştig dacă într-adevăr mă 
enervam în sinea mea înainte de Revolu-
ţie, iar după mă dădeam victimă, îmi 
croiam o biografie de erou sau mă dă-
deam erou, cum l-am văzut pe unul din 
ofiţerii de securitate care, odinioară, ani 
întregi, mi-a purtat sâmbetele. L-am în-
tâlnit din întâmplare, pe stradă, în Bu-
cureşti, la puţin timp după asasinarea 
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lui Ceauşescu. „Cum mă-ta ai scăpat?”, 
l-am întrebat uimit şi, totodată, enervat 
de siguranţa cu care mergea pe stradă: 
„M-am orientat la timp”, mi-a zis, ară-
tându-mi bandajul uriaş care-i acoperea 
o ureche în care, chipurile, fusese împuş-
cat în nopţile acelea de decembrie.

A.M.: Tot anul trecut (în 2010, 
n.n.), în februarie, s-au împlinit 50 
de ani de la debutul dumneavoastră 
în literatură. O aniversare care s-a 
consumat în tăcere. Nu a tresărit ni-
ciun critic, nicio revistă literară, cu 
toate că vă menţineţi în actualitate: 
prin romanele dumneavoastră, pre-
zente în librării, şi prin editorialele 
pe care le publicaţi de vreo şase ani 
încoace, săptămânal, în „Cultura”. 
Cum vă împăcaţi cu această schim-
bare a percepţiei publice, în ce vă 
priveşte, care, probabil, a şi contri-
buit la respectiva neglijare?

A.B.: Foarte simplu: m-am încăpă-
ţânat să nu spun tâmpeniile la care a 
devenit foarte sensibilă patria, nu am 
lăudat contra cost conducerea actuală 
şi, în mod deosebit, pe preşedintele Tra-
ian Băsescu, de altfel, foarte sensibil la 
lingăii din cultură şi din gazetărie. Lin-
găi interesaţi, lingăii de profesie vreau 
să precizez. Nu aparţin, aşadar, acestei 
formaţiuni literar-economice care domi-
nă neantul naţional şi, prin urmare, era 
normal să nu mă aştept la nicio atenţie.

A.M.: Aţi început să vă publicaţi 
cărţile – iar eu nu sunt străină de 
acest proiect – în ediţii definitive. 
(A apărut, bunăoară, de curând, în-
tr-o astfel de ediţie romanul „Feţele 
tăcerii”, la Editura Curtea Veche, 

în colecţia „Biblioteca pentru toţi” 
a „Jurnalului Naţional”.) Simţiţi 
nevoia să puneţi în ordine anumite 
lucruri? Aţi rămas, în privinţa ro-
manelor dumneavoastră, aşa cum 
spuneaţi că sunteţi: „mulţumit o 
clipă şi nemulţumit o viaţă”? Jude-
cându-le astfel, nu credeţi că sunteţi 
cam aspru cu ele? Şi că în felul aces-
ta i-aţi putea pune pe gânduri pe cri-
ticii dumneavoastră?

A.B.: Încet-încet, nu numai calendarul, 
dar şi organismul îţi atrage atenţia că se 
apropie momentul când trebuie să tragi 
linie şi să aduni... Profit de ocazie pentru 
a vă spune cât vă sunt de recunoscător 
pentru cele câteva ediţii definitive la care 
aţi trudit, pentru că eu, până acum, nu 
mi-am recitit niciodată cărţile după pu-
blicare, şi au apărut cu diverse repetiţii 
şi dezacorduri în urma războiului cu cen-
zurile de atunci. Iar apoi, sunt obişnuit 
să trăiesc în lumea cărţilor nescrise. Cele 
tipărite au destinul lor şi, dacă sunt cu 
adevărat literatură, se vor descurca sin-
gure. Sper, aşadar, să aveţi răbdare şi 
nervi să continuaţi... Cât despre „mulţu-
mit o clipă şi nemulţumit o viaţă”, este 
sfântul adevăr. Mulţumit că am termi-
nat o carte de scris şi nemulţumit că este 
departe de modelul ei mental. Această 
nemulţumire mă şi obligă să trec la car-
tea următoare care, fireşte, trebuie să fie 
mai bună decât celelalte. Cât trăieşti şi 
cât te ajută puterile şi mintea trebuie să 
vrei imposibilul. Şi să-l încerci. Cât des-
pre felul în care va fi înţeleasă afirmaţia 
citată, nu-mi fac griji. Cei deştepţi n-au 
nevoie de explicaţii, vor înţelege cum tre-
buie, iar ceilalţi vor face exact ce au făcut 
şi până acum... Nu sunt aspru cu mine, ci 
îmi respect meseria.
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A.M.: Vedeţi la orizont vreun tânăr 
romancier, talentat şi dispus să con-
tinue în cărţile lui istoria societăţii 
româneşti la fel de acribios şi de con-
vingător ca dumneavoastră?

A.B.: Nu m-am gândit şi nu mă preo-
cupă asta. Ştiu prea bine că Slavici, Re-
breanu, Camil Petrescu, Hortensia Pa-
padat Bengescu şi mulţi alţii nu au avut 
decât grija performanţei individuale, nu 
şi pe cea a urmaşilor. Aceştia au apărut 
singuri. Doar Marin Preda era interesat 
de asta şi aşa s-a făcut cunoscut tână-
rul, pe atunci, Papilian. Din păcate, cum 
spunea Brâncuşi, la umbra stejarilor 
mari nu creşte nimic. Cât despre tineri, 
cei mai talentaţi şi mai performanţi ti-
neri prozatori de astăzi sunt, nu am 
nicio îndoială, Nicolae Breban, D.R. Po-
pescu, George Bălăiţă, Constantin Ţoiu 
şi alţi câţiva. Şi spun asta nu fiindcă nu 
i-aş fi citit pe mulţi dintre cei de astăzi, 
dar mă încăpăţânez să cred că adevă-
raţii scriitori sunt obsedaţi de marile 
teme dintotdeauna ale literaturii. Din 
subiecte mici, din experienţe mărunte 
de viaţă şi într-un spaţiu şi într-un mo-
ment când istoria te copleşeşte, când li-
bertatea şi demnitatea sunt puse mereu 
sub semnul întrebării, când dragostea 
şi moartea în manifestările lor cele mai 
dramatice sunt ignorate, nu cred că se 
pot aştepta mari victorii. Şi mai am un 
argument foarte important: nimic nu-i 
tulbură din câte se petrec în jurul lor, 
soarta educaţiei, a culturii şi sănătăţii, 
pierderea treptată a libertăţii. Spaţiul 
în care şi-au stabilit domiciliul intelec-
tual şi fizic nu pare să se cheme Româ-
nia. Dar cum au de partea lor vârsta, 
ar fi profund nedrept să dau o sentinţă 
definitivă. n

Kjell Espmark, scriitor, membru al Academiei 
Regale Suedeze, preşedinte al Comitetului No-
bel pentru Literatură între 1998 şi 2005,  cola-
borator al revistei noastre între 2006 şi 2010, 
îmi răspunde la mesajul prin care l-am înştiin-
ţat despre dispariţia prietenului său Augustin 
Buzura:

 Chère Angela,
   
Merci de m´avoir informé du décès d´Augustin. Vo-

tre message m´a beaucoup ému.
Je me souviens de son intégrité naturelle, son in-

télligence lucide et sa connaissance profonde de l´art 
du roman. Augustin fut un personnage impressionant 
qu´on n´oubliera jamais. Je partage votre deuil.

  
Avec toute mon affection.

Kjell ...împreună cu scriitorul suedez Kjell Espmark
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 IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA

GEORGE APOSTOIU

D intre miile de libertăţi pe care şi le în-
găduie un creator, Augustin Buzura a 
ales libertatea umană, cea care-i putea 
semnala cu sensibilitate frisoanele şi 
tortura vremurilor. O libertate diferi-

tă, îndrăznesc să cred, de cea înţeleasă de Heide-
gger sau de Sartre (curios cum aceşti doi filozofi, 
atât de diferiţi, se întâlnesc în acest punct!) care 
considerau  că ,,existenţa” precedă ,,esenţa”. Pen-
tru Buzura esenţa, adică existenţa, a fost scrisul 
ca sacrificiu voluntar, iar constatarea trebuie lua-
tă nu axiomatic din moment ce scriitorul însuşi o 
mărturiseşte: ,,Am spus deseori că îmi măsor viaţa 
în cărţi şi nu în ani”. („A trăi, a scrie”, Ed. Limes, 
Cluj-Napoca, 2009). Timpul în creaţia lui Buzura 
are, ca şi frica, greutatea plumbului. Criticii sunt 
îndreptăţiţi să desluşească mai bine sensul unei 
confesiuni ca aceasta: ,,Odată ce am înţeles ce în-
seamnă a scrie şi a răspunde pentru fiecare cu-
vânt, m-am străduit să-mi fac meseria de scriitor, 
cu orice risc”. În ce fel de lume a scrie presupune 
un risc? Mecanismul uman, ca să numesc astfel lu-
mea în care a scris Buzura, înainte şi după schim-
barea de regim, avea în structura lui fermenţii ris-
cului la care se referă scriitorul: condiţia politică, 
înainte, cea morală, după.

Într-un fel, sensibilitatea particulară (proprie, 
ar fi mai corect spus) a lui Buzura îl aduce pe scri-
itor în zona pesimismului. Nu ca în cazul lui Cio-
ran, adică la un pesimism integral, la o deprimare 
demoralizantă într-un peisaj de sfârşit de viaţă, ci 
mai apropiat de Camus, de om străin de vocile şi 
imoralitatea lumii. Multe dintre injustiţiile care 
l-au lovit l-au mâhnit, fără îndoială, dar s-a salvat 
privindu-le cu dezgust, ca pe o manifestare a im-
posturii. Era conştient că, dincolo de preferinţele 
lui, există realităţi pe care nu avea cum şi de ce să 
le accepte fără rezerve. Fidel legilor din universul 
în care s-a ivit, a rămas în afara orgoliilor aris-
tocratice chiar şi atunci când reputaţia de mare 
scriitor ar fi putut să-l seducă.

Cum supliciul Timpului era palpabil, Buzura 
şi-a propus nu doar să-i semnaleze existenţa, ci 
şi capcanele. Eroii lui Buzura nu sunt, nu puteau 
fi, stăpâniţi de iluzii. Pentru un scriitor, nu doar 
pentru Buzura, marea încercare o produce interfe-
renţa politicului în literatură. Dorinţa de a ajunge 
la un ,,aliaj” bun este permanentă la scriitor: ,,Cel 
ce îşi stăpâneşte cu adevărat meseria ştie şi simte 
până dincolo de lacrimi că, în realitate, cartea cea 
mai bună este cea care va veni, mereu şi mereu ur-
mătoarea. Din păcate însă, această neîncetată şi 
epuizantă confruntare sau fugă de eşec încetează o 
clipă, o clipă apăsătoare, dureroasă, poate cea mai 
copleşitoare clipă a vieţii, când toate se schimbă: 
culori, sentimente, gânduri, proiecte, ritmuri. Şi 
asta datorită întâlnirii cu un personaj până atunci 

ignorat, ocolit sau, oricum, lipsit de importanţă: 
Timpul. Brusc, cu o disperare şi spaimă imposibil 
de cuprins în cuvinte, înţelegi şi simţi că fiecare 
frază, cuvânt, gest literar şi nu numai, ar putea fi 
ultimul” (ibid.).

În unele dintre romanele lui Buzura, sentimen-
tul atât de uman care-l stăpânea pe scriitor (real, 
nu închipuit), frica, nu atinge doza de disperare 
pe care revolta din senin i-o procură lui Cioran, ci 
doar mâhnire şi neputinţă în faţa destinului. Dar 
scriitorul nu şi-a propus să iubească viaţa, ci să o 
re-scrie. Se va elibera de frică scriind despre frică. 
Ca martor al intruziunii acesteia în viaţa indivi-
dului sau a colectivităţilor, revoltat, îşi va propu-
ne permanent să iasă din starea de asediu pe care 
aceasta i-o oferea în viaţa diurnă. În literatura lui 
Buzura, mărturia are o ascendenţă evidentă faţă 
de ficţiune. Scos din procesul particular de crea-
ţie şi pus pe seama sorgintei lui pecetluită de geo-
grafie (maramureşean molcom, nu oşan impulsiv; 
nedreaptă socotinţă!), ,,riscul de a scrie” la care se 
referă scriitorul nu trebuie înţeles în sensul mer-
sului pe sârmă fără plasa de protecţie. Este riscul 
de a face adevărul credibil. Unul dintre eroii roma-
nului „Absenţii”, Mihai Bogdan, vrea să trăiască 
într-un mediu social aseptic, printre obiecte fără 
importanţă, pentru a scăpa de ,,teroarea timpu-
lui”. Ceea ce nu este posibil. Istoric, contradicţi-
ile timpului sunt translate la nivelul individului 
– adică a eroului literar – şi capătă aspecte de in-
consecvenţă insolită. Frica, obsedantă la Buzura, 

ia alura unei teme a scriitorului. Ea este produ-
să de ,,evenimente neprevăzute (care) tăbărâseră 
brutal peste oameni şi cei care nu se adaptaseră, 
zăceau în expectativă ori mizau pe o minune”. Mir-
cea Iorgulescu, în Radiografia fricilor, socoteşte 
tortura timpului pentru condiţia umană drept ,,al 
treilea reper al romanului” (prefaţa la ”Absenţii”). 
Sunt cazuri în care nu doar experienţa, ci şi firea 
scriitorului invadează subiectele literare. Îmi în-
gădui o confesiune: la 5 iunie 1989, l-am întâlnit 
pe Augustin Buzura pe Calea Victoriei. Bucuroşi 
de revedere, nu am putut schimba trei vorbe pen-
tru că între noi a apărut un necunoscut care ne-a 
împiedicat să conversăm. Iniţial am crezut că este 
un neisprăvit. Nu era, avea o misiune. Am protes-
tat în zadar. ,,Lasă, îmi spune scriitorul, ne mai 
vedem noi”. A revenit după un timp acasă la mine 
şi, îmi aduc aminte, mi-a cerut un ,,carbocif”. La 
plecare, am intrat în Cişmigiu. Mi-a vorbit des-
pre frică, iar când s-a întunecat mi-a zis: ,,hai să 
ieşim, îmi este frică de întuneric”. Pe drum spre 
hotel a vorbit nemulţumit de felul românului de a 
fi în marile momente istorice: ,,Ce revoluţie a fost 
la ’48, mi-a spus, dacă o muiere, cu două pistoale 
ascunse sub fustă, i-a scos pe revoluţionari de sub 
arestul poterii?”. Avea un fel aparte de a cântări 
istoria.

După decembrie ’89 şi-a propus să ofere culturii 
româneşti şansa de a se face cunoscută şi a înfi-
inţat Institutul Cultural Român. Era convins că 
avem nevoie de o instituţie în serviciul valorilor 
naţionale: vechi, clasice, contemporane. Învins 
încă o dată, a fost obligat să abandoneze proiectul. 
Cu acel simţ particular de înţelegere a istoriei, a 
renunţat să se apere în faţa răului. Înţelegea că, 
şi în ceea ce credeam că este libertatea, ţara nu 
poate să fie altfel, că ,,...este exact cum suntem noi 
toţi, nici mai bună, nici mai rea. Depinde foarte 
mult cât punem umărul, căci nu de kaghebişti sau 
de securişti trebuie să ne fie frică, ci de descen-
denţii lor” („A trăi, a scrie”). (Remarca se referă 
la o dispută politică mereu valabilă, dusă de ia-
cobinismul românesc împrumutat şi dat la întors, 
în familia scriitorilor). Totuşi, a continuat să 
creadă într-un Dumnezeu al românilor din 
moment ce a scos revista „Cultura” în care 
a cultivat, cu înţelepciune şi înţelegere su-
perioară, orice opinie care nu ruina certitu-
dinea că avem o cultură de apărat. Socotea 
publicistica o necesitate reclamată de timp, 
un spaţiu al dezbaterilor decente, civilizate. 
Atunci când a trebuit să ducă un război, l-a 
dus singur. Pentru editorialistul Buzura, a 
gândi independent a fost lege. Cunoştea prea 
bine preţul libertăţii pentru că îi cunoscuse 
riscurile.

Buzura şi-a luat libertatea de a fi sceptic. Unul 
aparte care s-a scos din ecuaţie pentru a face loc 
credinţei în vitalitatea omului. Nu s-a lăsat prins 
în capcană pragmatismului politic şi, resemnat, 
a rămas afară, socotind că ,,Prostia nu este, nu 
a fost şi nu va fi niciodată discretă (pentru 
că) ea nu poate trăi fără curte, fără supor-
teri entuziaşti, fără lepre…” („Raport asupra 
singurătăţii”). O libertate care i-a permis să 
rămână fidel doar propriului  crez. n

Dintre miile de libertăţi

...cu George Apostoiu la Bookfest 2017
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...cu Horia 
Alexandrescu și 
Geta Dimisianu  
la Bookfest 2017 

HORIA ALEXANDRESCU

R ămasă şi fără Augustin Buzura, 
săraca Românie e acum şi mai 
săracă! Era unul dintre puţinii, 
prea puţinii intelectuali de elită 
pe care ţara chiar putea conta, 

şi înainte, dar şi după 1989. Cum a şi con-
tat, de altfel, în anii comunismului, când, 
proscris fiind, traversa cu mândrie exilul 
forţat din provincie, ca şi în deceniile de 
regăsire a democraţiei, când a pus umărul, 
cu nobilă modestie, la reclădirea imaginii 
României, a românismului, a istoriei şi 
culturii acestui popor.

Augustin Buzura a fost un Havel al Ro-
mâniei, aproape de aceeaşi vârstă, cu ace-
eaşi statură intelectuală şi acelaşi curaj, 
puse în slujba apărării democraţiei şi a 
drepturilor omului, cu fapta şi cu opera, 
suportând deopotrivă cenzura şi prigoana, 
cu acelaşi spirit de sacrificiu, care a mers 
până la neglijarea propriei sănătăţi! Ase-
mănarea destinelor celor doi a fost de-a 
dreptul izbitoare – şi, de altfel, s-au şi regă-
sit împreună, deloc întâmplător, în Funda-
ţia Culturală Europeană „Gulliver”, alături 
de alţi reprezentanţi ai elitelor intelectuale 
din fostele ţări comuniste –, iar singurul lu-
cru care i-a deosebit a privit copilăriile lor. 
În timp ce Havel provenea dintr-o bogată 
familie pragheză, Buzura venea din Berin-
ţa lui natală, o comună maramureşeană, în 
care familia unui muncitor nu-i putea oferi 
decât dragostea de carte şi mândria de a 
fi român. Trăise pe pielea lui consecinţele 
Dictatului de la Viena, refugiat în pădu-
re, asistase mai târziu şi la năvala solda-
ţilor sovietici în bătătura casei, mitraliind 

icoanele de pe pereţi, dar descoperise şi 
bucuria cititului, în biblioteca preotului din 
sat, ascunsă chiar în şura casei părinteşti. 
Copilăria şi adolescenţa lui Augustin Bu-
zura par desprinse dintr-un roman, cu toa-
te peregrinările ulterioare, ca muncitor la 
mină sau îngrijitor de animale la circul din 
oraş, înainte de a absolvi Medicina la Cluj, 
dedicându-se însă literelor, nu psihiatriei.

Toate trăirile sale vor lăsa urme adânci şi 
se vor regăsi mai târziu în romanele de suc-
ces pe care le-a dăruit literaturii române, pro-
funde şi grave, veridice ca nişte instantanee 
fotografice, surprinse de ochiul pătrunzător 
al psihiatrului care era şi a rămas până la 
capăt. A fost un răzvrătit, dar unul mai de-
grabă singuratic, mocnind în sine, pentru a 
răbufni în scrierile sale, ca un urlet dureros 
împotriva nedreptăţilor din societatea comu-
nistă, pe care le-a cunoscut şi de care viaţa 
nu l-a scutit. Îmi amintesc că am citit „Fe-
ţele tăcerii”, prin anii ’70, într-o copie făcu-
tă la xerox – întrucât tirajul, cât o fi fost, se 
epuizase instantaneu! –, copleşit de povestea 
unui jurnalist provincial, de cutezanţa par-
tizanilor şi de ororile colectivizării. Atunci 
l-am descoperit pe Augustin Buzura, pentru 
a pândi apoi apariţia „Vocilor nopţii” (reuşind 
s-o şi cumpăr, de la Librăria „Sadoveanu”), în 
care am regăsit, aievea, zilele constrângerilor, 
temerilor şi frustrărilor pe care le trăiam noi 
toţi, atunci, în deceniul ’80.

Aveam să-l cunosc personal pe marele 
scriitor curând după 1989, fiind fascinat de 
personalitatea sa şi onorat de a constata 
mai apoi că mă număr printre gazetarii la 
care ţinea. I-am fost alături în câteva dintre 
marile sale demersuri făcute din poziţia de 
preşedinte-fondator al Fundaţiei Culturale 
Române, susţinând din paginile ziarelor pe 

care le conduceam impresionantul său ro-
mânism şi bătălia pe care a dus-o neîncetat 
pentru cunoaşterea şi recunoaşterea ţării, 
a istoriei şi culturii sale. Iar apogeul acestei 
bătălii a fost, fără îndoială, ediţia din 1999 
a „Smithsonian Folklife Festival”, când Au-
gustin Buzura a oferit americanilor adevă-
rata imagine a României. Ca să ilustreze cât 
mai sugestiv şi mai frumos statutul ţării de 
invitată de onoare a manifestării, sub gene-
ricul „România – porţi deschise”, maestrul 
Buzura s-a făcut luntre şi punte pentru a 
plasa acolo, în inima capitalei americane, 
între „Lincoln Memorial” şi „Washington 
Monument”, o biserică de lemn maramu-
reşeană, ca o elocventă deschidere a inimii 
româneşti către poporul american!

Era, deci, mult înainte de Parteneriatul 
România-SUA, de admiterea noastră în 
NATO şi UE, ceea ce s-ar cuveni marcat în 
istoria  postdecembristă şi nu ar mai tre-
bui uitat niciodată!

Mai ales acum, când suntem mai apropi-
aţi ca oricând de americani şi când, din ne-
fericire, tocmai Augustin Buzura nu mai e. 
Pe mine, unul, m-a copleşit realmente stră-
dania marelui cărturar de a oferi Americii 
şi întregii lumi imaginea României reale şi 
profunde, a spiritului, culturii şi credinţei 
acestui popor. Idee în care, câţiva ani mai 
târziu, când am aşternut „Jurnalul de călă-
torii” la Sf. Munte Athos, am îndrăznit să-l 
rog să-mi scrie o postfaţă a cărţii, cu care nu 
numai că m-a onorat, dar a şi ţinut să evoce 
la lansare istoria străveche a credinţei româ-
neşti în chiar Sfântul Munte al Ortodoxiei!

Am fost mereu mândru să mă pot numă-
ra printre apropiaţii academicianului Au-
gustin Buzura, n-am cutezat niciodată să 
mă ridic chiar la rangul de prieten al său, 
dar i-am rămas alături la fiecare operă pe 
care ne-a mai dăruit-o, cum s-a întâmplat 
şi la apariţia romanului „Raport asupra 
singurătăţii”, cu un amplu interviu în coti-
dianul „Independent”, sau la recenta lan-
sare a antologiei critice „Între două lumi. 
Augustin Buzura, romancier şi gazetar”, 
de la care provine şi imaginea alăturată.

N-a fost însă ultima noastră întâlnire, 
pentru că ne-am revăzut doar câteva zile 
mai târziu după „Bookfest”, la un dejun 
cordial, la care mă invitase cu o cople-
şitoare deschidere prietenească, pentru 
a-mi dărui ultima sa carte, cu ultimul său 
autograf, pe care s-a chinuit dureros să-l 
aştearnă pe contrapagină, chiar acolo, pe 
masa dintre noi. Era, ca de obicei, de o 
distincţie rară, dar obosit, mult prea obo-
sit, atât de obosit încât s-a grăbit, iată, să 
plece dintre noi mult mai devreme decât 
ne-am fi aşteptat şi, mai ales, decât s-ar fi 
cuvenit geniului său!

Dumnezeu să-l odihnească în pace, dăru-
indu-i lumina pe care o merită cu prisosinţă 
şi acolo, în singurătatea în care s-a grăbit 
să se retragă. De astă dată, definitiv! n

8 Augustin 
Buzura a fost 
un Havel al 
României, 
aproape 
de aceeași 
vârstă, cu 
aceeași statură 
intelectuală 
și același 
curaj, puse în 
slujba apărării 
democrației și 
a drepturilor 
omului, 
cu fapta și 
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deopotrivă 
cenzura și 
prigoana, 
cu același 
spirit de 
sacrificiu, care 
a mers până 
la neglijarea 
propriei 
sănătăți! 

Un Havel al României



IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA


CULTURA / seria a III-a / nr. 26 / 20 iulie 2017

MARIAN NAZAT

Plănuisem cu Augustin Buzura 
să facem un interviu pe care să-l 
așez în volumul „Lumea de azi”, 
proiectat să apară la toamnă. 
Cum starea sa de sănătate s-a 
tot înrăutățit, a trebuit să aștept 
până ce iscodirile mele aveau să 
primească un răspuns. „Veniți 
la mine, stăm de vorbă și scrieți 
dumneavoastră, altă soluție nu 
există, eu nu mai pot să scriu”, 
mi-a zis într-o seară la telefon. 
Și m-am dus, să fie vreo patru 
săptămâni de atunci. Era început 
de vară, soarele își domolise 
dogoarea și cobora molcom în 
amurg, asfințitul mi se părea 
departe hăt... L-am găsit pe 
prozator în apartamentul de 
lângă Biserica Armenească și l-am 
simțit foarte slăbit. Ne văzuserăm 
și la târgul de carte, în mai, când 
Angela Martin i-a pregătit o 
antologie pe măsură – „Între două 
lumi. Augustin Buzura, romancier 
și gazetar”. Nici acolo nu se arătase 
mai bine, știu că s-a așezat pe un 
scaun și a ascultat laudele ce i se 
aduceau de parcă s-ar fi vorbit 
despre altcineva.

Acasă s-a scuzat că o să şadă întins pe 
pat, îl slăbise rău intervenţia în urma că-
reia rămăsese fără bilă. În jurul nostru, 
cărţi. Pe masă, pe rafturi, pe scaun, oriîn-
cotro îmi aruncam privirea, dădeam cu 
ochii de ele. Şi aşa am intrat în lumea lui 
Augustin Buzura, una fascinantă, curată, 
tensionată... L-am regăsit copil, nevoit să 
ia pieptiş un deal ca să ajungă la şcoală, 
aflată la aproape 6 kilometri distanţă de 
satul natal. „Mă trezeam cu noaptea în 
cap şi plecam cu mama peste deal. În vârf, 
ea rămânea şi eu continuam singur dru-
mul. Parcă o văd şi acum pe mama stând 
neclintită pe coama dealului veghindu-mi 
mersul cu o lampă mare, pe care o mişca 
într-o parte şi-n alta până ajungeam în 
vale. Era şi asta o formă de tandreţe, de iu-
bire părintească”. Mi-l închipuiam singur 
prin codrii maramureşeni, o mogâldeaţă 

luminată de lampa ocrotitoare a mamei... 
„La ce se gândea copilul acela în singură-
tatea înfricoşătoare a naturii?”, l-am în-
cercat. „La nimic, o să vă miraţi. Mă ru-
gam să nu-mi iasă în cale lupii şi mistreţii, 
jivinele sălbatice ale pădurii. O dată m-am 
trezit înconjurat de o turmă de mistreţi, cu 
pui. Am rămas nemişcat, cum mă învăţa-
seră acasă, şi animalele nu m-au atacat. 
Altădată, un lup a venit lângă mine, am 
crezut că e un câine, dar şi atunci am avut 
noroc, după cum vedeţi...”

Mai târziu, în vremea liceului, a trebu-
it să meargă pe jos cam 25 de kilometri. 
Atâţia erau între Berinţa şi Baia Mare. 
De data aceasta îl însoţea tatăl său, fost 
muncitor în mină, iar mai apoi la topito-
ria „Phoenix”. „Oho, ce cale lungă! Ce vor-
beau un tată şi-un fiu în timpul acesta?”, 
am insistat curios. „Nimic. Fiecare se gân-
dea la ale lui. Iarna era un ger năprasnic, 

mormanele de zăpadă atingeau cerul, aşa 
mi se părea. Era atât de obositor drumul, 
încât nu ne ardea de vorbit. Uneori, tata 
scotea sticla de ţuică şi îmi dădea să beau, 
să prind curaj. Arar, mă pomeneam cu el 
la liceu, în pauză, aducându-mi un corn. 
Aşa înţelegea el să-mi arate că mă iubeş-
te. Țăranul român a avut întotdeauna re-
ţineri în a-şi arăta iubirea, o considera o 
slăbiciune”.

Orele au trecut pe nesimţite şi nu ajun-
seserăm la jumătatea vieţii marelui ro-
mancier... M-am ridicat, voiam să-l me-
najez, însă l-am auzit insistând să mai 
rămân, îl întremase parcă întoarcerea în 
propria-i poveste. L-am îmbrăţişat şi am 
stabilit să ne revedem, „dar nu săptămâna 
viitoare, fiindcă sunt ocupat, încerc să gă-
sesc fonduri pentru a ţine în viaţă revista 
«Cultura»”, m-a atenţionat. Când l-am că-
utat, mi-a mărturisit cu o tristeţe infinită 
că eforturile sale au fost zadarnice, aşa în-
cât revista nu va mai apărea. Niciodată nu 
l-am întâlnit atât de mâhnit, de descum-
pănit... suferise un şoc cumplit. Îl dezamă-
giseră nişte inşi în care îşi pusese oareşce 
speranţe, însă recunoştinţa e scrisă dintot-
deauna pe efemeride de nisip...

Şi dintr-o dată s-a lăsat o tăcere grea, 
rău prevestitoare, telefonul amuţise. În 
cele din urmă am aflat motivul şi m-am 
retras în ruga îndreptată spre Cel de Sus, 
Făcătorul de minuni. Dar Dumnezeu nu-i 
ajută pe păcătoşi, cum să mă ia în seamă? 
„S-a stins”, am primit într-o zi de luni, 10 
iulie 2017, ora 18:45, vestea de care mă te-
meam, „Drumul cenuşii” se încheiase.

Augustin Buzura a trăit din plin criza 
„Orgolii”-lor, a „Refugii”-lor, cu o „tentaţie 
a risipirii” caracteristică spiritelor înalte şi 
generoase, a conştiinţelor bolnave de ţara 
lor. „Cu cât scriitorul este mai curajos, cu 
atât societatea este mai laşă”, mi s-a des-
tăinuit curând şi fraza asta nu mă slăbeş-
te deloc. Autorul „Absenţilor” a resimţit-o 
din plin pe pielea sa, în anii cenzurii co-
muniste, întreaga-i operă fiind un protest 
împotriva sistemului concentraţionar, în 
care individul era strivit, anulat. Poate că 
de aceea, în „Raport asupra singurătăţii”, 
prozatorul nota că „Nu adevărul contează, 
ci doar ce se scrie despre el”. Doamne, şi 
câte se scriu despre adevăr, ca şi despre 
libertate, noţiunile cele mai siluite din vo-
cabularul nostru!

Am spus-o mereu, întâlnirea cu Augus-
tin Buzura este un dar pe care soarta mi 
l-a oferit. L-am iubit pe omul acesta, nefi-
resc de discret, ca pe un părinte, părintele 
neavut vreodată. Un om căruia i-am în-
credinţat frământările şi deziluziile mele, 
înfrângerile, izbânzile, precarităţile şi 
vulnerabilităţile, şi am primit la schimb o 
prietenie unică. Dispariţia lui m-a clătinat 
iremediabil şi nimic din ce-am fost nu voi 
mai fi, mă înec în cuvinte... n

Augustin Buzura, unicul

8 „Cu cât 
scriitorul este 
mai curajos, cu 
atât societatea 
este mai 
lașă”, mi s-a 
destăinuit 
curând și fraza 
asta nu mă 
slăbește deloc.
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Toţi știam  
cine era Buzura

ADRIAN SÂNGEORZAN

P e Augustin Buzura l-am cunoscut la New York, mulţi 
ani după ce plecasem din România. A fost o întâlnire 
neaşteptată şi foarte stimulatoare pentru mine. Începu-
sem să scriu şi m-am trezit lângă mine cu unul din cei 
mai buni guru literari şi spirituali pe care un începător 

şi l-ar fi putut dori. Viaţa mea era încurcată şi mi-a dat câteva sfa-
turi foarte folositoare, dar mai mult decât orice m-a îndemnat să 
scriu proză. Avea multă răbdare, era curios ca Borges şi îi plăcea 
să asculte poveştile altora. Într-o seară i-am povestit despre emi-
graţia mea. Am ajuns la una din năzbâtiile mele americano-can-
diene, majoritatea tragi-comice, care peste ani au bătut şi ridi-
culizat toate încercările mele de-a evada din România înainte de 
’89. „Povestea asta ar trebui s-o scrii”, mi-a spus el la un moment 
dat. M-a blocat, pentru ca scrisesem doar poezie până atunci, aşa 
că i-am pus o întrebare aproape prostească: „Şi cum s-o scriu?”. 
„Exact cum ai povestit-o” mi-a spus el, ceea ce am şi făcut.

În vremea când el începuse să publice în România scrisul 
era o unealtă foarte bine păzită. Astăzi e în mâna tuturor celor 
care au un Ipad sau Iphone. Augustin Buzura a fost medic, ca 
Cehov, Bulgakov, Williams Carlos Williams. Sunt puţini doc-
tori-scriitori care au avut curajul să-şi abandoneze profesia şi 
să rămână doar cu scrisul. Buzura a făcut alegerea asta într-un 
moment în care nu avea nimic altceva. Scrisul nu era numai o 
unealtă bine păzită, dar una chiar periculoasă, dacă nu puneai 
cu ea tencuială în zidul care trebuia să ne înconjoare. Ori el a 
avut puterea şi priceperea să nu facă asta. Cu fiecare carte a 
reuşit să creeze breşe în izolarea care ne înfricoşa pe toţi. Când 
eram la Medicină în Cluj şi stăteam la taifas la Croco, cineva 
ne-a arătat într-o zi un bărbat care trecea strada. Ne-a spus 
simplu că e Augustin Buzura. Nu eram studenţi la Litere, dar 
toţi ştiam cine era Buzura. El va continua să treacă pe toate 
străzile unde se vor afla studenţi sau cititori avizi de literatură 
adevărată, prin toate marile intersecţii unde unii ne vom trezi 
blocaţi, alţii eliberaţi. Vom găsi totdeauna o clipă pentru a-l 
saluta. n

CARMEN FIRAN

A cesta este titlul unuia dintre 
cele mai puternice volume de 
eseuri publicate de Augustin 
Buzura în vremuri sumbre 
când noi puteam zbura doar din 

zid în zid, în interiorul Cortinei de Fier. 
Vocea autorului se auzea la Europa Libe-
ră, curajoasă şi instigatoare la libertate: 
„Opriţi Nebunul!”

După căderea comunismului Augustin 
Buzura a preferat să aprindă o candelă cât 
de mică în loc să blesteme la infinit întuneri-
cul, în cuvintele sale. A preferat să constru-
iască, să încerce să schimbe mentalităţi şi să 
creeze un spaţiu de manifestare în cultură 
pentru multiculturalism prin asimilarea 
valorilor internaţionale. Şi a continuat să 
scrie. Nimic nu era uşor sau clar pe atunci, 

o tranziţie greoaie şi tulbure amesteca se-
chelele lumii vechi în galopul capitalismului 
adoptat pe nemestecate. Am fost martoră a 
bunelor lui intenţii şi eforturilor de a rezista 
într-o lume care îşi schimba cu repeziciune 
coafura. Şi-a asumat riscul oii negre, hulită 
de opoziţia nouă şi dispreţuită de multe ori 
de putere. I-am fost alături în multe momen-
te fericite, am construit împreună, am călă-
torit, am râs şi am scris, dar şi în momente 
triste şi grave. Un mare scriitor şi un mare 
prieten. Se va auzi mereu de Acolo unde se 
duc toate cuvintele şi toţi anii noştri, vorbin-
du-ne despre vocile nopţii, despre singură-
tate şi orgolii, arătându-ne feţele tăcerii, cu 
pasiune şi încăpăţânare, cu forţa ardeleanu-
lui care nu se sperie de ziduri şi nu se lasă 
impresionat de furtuni în pahare cu apă. O 
formă supremă de liberate. Acolo zboară vul-
turul. n

New York, iulie 2017

MAGDA BOTEZ

A m aflat cu enorm de multă 
durere că Augustin Buzu-
ra nu mai este printre noi. 
Pentru lume, pentru uma-
nitate, pentru Romania, 

pierderea este uriaşă, incalculabilă. 
Am avut privilegiul să mă număr prin-
tre prietenii lui apropiaţi, am cunoscut 
omul de o excepţională verticalitate, 

disident anticomunist prin scrieri-
le sale, un prieten desăvârşit plin de 
solicitudine, umor, dragoste, grijă. 
Atât timp cât era în viaţă... parcă mai 
aveam răgaz pentru o ţigară.... acum, 
plecat în lumea în care a plecat prema-
tur Mihai Botez, soţul meu, pot spune 
cu siguranţă că Mihai îl aşteaptă pe 
Augustin la porţile de sus ale Univer-
sului, acolo unde numai sufletele uria-
şe pot pătrunde. Drum lin, dragul meu 
băiat cu stea în frunte! n

Drum lin, dragul meu băiat  
cu stea în frunte!

„Unde zboară vulturul?”

...la aniversarea 
de zece ani 
a Fundației 
Culturale 
Române 
împreună cu 
Alexandra 
Nichita.  
În dreapta,  
Alex Ștefănescu, 
Carmen Firan, 
Zigu Ornea.
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CONSTANTIN CUBLEȘAN

Cei mai tineri în redacția 
„Tribunei” (seria nouă, din 1957) 
și ultimii veniți alături de prima 
garnitură de redactori ai acesteia 
am fost noi doi, Augustin Buzura și 
cu mine. Poate că de aceea relațiile 
noastre de prietenie s-au statorni-
cit și mai mult. 

N e cunoşteam, oricum, încă de 
mai înainte, dar camarade-
ria din acei ani a dat un plus 
de culoare apropierii noastre.  
Buzura era, sau cel puţin aşa 

părea la prima vedere, un tip ursuz, pu-
ţin locvace, adâncit în preocupările sale de 
ordin literar şi medical (psihiatric). Citea 
cărţi de specialitate, în franceză (Dumne-
zeu ştie de unde le procura) şi când cobo-
ram la „Arizona” (cofetăria de pe strada 
Universităţii, strada Puşkin încă pe vre-
mea aceea, la care se aduna toată floarea 
cea vestită a tineretului clujean, aspirant 
la gloria literară), îmi explica fel de fel de 
subtilităţi medicale pe care eu nu le prea 
înţelegeam, dar rămâneam mereu copleşit 
de setea lui în a-şi lărgi şi aprofunda cu-
noştinţele în acel domeniu în care îi fusese 
refuzată angajarea (Ar fi trebuit să rămâ-
nă asistent în cadrul IMF-ului, la catedra 
de specialitate, însă sforăriile ce se practi-
cau atunci – se practică şi azi – au făcut ca 
el să trebuiască a lua drumul literaturii, 
spre norocul nostru al tuturora). Rămăse-
se însă cu bune aprecieri din partea foş-
tilor profesori care, ori de câte ori urcau 
treptele „Tribunei”, pentru a-şi aduce tex-
tele colaborărilor lor, nu treceau fără să 
deschidă uşa biroului în care se instalase 
fostul student.

Profesorul Octavian Fodor venea de re-
gulă să se intereseze în legătură cu ce mai 
scria, fiind un cititor constant al textelor 
lui Buzura publicate în paginile revistei. 
Dar profesorul Valeriu Bologa (Mocu, după 
cum i se adresau cei apropiaţi), o somitate 
în domeniul istoriei medicinei în România, 
greoi, corpolent, urca de regulă cu gean-
ta sa doldora de texte vechi şi manuscrise 
preţioase, până la cei din conducerea pu-
blicaţiei, după care îl lua la braţ pe Gusti 
Buzura, mergând la o cafea, jos la „Arizo-
na”. Pe coridor, în trecere, Gusti mă lua 
din zbor: „Hai, că ne cheamă maestrul la 

poveşti”. Şi, într-adevăr, Valeriu Bologa 
ne povestea, la o cafea prelungită, despre 
lumea universitară, nu numai medicală, 
din Clujul interbelic. Buzura era, cum se 
zice, numai urechi şi îi punea fel de fel de 
întrebări iscoditoare, interesat de profeso-
rii pe care nu-i mai prinsese în studenţia 
sa. Foarte mult am discutat despre Victor 
Papilian, marele anatomist şi antropolog, 
dar şi un excelent scriitor. Mai târziu când, 
lucrând la Editura Dacia, i-am editat aces-
tuia romane, nuvele şi piese inedite, Buzu-
ra mă îndemna cu insistenţă să reeditez şi 
romanul „În credinţa celor şapte sfeşnice”, 
roman dostoievskian (cum mi-l tot explica 
şi cum mi-l recomanda Buzura), dar care, 
în acei ani, nu putea fi publicat, prea fi-
ind… mistic.

Aproape zilnic era vizitat de Mircea 
Zaciu. Coborau şi, numai în doi, parcur-
geau pe trotuar, de câteva ori, dus şi în-
tors, în plimbări colocviale, distanţa din-
tre Continental şi Biblioteca Universitară, 
parcă neţinând seama de nimic din ce se 
petrecea în jurul lor. Într-o zi, privindu-i 
de la fereastră, de sus, Radu Enescu ne-a 
atras atenţia, comentând cu un fel de bo-
nomă ironie: „Ăştia se cred în Antichita-
te: Magistrul cu învăţăcelul!” Nu greşea 
mult. Împreună puneau la cale scrierile 
de viitor ale romancierului care debuta-
se editorial cu un volum de povestiri din 
care cu greu puteai desluşi profunzimea 
analizelor abisale de mai târziu (Nici din 
nuvelele de început ale lui Liviu Rebreanu 
nu putuseră bănui mulţi dintre cititorii şi 
criticii literari de atunci, titanismul prozei 
ulterioare).

Când, în anii de mai târziu, Buzura pri-
mise o locuinţă adecvată, într-o casă din 
selectul cartier Andrei Mureşanu, avea 
obiceiul, devenit aproape un ritual, ca, 
seară de seară, după ce se făcea linişte 
în casă, să se retragă în odaia sa pentru 
a asculta muzică simfonică. Fuma (fuma 
prea mult) şi bea cafea, pregătindu-se ast-
fel pentru travaliul ce urma, până la ore-
le două-trei în noapte, scriind şi rescriind 
pagini întregi de roman. Acolo şi în acele 
momente se simţea cu adevărat în largul 
său, în lumea sa, eliberat de toate chingi-
le şi rigorile care ne marcau zilele acelor 
ani şi care pentru el au însemnat o conti-
nuă bătălie cu cenzura, pentru a-şi apă-
ra creaţia refuzată dogmelor de orice fel. 
Au fost anii de început de drum şi nimeni, 
niciodată nu l-a putut deturna de atunci 
înainte, de la azimutul pe care şi-l alesese 
de urmat în viaţă. Al său şi numai al său, 
inconfundabil. n

Amintiri de la „Tribuna”
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MONICA  
SĂVULESCU VOUDOURI

Probabil fără să-şi dea seama, 
Augustin Buzura a contribuit la 
întoarcerea mea profesională în 
România. N-am găsit niciodată 
prilejul să-i vorbesc despre asta şi 

acum este prea târziu. Ne-am întâlnit prima 
data după ce am emigrat, înainte de 1989, 
la Amsterdam în Olanda. El era invitat de 
Fundaţia „Gulliver”. Am vorbit amândoi în 
forum şi ştiu că i-am spus: eu pot să vorbesc 
orice, fiindcă nu mă mai întorc, tu însă ai 
grijă ce spui, fiindcă trebuie să te întorci in 
ţară. La finalul lucrărilor el a fost ales în-
tr-un comitet coordonator şi atunci am avut 
dureroasa revelaţie a ceea ce înseamnă 
pentru un scriitor emigraţia. El reprezenta 
România, eu puteam eu să spun orice, nu 
mai reprezentam nimic. Eram scriitor fără 
ţară. Prin toată comportarea lui ulterioară 
nu mi-a dat însă de înţeles acest lucru. Dim-
potrivă. Nu eram pentru el noi şi voi, eram 
NOI. Lucru pentru care nu am cuvinte să-i 
mulţumesc. (Şi probabil că nu numai eu am 
acest sentiment, dintre cei plecaţi).

În 1989, în ultimele zile ale lui decem-
brie, mă întorceam prima data în ţară după 
nişte ani. Eram prin Ardeal, să-mi revăd fa-
milia şi voiam să ajung la Bucureşti, luând 
din Cluj un tren de noapte. I-am scris că voi 
fi în gară între nişte ore absurde, nu mai ţin 
minte care. Nu mă aşteptam să vină. Dar 
a venit. Stăteam în sala de aşteptare, în-
tr-o lumină chioară, într-un frig ca o bucată 
de gheaţă pe şira spinării. În faţa noastră 
nişte ţărani dormeau pe desagi. Mai mult 
tăceam decât vorbeam, doar că iarăşi pre-
zenţa lui acolo mi-a dat acel sentiment de 
nepreţuit că nu suntem noi şi voi, ci că uite, 
iarăşi, suntem aşa cum am fost, într-o con-
tinuitate, NOI. Încercam să descriem ceea 
ce se întâmpla în acele zile în jurul nostru. 
Multe lucruri înţelegeam. Multe nu, aşa 
cum n-am înţeles până în ziua de astăzi.

Un proverb spune că „cine n-are trecut, 
n-are nici viitor”. Exista deci o continuita-
te fenomenologică şi în acele zile tocmai la 
această continuitate se dădea atacul. Gusti 
era umăr pe care să te sprijini. Cu el aveam 
mulţi dintre noi elemente de parcurs comu-
ne: oameni care s-au bucurat de privilegiul 
de-a învăţa gratuit carte, de-a se dezvolta 
spiritual, scriitori publicaţi după ce trecuse-
ră prin marele filtru pe care l-a reprezentat 
în literatura română editura domnului Ma-
rin Preda (care domn a rămas pentru noi şi 
dincolo de mormânt). Intelectuali fără să fi 
făcut compromisuri, care scriam, eram pu-
blicaţi, eram cenzuraţi, sufeream, existam. 
Țin minte că într-un Bucureşti mocirlos şi 
cu tunuri pe Calea Victoriei m-am întâlnit 
în acel sfârşit de decembrie cu Bălăiţă. Ce 
bucurie! Şi pe stradă, în faţa universităţii, 

cu Eugen Simion. I-am dat o carte publi-
cată la o editură samizdat din Danemarca. 
Mi-a dat un sfat: scrie despre ce e acolo, ce 
e aici ştim şi noi. Aşa am făcut, deşi preocu-
parea noastră este încă zonală, parohială şi 
nu mi-e uşor să fiu luată în seamă. Oricum, 
m-am ferit de ideea că literatura română s-a 
rupt colo şi dincolo, că până aici au fost unii 
şi acum au venit alţii.

În primii ani ai Fundaţiei Culturale Ro-
mâne, Gusti Buzura ne-a invitat în ţară, la 
o întâlnire cu oamenii de ştiinţă şi scriitorii 
din diaspora. A fost un demers uriaş. Întâl-
nirea s-a ţinut la Sinaia. Ne-am regăsit în 
ţară sute de intelectuali români, veniţi de 
pe toate meridianele. Gusti a înţeles că po-
porul ăsta n-a plecat numai să facă bani, ci 
a părăsit ţara să facă profesii, să facă şti-
inţă, să-şi urmeze vocaţia. Puţini după el 
au mai înţeles tot atât de clar acest lucru. 
Pentru noi atmosfera acestei întâlniri va 
rămâne moment de bucurie pentru toată 
viaţa. Pe unde nu eram! Ce lucruri fantas-
tice făceam, prin universităţile americane, 
prin marile instituţii europene, prin econo-
mia Australiei, prin Orientul Mijlociu, prin 
continentul latino-american! Într-o dimi-
neaţă, ţin minte că l-am găsit pe Buzura 
la intrarea în hotel. Stresat, congestionat, 
gata de dat în clocot, cu toată firea lui de 
ardelean molcom. „Ce se-ntâmplă”, l-am 
întrebat. „Mi-e teamă că nu vin la timp au-
tocarele”, mi-a spus, frază, la care am re-
plicat consternată: „Gusti dragă, dar tu eşti 
directorul Fundaţiei Culturale Române, tu 
trebuie să te ocupi de şoferi?”; „Ei, a dat din 
el din cap, se vede că ai plecat demult, dacă 
nu ţii totul sub control, aici nu se-ntâmplă 
nimic sau au loc catastrofe”.

M-am mai întâlnit cu el în Bucureşti de 
câteva ori. Ştiam că trece prin momente 
grele, fizic şi psihic. Eu însă aveam aminti-
rea cărţilor publicate, existau câteva scene, 
cum ar fi cele din ultimele pagini ale „Feţe-
lor tăcerii”, care mă urmăriseră ani de zile, 
ştiam că într-o zi cei care fac literatură vor 
face literatură şi cei care înţeleg ce înseam-
nă literatura îşi vor spune cuvântul.

În urmă cu câţiva ani i-am dat un telefon 
din Bucureşti şi i-am cerut o întâlnire. La o 
cafenea, într-o după-amiază, la o oră aiurită, 
când ni s-au potrivit agendele. Aşa vreau să-l 
ţin minte. Senin, elegant, în plină putere, lă-
sase parcă în urmă boli şi necazuri. „Uite ce 
este, l-am rugat, îmi lipseşte exerciţiul scrisu-
lui şi al publicării ritmice în ţară, am văzut că 
aţi făcut cu Angela Martin revista «Cultura», 
v-am citit, primiţi-mă, aş putea să vă scriu 
despre diaspora”. M-au primit. Şi îi datorez 
această revenire, el reprezentând, deci, pen-
tru mine (aş putea spune, cred, şi de această 
dată, pentru mulţi dintre NOI) ţara.

N-am lansat în România nicio carte fără 
să mă onoreze prin prezenţa lui. La ultima 
lansare, în primăvară, cineva i-a adus un 
scaun. Aşa am publicat pe facebook-ul So-
cietăţii Cuturale Balkania Contemporană 
din Atena o fotografie: în mijlocul parti-
cipanţilor la lansare, în public, Augustin 
Buzura, aşezat pe scaun.

Viaţa este imprevizibilă, nu ştiu câte 
lansări voi mai avea de acum înainte în 
ţară. Un lucru este însă sigur: de fiecare 
dată, la fiecare lansare, el îşi va avea scau-
nul lui acolo. Şi va fi cu noi, aşa cum îl vom 
mai păstra printre noi o vreme, citindu-i 
cărţile. Până ne va veni rândul şi nouă. 
Odihnească-se-n pace! n

Întoarcerea în ţară

8 Gusti a 

înțeles că 

poporul ăsta 

n-a plecat 

numai să 

facă bani, ci a 

părăsit țara să 

facă profesii, 

să facă știință, 

să-și urmeze 

vocația. Puțini 

după el au mai 

înțeles tot atât 

de clar acest 

lucru. 
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JEAN ASKENASY

Obsedat de „singurătate”, Augustin 
Buzura străbate fie la pas, fie fu-
gind, vastul ei spațiu, în căutarea 
unui punct de sprijin. După ani de 
alergătură, înarmat cu o meserie 
pe care și-o însușește cu neobișnuit 
talent, descoperă singurul punct de 
sprijin în singurătatea sa: „scrisul”. 

C a medic şi psihiatru avea în 
faţă o carieră strălucitoare, dar 
liberul arbitru decide în dru-
mul său spre eternitate să se 
dedice radiografiei singurătă-

ţii. Publică de la „Orgolii” până la „Raport 
asupra singurătăţii” o suită de cărţi de 
mare succes traduse în nenumărate limbi 
şi transformate în filme. Când scriu aceste 
rânduri visul său de a da al doilea volum 
al raportului asupra singurătăţii s-a spul-
berat. La despărţirea de marele scriitor 
îmi propun să răspund la întrebarea „cine 
este pentru mine acest monograf al sin-
gurătăţii?”. Pentru mine, paradoxal, este 
un exponent al apoteozei prieteniei! Iată 
dovada:

Am scris cartea „Minimum necesar des-
pre Conştiinţă” şi programasem împreună 
cu acad. prof. Eugen Simion lansarea ei la 
Fundaţia Naţională Pentru Ştiinţă şi Artă 
a Academiei Române. Prezentarea a fost 
stabilită – de comun acord cu Profesorul 
Constantin Bălăceanu Stolnici – pentru 
data de 25 septembrie 2007. Totul fusese 
organizat în detaliu, invitaţiile făcute (un 
număr de 10 oaspeţi trebuiau să vină de 
peste hotare).

Din precauţie am sosit din Israel cu 2 
zile înainte de lansarea cărţii. În dimi-
neaţa zilei de luni, 24 septembrie 2007, 
la ora 9 dimineaţa, dau telefon Dlui 
Prof. Bălăceanu Stolnici şi, din convor-
birea cu soţia sa, aflu că este bolnav şi 
în imposibilitatea de a prezenta cartea 
mea, pentru care îşi cere scuze. Rămas 
la telefon fără cuvinte, sunt copleşit de 
ruşine, cu o nelinişte în tot corpul care 
mi s-a acoperit de o sudoare rece şi în 
ritmul inimii care se bătea să iasă din 

piept, auzeam cuvintele „te faci de râs 
în faţa Academiei şi a invitaţilor”, cu-
vintele se repetau fără sfârşit, laolaltă 
cu strigătele soţiei „ce s-a întâmplat, ce 
ţi-a spus, ce e cu tine”, în timp ce-mi în-
tindea un pahar cu apă. În acel moment 
sună telefonul: La primul „alo”, recu-
nosc vocea lui Gusti Buzura: „M-ai cău-
tat? Văd că ai sunat?” Cu o voce stran-
gulată i-am răspuns: „Da! Am vrut să-ţi 
reamintesc să vii la prezentarea cărţii şi 
când colo mă paşte ruşinea vieţii mele”. 
„Ce anume?” „Mâine seară trebuia să-mi 
prezinte cartea dl. prof. Bălăceanu, care 
este foarte bolnav şi nu o poate prezen-
ta, nu ştiu cum să ies din această trage-
die!” „Nu este nicio tragedie, pentru că 

îţi prezint eu cartea!” „Gusti, iubit prie-
ten, dar nici nu ţi-am dat cartea şi este 
o carte de specialitatea lui Bălăceanu”. 
„Jeane, ai uitat că eu sunt psihiatru?” 
„Da, am uitat, ce am de făcut?” „Până 
când îmi aduci cartea, anulez toate în-
tâlnirile de azi şi mâine şi m-apuc să-ţi 
citesc lucrarea, pe care ţi-o voi prezen-
ta mâine seară la ora 6 după-masă, la 
Fundaţie”. Psihiatrul Buzura practica 
psihoterapia unui disperat cu cea mai 
nonşalantă dezinvoltură, cu naturale-
ţea unui psihiatru care de-o viaţă nu 
face altceva decât medicina de zi de zi, 
şi iată cum vindecă un om care, cu o se-
cundă înaintea telefonului, întrevedea 
sfârşitul lumii. Seara de 25 septembrie 
la Fundaţia Academiei a fost un succes 
închinat prieteniei lui Gusti Buzura.

Augustin Buzura şi-a petrecut toată via-
ţa alergând în vastul spaţiu al singurătăţii 
ca un idol al adevăratei prietenii. Întrebat 
de Angela Martin („Ascensiuni interioare”, 
p. 113): „Cum vă raportaţi la personajele 

dumneavoastră? Ca un stăpân, părinte, 
prieten...?” Scriitorul  răspunde: „Relaţiile 
mele cu personajele sunt asemenea celor 
pe care le am cu oamenii vii, îi iubesc, îi 
detest, îmi scapă, mă urmăresc, îmi sunt 
prieteni, dar mă şi duşmănesc. Trăiesc în 
lumea lor mai mult decât în cea reală şi 
fireşte mă simt răspunzător pentru desti-
nul lor. Încredinţându-le hârtiei, am senti-
mentul că sculptez, finisez până ce simt că 
statuia poate să umble”. Augustin Buzura 
a realizat statuia „prietenului care poate 
să umble”. Să pierzi un prieten este greu, 
dar când prietenul este un monument al 
dragostei de oameni, care a traversat viaţa 
ca un singuratic, îţi vine să urli, dar e prea 
târziu! n

Punct de sprijin  
în singurătatea sa, scrisul

8 Când scriu 
aceste rânduri 
visul său  
de a da  
al doilea volum 
al raportului 
asupra 
singurătății 
s-a spulberat.

Întâlnire cu medicii  
la Clinica din Cluj-Napoca

Cu prof. dr. Jean Askenasy
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BOGDAN TEODORESCU

P rima dată am stat mai mult de 
vorbă cu Augustin Buzura la re-
staurantul „Piccolo Mondo”, în 
cartierul 1 Mai, acum vreo un-
sprezece ani. Ultima dată, am 

vorbit faţă în faţă în luna aprilie a aces-
tui an la restaurantul „Hong Kong”, pe 
Calea Griviţei, peste drum de unul dintre 
noile sedii ale Muzeului Literaturii Roma-
ne. Cel dintâi este un restaurant libanez, 
cel de-al doilea este chinezesc. În ambele, 
bucătăria este foarte bună… La primele 
noastre mese Augustin Buzura mânca ori-
ce, bea vin sau bere şi, deşi diabetic, mai 
atenta la un pic de dulce. La ultimele nu se 
apropia de alcool, de carne roşie, de zahăr 
şi de multe altele. 

Cum sunt aceste informaţii importante 
în contextul acestui moment şi al numă-
rului omagial dedicat lui Augustin Buzu-
ra? Cu siguranţă, în niciun fel. Dar, ce-
rându-mi iertare pentru impietate, nu voi 
vorbi despre nimic din ce s-ar putea con-
stitui într-un profil literar, istoric sau po-
litic al acestuia. Nici despre romanele sale 
(pentru mine „Drumul Cenuşii” este un 
roman total al României comuniste), nici 
despre curajul de a spune în scris ceea ce 
mulţi dintre noi rosteau în şoaptă acasă, 
nici despre atitudinea verticală de după 
Revoluţie, nici despre proiectul Fundaţi-
ei Culturale Române, nici despre efortul 
de a ţine în viaţă revista „Cultura”, nici 
despre interviurile rare, penetrante şi in-
comode, din media audio-vizuală, nici des-
pre comentariile lucide, triste si abrazive 
din ultimii ani. Nici măcar despre textul 
laudativ care mi-a însoţit unul dintre 
romane.

Fiindcă dincolo de toate aceste lucruri, 
eu am avut şansa unor mese (numeroa-
se, în fapt) cu Augustin Buzura. Primele 
întâlniri au fost mai protocolare, discuţia 
migra rapid spre subiectele grele şi acolo 
se aşeza pentru o lungă perioadă de timp. 
Mâncarea erau doar un pretext, totul se 
învârtea în jurul realităţilor momentului. 
Politicieni deştepţi şi politicieni proşti, 
ticăloşi şi cinstiţi, trădători şi oameni 
de cuvânt, lumea mare cu problemele ei 
şi lumea noastră mică înghesuită între 
ele. Cuvinte puţine, fraze cu subînţeles, 
aluzii… În acea perioadă, România era 
condusă de Traian Băsescu şi de echipa 
lui care se înşurubase pretutindeni, din 
economie până la cultură. La un mo-
ment dat, într-un restaurant cu specific 

german, autorul celor mai bune şniţele 
din partea aceasta de lume, ne-am nime-
rit la două mese distanţă de unul dintre 
ayatolahii culturali ai acelei epoci, acum 
contestatar al acesteia, care s-a uitat câş 
la noi toată seara şi a plecat fără a răs-
punde la saluturi. Un război rece plasat 
între ştrudele fierbinţi, cu frişcă şi cre-
mă de vanilie. Încet-încet însă, atmosfera 
de la acele mese s-a destins, politica s-a 
dus de acolo şi am început să aud istori-
ile care contează, părerile care contează, 
impresiile şi interpretările care contează. 
N-o să mă apuc acum să relatez câte ceva 
din poveştile adunate în toţi aceşti ani. 
Nu are sens… O parte dintre ele au ajuns 
în spaţiul public chiar prin vocea sau prin 

textele lui Augustin Buzura. Altele pro-
babil că nu…

Tot ce am de spus este că aşteptam 
aceste întâlniri, plasate în jurul unor bu-
cate bine alese, din bucătării multiplu 
etnice, cu o bucurie similară cu aceea pe 
care o simt când îmi pregătesc traseele 
turistice externe. Fiindcă în viaţa mea or-
donată şi, în principiu, liniară, turismul 
înseamnă discontinuitatea, neprevăzutul 
frumos, cunoaşterea nemijlocită, senzaţia 
tare a unei libertăţi ce depăşeşte stadiul 
de lozincă. Am avut ocazia să vorbesc în 
această viaţă cu mulţi oameni, unii din-
tre ei extrem de valoroşi, oameni cu opere 
în spate, cu o vastă cultură, cu viziune şi 
cu talent, oameni cu experienţă şi cu ex-
pertiză. Cu toate acestea, de la un anumit 
număr de întâlniri, discuţiile erau previ-
zibile, deşi, în continuare, foarte plăcute 
şi pline de recompense intelectuale. O 
discuţie cu Augustin Buzura era mereu 
neaşteptată, fiindcă spaţiul propriei sale 
vieţi era suficient de vast pentru a te 
surprinde mereu. Fusese în foarte mul-
te locuri, văzuse şi trăise foarte multe 
momente semnificative, ascultase foarte 
multe poveşti ale altora şi le integrase 
în universul s  ău. Şi toate acestea peste 
o continuă şi neobosită lectură. Neîntre-
ruptă nici măcar de marile probleme cu 
vederea care i-au chinuit ultimii ani de 
viaţă. Descrierea, în cele mai mici deta-
lii tehnologice, a lupei electronice cu care 
urma să citească, deşi privirea nu-l mai 
ajuta, este unul dintre cele mai emoţio-
nante mesaje de speranţă pe care le-am 
auzit vreodată din partea unui om. Deşi 
ai totul împotrivă, totuşi găseşti acel 
punct de sprijin care te determină să mer-
gi înainte. Era un om care citise toată via-
ţa, ochii nu-l mai ajutau deloc, dar asta 
nu însemna că trebuia să se oprească. Din 
contră… Când l-am cunoscut, deja trecu-
se printr-un şir teribil de boli, se întâlnise 
cu eroarea umană, cu neglijenţa şi cu ne-
păsarea, primise verdicte necruţătoare, 
îndurase tratamente chinuitoare şi de fi-
ecare dată ieşise la lumină bucurându-se 
de viaţă. O bucurie sesizabilă în fiecare 
poveste, în fiecare înghiţitură de mâncare 
bună, în fiecare pahar de vin, în fiecare 
întrebare şi în fiecare răspuns. Şi tot ce 
spun se referă exclusiv la mesele pe care 
am avut şansa să le petrecem împreună, 
fiindcă nu cunosc nimic altceva din exis-
tenţa lui Augustin Buzura. Atunci când, 
din varii motive, nu reuşesc să călătoresc 
în vreun colţ de lume, mai apropiat sau 
mai îndepărtat, de la un anumit punct mi 
se face cumplit de dor de toate senzaţii-
le corelate cu plecarea. Dar, mai devreme 
sau mai târziu, călătoria tot va începe şi 
golul se va umple. Din nefericire, anumite 
lucruri sunt ireversibile şi nimeni nu va 
putea umple acest gol... n

Din poveștile adunate... 

8 O discuție 
cu Augustin 
Buzura 
era mereu 
neașteptată, 
fiindcă spațiul 
propriei 
sale vieți era 
suficient de 
vast pentru a 
te surprinde 
mereu.
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MĂDĂLINA FIRĂNESCU

Odată cu genele, părinţii (am-
bii ziarişti de formaţie) mi-au 
transmis şi microbul literei 
tipărite, care a stat pitit în 
spiralele ADN-ului până la 

vârsta primei buchiseli. După care a prins 
să se manifeste, provocându-mi o gravă 
şi incurabilă dependenţă de lectură. Şan-
sa mea a fost că, victimă a unei repartiţii 
prea îndepărtate de familie, mama a dat 
trepidanta gazetărie pe liniştea rafturilor 
cu cărţi, putându-mi astâmpăra constant, 
din biblioteca Facultăţii de Filologie a Uni-
versităţii Bucureşti, foamea de citit, într-o 
vreme când această patimă era dificil de 
ostoit. Aşa se face că, în 1988, când volu-
mul abia editat a intrat imediat în fondul 
de carte interzisă, eu, ca liceană, am putut 
porni pe „Drumul cenuşii” cu emoţia comi-
terii unei fapte prohibite, descoperindu-l 
pe romancierul Augustin Buzura. 

Am avut la dispoziţie doar o săptămâ-
nă – timp în care am devorat paginile la 

concurenţă cu mama – dat fiind că acesta 
era intervalul maxim de menţinere în bi-
roul de înregistrare a unei scrieri neagrea-
te de regimul comunist. După care volu-
mul ajungea într-un uriaş dulap aflat sub 
cheie, de unde nu mai ieşea decât cu apro-
bări speciale, improbabil de obţinut. Ceea 
ce echivala cu condamnarea respectivului 
titlu la moarte prin însingurare.

Nu aveam de unde şti că întâlnirea cu 
ziaristul Adrian Coman, personajul prin-
cipal al romanului, avea să-mi marche-
ze destinul. Cu modelul paternal în faţă, 
cochetam deja cu ideea scrisului ca profe-
sie, însă presa părea – în condiţiile epocii 
– un Tărâm al Făgăduinţei prea greu de 
atins. Dar, inspirată de frământatul jur-
nalist obsedat de aflarea şi rostirea adevă-
rului, am visat să-i pot urma cândva idea-
lurile. L-am cunoscut apoi, pe aceeaşi cale 
complicată, şi pe Dan Toma, ziaristul care, 
în „Feţele tăcerii”, se întreba exasperat, 
ispitindu-mă: „Spun oare adevărul care îi 
interesează pe toţi, adevărul tuturor, de-
finesc eu maladia sau numai unele mici 
simptome?”

Până să încerc să aflu răspunsul, a venit 
Revoluţia din 1989, care a eliberat nu doar 
oamenii, ci şi cărţile din închisoarea-dulap. 
Dintr-odată, Augustin Buzura nu mai era 
un nume de pe lista neagră a scriitorilor, ci 
un romancier inclus în bibliografia obligato-
rie a studenţilor de la Filologia transformată 
în Litere. Biletul tras la examenul de Lite-
ratură română din anul IV de studii mi-a 
dat ocazia să vorbesc cu pasiunea cititorului 
„veteran” despre realismul psihologic în ro-
manele lui Augustin Buzura. A fost cel mai 
sigur 10 pe care l-am obţinut în studenţie şi 
cel care mi-a dat cea mai mare satisfacţie.

I-am mărturisit peste ani acest mic mo-
ment de triumf chiar celui căruia i-l da-
toram: scriitorul şi gazetarul Augustin 
Buzura, atunci când, în decembrie 2005, 
l-am întâlnit pentru întâia oară, în redac-
ţia revistei „Cultura”. A glumit cu blândeţe 
pe seama episodului, spunându-mi că nota 
maximă garantează că voi păstra o amin-
tire frumoasă romanelor sale. Nu am mai 
apucat să-i povestesc că entuziasmul meu 
de cititor are rădăcini mai adânci decât acel 
examen, fiindcă a început şedinţa de sumar 
a redacţiei, prima la care am participat, 
după ce mi se oferise şansa de a scrie în pa-
ginile revistei. Stingherită de vecinătatea 
unor condeie redutabile, a unor nume-reper 
în domeniul cultural, n-am izbutit nicioda-
tă să scap de emoţii, străduindu-mă totuşi 
să nu înşel încrederea pe care dl Buzura a 
avut-o într-un jurnalist venit din presa coti-
diană generalistă. Cu fiecare rând aşternut 
pentru „Cultura” m-am simţit mai legată de 
revistă, sfârşind – asemeni extraordinarei 
Oriana Fallaci – prin a mă îndrăgosti de cu-
vintele care „ieşeau precum picăturile, una 
câte una, şi rămâneau nemişcate pe hârtia 
albă… fiecare picătură devenind ceva care, 
dacă prindea glas, ar fi zburat departe; dar 
acolo se solidificau, fie bune sau rele.”

Şi nu întâmplător mintea sau mai degra-
bă inima mi-a făcut această legătură. Fas-
cinanta carte a jurnalistei italiene, „Dacă 
Soarele moare”, apăruse în România la ace-
eaşi editură clujeană, Dacia, care publicase 
în 1970 şi primul roman semnat Augustin 
Buzura, „Absenţii”. Teritoriile literare şi 
sufleteşti ale acestor două mari nume se 
intersectau şi în devotamentul pentru scris, 
văzut ca act deopotrivă dureros şi eliberator, 
în profunzimea sondării abisurilor psiho-
logice, în curajul discursului necruţător şi, 
mai ales, în ura faţă de moarte, lupta împo-
triva ei. „Fireşte, prin tot ceea ce înfăptuim, 
nu încercăm altceva decât să ne sustragem 
morţii. Faptele noastre sunt, în ultima in-
stanţă, consecinţa nevoii de veşnicie”, scria, 
în „Drumul cenuşii”, Augustin Buzura. Care 
a reuşit, prin cărţile sale şi prin amprenta 
lăsată asupra cititorilor şi cunoscuţilor săi, 
„să moară mai puţin” decât ceilalţi muritori. 
Aşa am învăţat că eroii trăiesc şi vor trăi şi 
dacă Soarele moare. n

Dacă Soarele moare

...alături de 
Lucia Ivănescu și 

Mădălina Firănescu 
la Bookfest 2017

8 Întâlnirea 
cu ziaristul 
Adrian Coman, 
personajul 
principal  
al romanului, 
avea să-mi 
marcheze 
destinul.
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VASILE IGNA

În vremea când scria la ceea ce 
avea să devină „Vocile nopții”, 
am vorbit săptămâni la rând des-
pre cum se va intitula romanul. 
Se oprise la „E frig și e noapte, 
seniori”, titlul pe care îl dăduse 
unui fragment ce tocmai fusese 
publicat, după lungi pertractări, 
în „România literară”. Sperase că 
tot ceea ce acceptase revista, vor 
accepta și cei ce, la editură și, mai 
ales, la cenzură, hotărau apariția 
cărții. N-a fost să fie. Dar aceasta 
este deja istorie. Mai mult sau mai 
puțin literară.

Am rememorat cu el tensiunea şi, în 
cele din urmă, unicitatea acelor zile, acum 
mai bine de şapte sau opt ani, când pe 
lumina ochilor săi albaştri, mai degrabă 
sceptici decât melancolici, începuse să se 
aşeze întunericul. Şirul literelor deveni-
se tremurător, spaţiile dintre cuvinte tot 
mai înghesuite, lentilele ochelarilor, pe 
care începuse să-i poarte foarte devreme, 
şi, apoi, ale lupelor cu focalizare tot mai 
mică, deveniseră neputincioase. Din fer-
mă, ascuţită şi uniformă, lumina devenise 
intermitentă şi difuză, asemenea celei a 
farurilor semnalizând un ţărm îndepărtat 
şi puţin îmbietor. Cu câţiva ani în urmă, 
bătăile dezordonate ale inimii îl însoţise-
ră până în preajma neantului, acum frigul 
umed al pâclei ce pătrundea prin hăţişu-
rile nervului optic ameninţa cu un îngheţ 
accelerat şi iremediabil. Tot întunericul pe 
care se străduise să-l alunge cu scrisul lui, 
toate fantasmele care se aşezaseră, mai 
mult sau mai puţin ferm, în interiorul sau 
dincolo de fruntariile nenumăratelor sale 
nopţi de veghe şi trudă, păreau a se „răz-
buna” în aceşti ultimi ani. Cortegiul amă-
răciunilor şi deziluziilor adăuga cu fiecare 
zi tot mai mulţi însoţitori. Vocea la telefon 
era tot mai stinsă, mai ezitantă, mai puţin 
încrezătoare, iar cea publică tot mai greu 
de auzit.

Ne cunoşteam de peste cincizeci de ani, 
din studenţie, ne-am împrietenit, după 
stabilirea mea la Cluj, în 1970, la Editura 
Dacia. Ani la rând, ne-am auzit seară de 
seară la telefon, ne vedeam la fiecare sfâr-
şit de săptămână. Înainte de plecarea lui 
la Bucureşti, am petrecut cu el şi Babi, şi 

alături de câţiva prieteni, mereu aceiaşi, 
toate serile de Crăciun şi nopţile de An 
Nou. O dată, i-am spus: „Măcar Naşterea 
să o petrecem împreună, căci Învierea va 
veni pe rând!” A zâmbit cu înţeles. Ne pre-
făceam, amândoi, că nu ştim sau că nu ne 
pasă că, de fapt, Învierea e de obşte şi că 
doar Naşterea e la soroc! Iar moartea, oho, 
moartea era la un orizont pe cât de simplu 
de desenat, pe atât de depărtat!...

Până în 1990, i-am citit, pe măsură ce 
s-au scris, şi apoi, după discuţiile cu edi-
tura şi cenzura, toate cărţile, indiferent de 
editura la care urmau să apară. Am fost 
martorul numeroaselor sale impasuri, dile-
me, temeri, entuziasme, îndoieli, dar, mai 
cu seamă, a numeroaselor şi nu întotdeau-
na victorioaselor sale războaie cu Cenzura. 
Strict circumstanţial, dar cu infinită sfia-
lă, citez dedicaţia de pe pagina de titlu a 
volumului „Bloc notes”: „Augustin Buzura 
n-ar fi avut niciodată curajul să încredin-
ţeze tiparului acest «Bloc notes» dacă nu 
ar fi fost îndemnat, stimulat, obligat etc. 
de Vasile Igna care, cu ani în urmă, a mi-
zat şi a riscat şi pentru «Orgolii», care, cu 
luni în urmă, l-a îndemnat să încredinţeze 
tiparului «Vocile nopţii», într-un moment 
când autorul l-ar fi trimis focului fără mari 
regrete. Cu mulţumiri, dragoste şi frăţie, 
Aug. Buzura, Cluj, sept. 81”.

Pe cât de îngăduitor era cu semenii şi, 
nu rareori, cu confraţii, pe atât de mult 
ura frica şi laşitatea. A încercat, pe rând 
sau deodată, multe remedii, dar singurul 
antidot cu adevărat eficient i se părea a 
fi speranţa. Doar ea era în stare să uci-
dă spaimele şi să aline neputinţele, după 
cum, câteodată, ea era şi portiţa îngustă 
prin care se furişa (spre niciunde?) iz-
vorul, ce se dovedea totdeauna firav, al 

compromisului. A renunţa la speranţă 
însemna pentru el a accepta să fii înmor-
mântat fără împărtăşanie şi înainte de 
vreme. De aceea, foarte mult din ceea ce a 
reuşit să învingă omul Buzura s-a petrecut 
prin mijlocirea speranţei, a incredibilei lui 
tării morale şi a consecvenţei în principii. 
A fost, deseori şi profund, amăgit de alţii, 
nu de puţine ori s-a amăgit singur. Dar 
harul scriitoricesc nu l-a părăsit niciodată, 
aştepta în el de la început şi i-a luminat 
mereu calea. El a născut şi a ţinut mereu 
în stare de veghe pe marele scriitor.

Alături, şi multă vreme împreună, de 
Mircea Zaciu şi Iordan Chimet, Augustin 
Buzura a fost marele şi mereu preţuitul 
meu prieten. Le datorez mult, fiecăruia. 
Doar lui/lor le puteam împărtăşi propriile 
nelinişti şi doar lui/lor le puteam pune în-
trebări la care speram ca, măcar ei, vor şti 
să răspundă.

De aceea şi îndrăznesc acum să-l întreb 
pe Gusti, ultimul plecat dintre cei trei: 
Cum e Acolo, Bătrâne? E frig și e noapte?n

Ardusat, în Maramureş, 
15 iulie 2017

E frig și e noapte, senior(i)?

...de Anul Nou  
1980, citind  

din „Soldatul 
Swejk”
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CRISULA ȘTEFĂNESCU

Îmi este cu neputință să îmi imagi-
nez că Gusti a plecat dintre noi. Cu 
numai câteva săptămâni în urmă 
ne-am văzut la Bookfest, respec-
tând acel ritual, din fiecare vară, 
de a ne întâlni la târgul de carte și 
de a merge apoi să mâncăm unde-
va împreună și să stăm de vorbă 
despre ce s-a mai întâmplat în anul 
care s-a scurs. Și acum, deodată, 
aflu că... Nu, nu pot încă să pun, în 
ceea ce-l privește, verbele la timpul 
trecut. Cum abia pe 13 iulie, adică 
a doua zi după înmormântare, am 
aflat că Gusti nu mai este, am ne-
voie de timp pentru a realiza toată 
grozăvia.

L -am cunoscut pe Augustin Bu-
zura la München, în decembrie 
1988. Eram pe atunci cercetă-
tor analist la secţia de cercetare 
a Europei Libere şi mă ocupam 

de cultură şi de fenomenul de dizidenţă 
în cultură. Secţia de cercetare scotea un 
buletin informativ, sub forma unei reviste 
în limba engleză, unde erau publicate lu-
crările noastre, care comentau evenimente 
recente sau analizau evoluţii politice, fiind 
o sursă de prima mână pentru informarea 
mass mediei occidentale, ambasadelor, 
universităţilor. Trebuia să fim la curent 
cu ceea ce se întâmpla zi de zi în România 
şi, în cei zece ani cât am lucrat în secţia 
de cercetare, am stat de vorbă cu foarte 
mulţi oameni de cultură care veneau din 
ţară. Informaţia pe care ne-o ofereau era 
confidenţială, nu puteam să o folosim în 
lucrările noastre, unde trebuia să cităm 
surse, dar ne ajuta să înţelegem mai bine 
ceea ce se întâmpla, să avem o imagine cât 
mai nuanţată şi mai aproape de realitate. 
Cum cei pe care îi întâlneam urmau să se 
întoarcă în ţară şi să fie luaţi la întrebări 
de Securitate, aveam grijă să nu-i expu-
nem, aşa că aceste convorbiri aveau loc 
de obicei acasă sau în câte un restaurant 
nefrecventat de români, fără să înregis-
trăm. Despre prezenţa la München a unui 
om de cultură din ţară ştiau, de multe ori, 
foarte puţini. Publicasem în buletinul in-
formativ mai multe lucrări despre Augus-
tin Buzura şi îmi doream să îl cunosc per-
sonal. Cred că Anneli Ute Gabanyi a fost 
cea  care a „mijlocit” întâlnirea noastră şi 
îmi amintesc perfect, ca şi cum ar fi fost 
ieri, că în seara de 9 decembrie 1988 la uşa 

apartamentului nostru a sunat Augustin 
Buzura în carne şi oase.

Au trecut de atunci aproape 20 de ani şi 
încă am clară în minte această întâlnire. 
Cred că am fost pentru Augustin Buzura 
o surpriză toată familia noastră. Am stat 
la masă şi apoi de vorbă până aproape de 
miezul nopţii, ne-am uitat la televizor şi 
Andi, redactor la secţia de ştiri, l-a pus 
la curent cu ultimele noutăţi. Am vorbit 
de parcă ne cunoşteam de o viaţă despre 
cele mai recente evenimente politice, dar 
şi despre soţia sa şi cei doi copii, Ada şi 
Adrian, despre oamenii cu care se văzuse 
în Occident, dar şi despre lucrurile care îl 
frământau până la obsesie. Urmarea a fost 
că până la plecarea sa în ţară, ne-am văzut 
de mai multe ori, uneori din iniţiativa lui 
Augustin Buzura, puţin dezorientat într-o 
lume căreia nu reuşea să-i descifreze me-
canismele, spre deosebire de cea de-acasă, 
căreia, ca să folosesc propriile sale cuvinte, 
„i le descifrase mai mult sau mai puţin”. 
Discuţiile purtate în 1988 s-au continuat 
cu cele din anul următor, când ne-a vizi-
tat din nou, în momente cruciale pentru 

noi toţi, de maximă tensiune şi fierbere, 
când istoria avea să facă o mare cotitură, 
pe care încercam să ne-o imaginăm fără să 
bănuim că va fi mai surprinzătoare decât 
puteam noi să întrevedem din evenimen-
tele care se succedau ameţitor. Am desco-
perit în acele momente, dincolo de scriito-
rul cunoscut, preocupat până la obsesie de 
binele breslei şi al cetăţii, şi pe un altul, 
greu de descifrat la prima vedere, temător 
în faţa unui viitor incert din care se putea 
naşte o lume extrem de diferită de cea de 
până atunci, la care urma să se adapteze 
din mers şi pe care trebuia din nou să o 
priceapă în toate articulaţiile sale.

Augustin Buzura se arăta foarte preo-
cupat de soarta literaturii române, extrem 
de interesat de ceea ce s-ar putea face pen-
tru impunerea ei în străinătate, se gândea 
la ce strategii ar trebui adoptate, ce rol ar 
putea juca exilul în promovarea spirituali-
tăţii româneşti. Am vorbit despre cenzură, 
despre dificultăţile pe care le întâmpina ca 
scriitor în procesul publicării, când îi lua 
mai mult timp să publice o carte decât să o 
scrie, despre categoriile de cititori existente 

Convorbiri confidenţiale  
din perioada comunistă

8 Am vorbit 
despre 
cenzură, 
despre 
dificultățile 
pe care le 
întâmpina 
ca scriitor 
în procesul 
publicării, 
când îi lua mai 
mult timp să 
publice o carte 
decât să o 
scrie...



 IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA 


CULTURA / seria a III-a / nr. 26 / 20 iulie 2017

şi relaţiile scriitor-cititor, despre curaj şi 
onestitate, profesionalism şi atitudine ci-
vică. Îl obseda o întrebare căreia nu putea 
să-i dea un răspuns clar, decisiv: „ce este 
mai util pentru societate, cartea, cărţile 
sau gazetăria?” Înclina, evident, spre carte, 
deşi nu excludea faptul că într-un climat de 
libertate, într-o democraţie, o presă, unde 
să se schimbe cu adevărat opinii, o presă 
funcţionând după criterii fireşti, ar putea 
fi într-adevăr utilă. Considera însă, în acel 
moment, când în ţară gazetăria era doar un 
simulacru, că prin romanele sale spusese 
mai mult decât toţi gazetarii la un loc, că 
spusese exact ceea ce trebuia spus despre 
cenzură şi dictatură, că făcea politică prin 
ceea ce scria, că îşi făcuse pe deplin dato-
ria. Punea mare preţ pe rostirea adevăru-
lui ca mod de a educa: „adevăr, adevăr şi 
iar adevăr”. Vedea scrisul ca pe o misiune, 
o „ţăcăneală ardelenească”. „Mi-am zis”, mi 
se destăinuia Gusti, „că între a-mi face eu 
cheful în literatură, deci a scrie ceea ce aş fi 
tentat, şi a scrie ceea ce e necesar, trebuie 
să aleg varianta a doua. Am scris ceea ce 
am considerat că ar fi necesar să scriu”.

Au fost mai multe asemenea discuţii 
confidenţiale. Una dintre aceste convorbiri 
a fost publicată la editura Polirom, sub 
titlul „Teroarea iluziei”. Celelalte au su-
pravieţuit sub forma unor însemnări sau 
înregistrări făcute, bineînţeles, cu acordul 
lui Gusti. Am dat de ele nu demult, strân-
gând material pentru o carte de convorbiri 
realizate la Europa Liberă. Fragmentele 
de mai jos pe care le ofer cititorilor revistei 
sunt inedite. Acum, când Augustin Buzu-
ra nu mai este printre noi, nu ştiu cum aş 
putea să-l mi-l mai apropii încă o dată şi să 
mi-l reamintesc pe Gusti decât în acest fel: 
citându-l nostalgic aşa cum mi-a apărut 
atunci când l-am cunoscut. 

Prima discuţie confidenţială  
cu Augustin Buzura

9 decembrie 1988

Augustin Buzura a venit pentru prima 
oară în vizită la noi acasă şi am stat peste 
trei ore de vorbă.

Am discutat mai ales despre ce s-ar pu-
tea face pentru cultura română, pentru 
impunerea ei în Occident, nu numai ca o 
formă de apărare a acelor scriitori foarte 
expuşi în momentul de faţă în ţară, dar şi 
ca o chestiune de prestigiu pentru spiritu-
alitatea românească.

Suntem amândoi de părere că este nece-
sar ca numele scriitorilor să circule cât mai 
mult în afara graniţelor. Am vorbit despre 
„o strategie” care ar trebui pusă la punct, 
pentru că există totuşi destui scriitori ro-
mâni în Vest care ar putea face ceva în acest 
sens. Pentru moment, datorită circumstan-
ţelor politice, datorită confuziei care se face 

între popor şi regim, România „se bucură” 
de o presă extrem de proastă în Apus, dar 
cum politica este schimbătoare, s-ar putea 
ca în curând situaţia să fie alta. Am fost de 
acord că ar trebui să se înceapă prin a se 
traduce masiv din literatura română.

Augustin Buzura este de părere că aici 
nu se face aproape nimic pentru cei din 
ţară. Se referă nu la radio Europa Liberă, 
ci la intelectualii din exil care au legături 
cu marile cotidiene şi edituri din Occident. 
Ana Blandiana este într-o situaţie foarte 
dificilă şi, dacă nu i se acordă un premiu 
sau numele ei nu este menţionat în marile 
cotidiene, spune Buzura, în ţară nu se poa-
te face nimic pentru ea.

Ar trebui ca tot exilul să se mobilizeze 
pentru a-i apăra pe cei pe care cade nă-
pasta. S-ar putea vorbi cu Anneli Gabanyi, 
Herta Müller, Heitmann, Ilisei.

Stăm apoi de vorbă despre cenzură. Îmi 
spune cât de importantă este relaţia per-
sonală a scriitorului cu cenzorul, dar şi un 
anume „şiretlic” al scriitorului, care intro-
duce unele pasaje în carte „cu scopul evi-
dent de a atrage atenţia cenzorului”, ur-
mează „târguiala” cu cenzorul şi în final, 
în anumite condiţii, rămâi cu cartea cum 
ai vrut de fapt de la început. 

Convorbire confidenţială  
cu Augustin Buzura

27 decembrie 1988

Augustin Buzura este pentru a treia 
oară la noi acasă. Am discutat din nou pe 
îndelete despre şansele literaturii române 
în ţară şi în Occident. Discuţia a pornit de 
la precizarea lui Augustin Buzura că a ţi-
nut să ne întâlnim din nou din „interes”: a 
vrut să mă vadă ca să-l ajut să înţeleagă 
ce se întâmplă cu el sau cu lumea din Occi-
dent. Mecanismele celei de-acasă crede că 
„le-a descifrat mai mult sau mai puţin”.

Răspunsul meu a fost că nu ştiu în ce 
măsură i-aş putea fi de folos pentru că o 
anumită timiditate, naivitatea şi optimis-
mul meu, părerea bună pe care o am în ge-
neral despre semeni, mă împiedică să am 
o imagine obiectivă a lumii.

Buzura îmi spune că el nu suferă de ni-
ciuna dintre aceste „boli”, aşa că să încer-
căm să dăm de firul lucrurilor şi să le aflăm 
noima împreună. Este uimit nu numai de 
faptul că occidentalii nu înţeleg dimensiu-
nea grozăviei din România în momentul de 
faţă, dar se întreabă cum de este posibil ca 
oameni care au suferit în ţară şi au trecut 
printr-o mulţime de încercări, care trebuie 
să-i fi marcat sau ar fi trebuit să-i marche-
ze, îi reproşează lui că nimic „nu mişcă” 
în România. În acest context, s-a referit la 
Ion Negoiţescu şi la Bujor Nedelcovici, cu 
care, înţeleg, ar fi avut discuţii destul de 
aprinse. În ceea ce mă priveşte, îi spun, pe 

Negoiţescu îl cunosc destul de vag. Despre 
Bujor Nedelcovici am scris când i-a apărut 
„Le Second Messager” şi-l simt apropiat 
prin faptul că am scris despre el, dar mai 
mult nu ştiu.

Lui Buzura i se pare că în Occident ro-
mânii au început să sufere de o „supradi-
mensionare”, în sensul de supraapreciere 
sau supraevaluare – asta raportat la in-
divid. În special scriitorii. Adică scriitorul 
să se vadă mult mai „înalt” decât este în 
realitate. „Şi mi se pare de neconceput”, 
îmi spune Buzura, „ca un scriitor cu expe-
rienţă să nu-şi dea seama de adevărata lui 
dimensiune”.

Desluşesc destulă amărăciune în spuse-
le sale şi înţeleg că este rodul discuţiilor 
pe care le-a avut aici, în Apus, cu confraţii.

„Iar ceea ce mi se pare caraghios de-a 
dreptul”, conchide Buzura, „este ca atunci 
când încerci să urci Everestul, şi nu reu-
şeşti decât până la o mie de metri, să acuzi 
Everestul de propriile-ţi neputinţe şi să nu-
ţi vezi propriile limite. Eu cred că ştiu sau 
măcar am încercat să mă lămuresc despre 
ceea ce reprezint. Valoarea mea se defineşte 
în contextul şi în raport cu cititorii mei”. n

8 „Mi se 
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dimensiune”.
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LIANA SAXONE-HORODI

Ne despart numai câteva zile de o că-
lătorie în România și planificasem să 
ne întâlnim la începutul lunii august 
cu scriitorul Augustin Buzura, la fel ca 
anul trecut, la restaurantul „Zexe” de 
pe strada Icoanei. Așteptam cu ne-
răbdare să ne revedem, când primesc 
un telefon din București: „Ai aflat că 
Augustin Buzura a murit?” A venit ca o 
furtună într-o zi senină!

Î n mintea mea a început să se deruleze 
un film: unde l-am întâlnit pe Gusti pen-
tru prima oară şi cum s-a legat prietenia 
dintre noi.

În august 2004 postul de televiziune 
TVR Internaţional a organizat la Mangalia un 
Simpozion cu Românii de Pretutindeni. Am fă-
cut parte din delegaţia venită din Israel. Au fost 
zile neaşteptat de interesante, întâlniri în care 
întrebările şi răspunsurile se succedau într-un 
ritm vioi şi la masa prezidiului s-au perindat 
personalităţi de seamă din cultura şi politica 
României. Printre cei pe care i-am cunoscut cu 
acest prilej a fost şi cunoscutul romancier Au-
gustin Buzura, care era atunci preşedintele In-
stitutului Cultural Român, noul nume pe care-l 
căpătase Fundaţia Culturală Română înfiinţa-
tă de el imediat după revoluţie. Eu, fiind preo-
cupată atunci să editez în România Memoriile 
tatălui meu, avocatul Valentin Saxone, judecat 
şi condamnat de Tribunalul Militar la 16 ani 
de muncă silnică şi confiscarea averii pentru 
activitate anticomunistă, l-am întrebat cum se 
pot remedia greutăţile de trimitere prin poştă 
a cărţilor pe care le editam în România. A fost 
o întrebare care a rămas fără răspuns până în 
zilele noastre.

După patru ani de la această întâlnire, în 
2008, l-am serbat la Bucureşti pe Augustin Bu-
zura, care împlinea frumoasa vârstă de 70 de 
ani. Din păcate, la începutul anului 2005, pre-
şedintele Băsescu l-a înlăturat în mod brutal şi 
fără nicio justificare de la conducerea Institu-
tului, dar Augustin Buzura nu s-a lăsat şi a în-
fiinţat revista „Cultura”. În editorialul pe care 
l-a publicat cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de 
ani, intitulat „A trăi, a scrie”, de fapt un dia-
log cu el însuşi şi cu cititorii, scria: „Am trăit 
şi am scris, asta-i tot. Într-adevăr, viaţa unui 
scriitor sunt cărţile sale, iar acestea se află la 

îndemâna oricui, în librării sau în rafturile bi-
bliotecilor. Restul e munca până la epuizare şi 
tot atâta nemulţumire, căci rareori cuvintele se 
lasă supuse şi obligate să redea întocmai ceea 
ce simţi”.

Şi tot atunci, într-un amplu interviu realizat 
de prietena şi colaboratoarea lui, Angela Mar-
tin, Buzura spunea: „Mai mult decât propria-mi 
suferinţă mă doare suferinţa altora”. El măr-
turiseşte: „Cunoşteam destul de bine lumea în 
care mă aflam. Trăisem războiul, văzusem cu 
ochii mei căruţele de evrei cu steaua galbenă în 
piept mergând spre moarte, auzeam noapte de 
noapte maşinile Securităţii ridicând ţărani, la 
noi în podul casei dormeau mai mulţi, inclusiv 
preotul satului”.

Cunoşteam multe despre viaţa scriitorului 
Augustin Buzura şi totuşi aveam senzaţia că 
era prea puţin. De două ori am revăzut emisiu-
nea „Profesioniştii” – Eugenia Vodă în dialog cu 
Augustin Buzura.

A fost credincios fără a fi bigot şi a rezumat 
esenţa vieţii prin muncă, iubire, cunoaştere, 
prietenie, speranţă.

Noi ne-am considerat mândri şi fericiţi că am 
avut privilegiul să-l cunoaştem şi să ne numă-
răm printre prietenii lui de suflet. O tristeţe 
enormă ne va cuprinde când vom fi anul acesta 
din nou la Bucureşti şi nu vom mai putea fi îm-
preună. Este de neconceput.

Fie-i amintirea binecuvântată! n

IOAN IACOB

Pe la mijlocul anilor ’80, pe vremea când 
lucram într-o centrală industrială (fiindcă 
pe timpul lui Ceaușescu nu puteam să vin în 
București – după căsătorie – ca profesor de 
limba engleză și fusesem nevoit să părăsesc 
activitatea la catedră), avusesem o delega-
ție la Cluj-Napoca și făcusem „o buclă” în 
traseul meu zilnic pentru a mă abate pe la 
sediul revistei „Tribuna” . Nu puteam rata 
șansa, visată de atâtea ori, de a vizita sediul 
uneia dintre cele mai prestigioase reviste de 
cultură din țară și a cunoaște, dacă ar fi fost 
posibil, pe câțiva dintre scriitorii ce lucrau 
în redacția revistei.

E ra o zi cu soare de iu nie, cred, începusem 
să urc treptele din faţa edificiului unde 
se afla redacţia „Tribunei”, când în faţa 
mea a apărut, coborând treptele, marele 
prozator Augustin Buzura. Îl admiram 

nespus după ce citisem cărţile sale, străbătute de 
o verticalitate cu greu de detectat în alte lucrări 
ale contemporanilor, şansa aceea neaşteptată de 
a-l întâlni pe marele scriitor mi s-a părut o şansă 
oferită de Divinitate, mai ales că, pe vremea ace-
ea, lucrând într-un alt mediu decât cel didactic sau 
literar, tânjeam după lumea literară şi valorile ei 
autentice. Nu ştiu cât am stat de vorbă atunci cu 
Augustin Buzura, pentru mine Timpul se oprise în 
loc. La un moment dat a apărut de undeva Mircea 
Zaciu şi i-a făcut semn lui Augustin Buzura să urce 
în redacţie fiindcă, probabil, urma o şedinţă de su-
mar, marele prozator i-a făcut semn că va veni, dar 
a continuat să discute acolo, pe trepte, cu mine.

L-am revăzut pe Augustin Buzura peste ani, 
când lucram ca redactor la Radio România Cul-
tural şi l-am vizitat la sediul Fundaţiei Culturale 
Române (actualul Institut Cultural Român) pentru 
un interviu. Mi s-a părut la fel de concentrat pe 
activitatea sa de acolo precum era în activitatea de 
scriitor.

Dumnezeu să-l odihnească pe marele prozator 
Augustin Buzura, pentru mine el nu a dispărut, 
va rămâne prin marile sale romane, dar astăzi aş 
putea spune că acea strângere de mână poate fi în-
locuită cu o strângere de inimă; prefer ca Augustin 
Buzura să rămână veşnic viu în amintirea mea, să 
cred că îl pot întâlni din nou pe străzile Bucureş-
tiului, să-i strâng mâna precum în urmă cu nişte 
ani, la Cluj-Napoca. n

Scriitorul Augustin Buzura  
ne-a părăsit

Augustin Buzura, 
prima strângere  

de mână…
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ION BRAD

Aceasta este formula pe care o am 
în suflet și în minte acum când îmi 
înclin fruntea la mormântul încă 
proaspăt al lui Augustin Buzura.

L -am cunoscut încă din 1963, îna-
inte ca el să debuteze editorial 
cu volumul de povestiri „Capul 
Bunei Speranţe”, sprijinindu-l 
s-o facă. Era, cred, începutul 

luptei sale eroice de a-şi dedica viaţa nu 
calificării sale de medic psihiatru, ci tutu-
ror dificultăţilor, împotrivirilor şi adversi-
tăţilor care-i stăteau în cale, atunci ca şi 
mai târziu, acestui mare şi inspirat scrii-
tor român. Eu, ca fiu spiritual al Blajului, 
mă bucuram ştiind că tânărul meu prieten 
aparţinea şi el Bisericii Române Unite cu 
Roma. Printre ultimele sale apariţii la te-
levizor, el aprecia, ca şi Lucian Blaga, pe 
Inocenţiu Micu Clain, ca pe un adevărat 
erou, luptător pentru drepturile naţionale 
şi sociale ale naţiunii române. Drept care, 
nobilimea reacţionară maghiară l-a ame-
ninţat, în Dieta de la Sibiu, că îl vor arun-
ca pe geam. Tot ei au pus la cale alungarea 
sa din scaunul episcopal şi din ţară. Astfel, 
ajungând la Roma, schimnic sărman într-o 
mănăstire străină, a trăit încă 38 de ani. 
De acolo a trimis testament, în care spu-
nea: „Numai din pământul ţării poţi învia 
la Judecata de Apoi”.

Augustin Buzura ca preşedinte fondator 
al Fundaţiei Culturale Române, a creat la 

Cluj, un Centru de studii istorice pentru 
mai buna cunoaştere a Transilvaniei şi a 
oamenilor săi de seamă. Din nou în frun-
te, numele şi personalitatea lui Inocenţiu 
Micu Clain. A publicat şi trei volume de-
dicate problemelor istorice. Şi-l alesese 
colaborator pe Ioan-Aurel Pop, istoricul şi 
academicianul excelent de mai târziu.

Dar, întorcându-mă la Augustin Buzura, 
trebuie să amintesc prezenţa sa remarca-
bilă, încă din 1964, ca secretar de redacţie 
al revistei „Tribuna”, pe care a condus-o 
după 1989. Acolo îşi publica articolele in-
comode regimului comunist din România. 
Toate anunţându-le pe cele, incisive şi vi-
triolante, de la revista „Cultura”, înfiinţa-
tă şi condusă de el, până la decesul ei, din 
lipsa unor fonduri oficiale. Ajutat de doam-
na Angela Martin, biografa şi editoarea sa, 
a reînfiinţat-o, dar online, ca să putem din 
nou colabora la ea, cum se şi vede.

Nu e locul nici spaţiul în care să-mi pot 
exprima aici, din nou, admiraţia pentru ro-
manele sale, care au făcut epocă, înainte 
de 1989 ca şi după aceea.

Volumul său „Recviem pentru nebuni şi 
bestii”, apărut în seria de „Opere complete” 
de la editura RAO, sub îngrijirea doamnei 
Angela Martin, îl primeam cu această de-
dicaţie: „Maestrului Ion Brad, cu străveche 
preţuire şi solidaritate intelectuală”.

Acum, după stingerea acestui mare scri-
itor şi om cu o viaţă eroică, nu pot decât 
să-l asigur că şi eu, alături de prietenul 
nostru comun Eugen Simion, voi fi solidar 
întotdeauna cu opera şi personalitatea re-
gretatului Augustin Buzura.

Dumnezeu să-l odihnească-n pace! n

Despre privirea mea nu spune nimănui
Că am văzut prea multe în viaţă
Mi-a rămas lumina cât un cui
Pedeapsa loviturii dinspre ceaţă

Mi s-a luat lumina, cu ce drept
Să n-am puterea de-a privi în faţă
Frumosul lumii, marele adept
Grădina cu miracol de verdeaţă

Stau singur între personaje
Create sau aievea din cetate
Am coborât sublimele etaje
Ale tăcerii. Văd că nu se poate

Decât să mângâi piatra cu o mână
Dar nu-i mai văd la faţă pe inepţi
Scrisul mi-a rămas la îndemână
Averea mea dintre coperţi

Să nu spui nimănui că n-am privire
Că număr vremea cum aş fi mereu
Cel dăruit pentru uimire
Când mă priveşte numai Dumnezeu

Că doar pe El îl văd acum
Când vine seara cu lămpaşul
Să îmi vegheze bunul drum
Că doar lumina îmi va fi urmaşul n

*În numele unei vechi prietenii, în ultima vreme vorbeam 
telefonic cu Augustin Buzura aproape săptămânal. Îi adu-
ceam aminte de Maramureş. Într-o seară, cu emoţia cuvenită, 
i-am citit acest poem de conjunctură. Nu i-a displăcut, deşi 
vorbeam de condiţia lui din ultimul an. Ca aceea a lui Borges. 
Îl dăruiesc revistei „Cultura”, pe care a iubit-o ca orice înte-
meietor. (Gh. P.)

Doar lumina*
lui Augustin Buzura

GHEORGHE PÂRJA

Un mare scriitor. O viaţă eroică
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CONSTANTIN STOICIU

P rintre numeroasele tristeţi ale 
României de azi pot fi numite şi 
omagiile, tăcerile sau reticenţele 
oficiale şi ale celor care au cunos-
cut mai îndeaproape sau pur şi 

simplu au admirat, respectat sau detestat o 
personalitate care a dispărut. În cazul celor 
mai cunoscute, efluviile şi ecoul emoţiilor 
produc reacţii spontane sau chibzuite. In-
diferenţa, ignoranţa, duşmănia intră şi ele 
la socoteală, suntem în România capitalistă 
unde totul este îngăduit şi suportat.

De ani de zile, natura îşi face de cap cu 
generaţia căreia, într-unul din momentele 
exaltării prăbuşirii morale şi a tembelismu-
lui social, i s-a aplicat eticheta de „expira-
tă”. Au plecat, pleacă, dispar, se pierd poate 
pentru totdeauna în năclăiala posterităţii 
intelectuali care au cunoscut rigorile şi ar-
bitrariul socialismului real, dar – o!, miracol 
vomitat spasmodic de groparii înverşunaţi 
ai trecutului – au creat, au fascinat, au avut 
influenţă şi anii lor de glorie. În marea lor 
majoritate izolaţi la periferia culturii şi a 
societăţii, vocea lor s-a auzit mai puţin sau 
chiar deloc, diagnosticul lor lucid şi respon-
sabil despre starea ţării s-a pierdut cel mai 
adesea în cacofonia generală, când n-a fost 

de-a dreptul contestat de trepăduşii de ser-
viciu care dorm cu cadavrul „comunismului” 
în braţe. Generaţiile tinere nu-i mai cunosc 
şi nu-i mai citesc, au fost de mult îngropaţi 
de vii sub lespedea maculaturii traducerilor 
anglo-saxone, a ezoterismului şi a dezvoltă-
rii personale, editurile nu-i mai publică, nu 
rentează, ziarele nu mai au rubrici cultura-
le, revistele literare vivotează cu tiraje infi-
me, dezastrul culturii şi al identităţii româ-
neşti sunt pe cale să devină iremediabile şi 
fiinţa naţională să se topească, indistinctă, 
în magma universalismului consumerist al 
Occidentului decadent.

Poate mă înşel, dar de dincoace de Ocean 
moartea romancierului Augustin Buzura 
pare să nu-i fi emoţionat prea mult nici pe 
Preşedinte, nici pe primul-ministru, nici pe 
ministrul Culturii. La fel de puţin pare să-i 
fi tulburat şi pe colegii de breaslă, ca şi pe 
cei cărora li se întâmplă să mai pomenească 
strepezit de cultură în ceea ce a mai rămas 
lizibil şi suportabil în presa tipărită şi onli-
ne. Comunicatul oficial cu date biografice, 
câteva amintiri fără relief, o referinţă vagă 
la patriotism şi, şmecherie ieftină, cu iz po-
litic şi ranchiunos, republicarea unor texte 
destinate să le dea de înţeles ignoranţilor 
cam ce credea Buzura, socrul lui... , despre 
lumea în care a trăit, şi să se vadă că, to-
tuşi, moartea lui nu a trecut neobservată.

Există probabil o explicaţie a acestui tra-
tament minimal. Augustin Buzura a făcut 
parte dintre intelectualii care au ştiut sau, 
la fel de posibil, pe care împrejurările şi re-
numele i-au ajutat, să traverseze fără mari 
dificultăţi convulsiile societăţii româneşti 
din ultimii douăzeci şi şapte de ani. Singura 
şi fundamentala deosebire faţă de cei care 
s-au vândut peste noapte cu trup şi suflet 
noii ordini politice şi sociale este că el a avut 
inteligenţa, puterea de caracter şi demni-
tatea de a-şi păstra libertatea de gândire, 
de a nu ceda iluziilor discursului neoliberal 
ambiant şi de a-şi asuma pe deplin condiţia 
de intelectual şi de romancier pe care vicisi-
tudinile Istoriei nu-l abat de la destinul său 
particular. Alura lui de ardelean molcom, 
vorba cumpănită inspirau încredere şi serio-
zitate. Delirul anticomunismului de paradă 
nu l-a atins, dar la răstimpuri amintea de-
tractorilor că a fost supravegheat, cum erau 
de altfel supravegheaţi toţi scriitorii. N-a 
fost nici pentru, dar nici contra capitalismu-
lui, ci doar mereu într-un echilibru precar, 
bine adus din condei, pentru a nu fi bănuit 
de nostalgii sau asimilat oportuniştilor. O 
poziţie morală de la sine înţeles discutabilă, 
o ambiguitate şi o superioritate greu accep-
tabile pentru muritorii de rând confruntaţi 
cu ravagiile capitalismului, o nouă încer-
care, în realitate, de a rezista prin cultură, 
cum mai rezistase, dar cu aceleaşi consecin-
ţe politice, sociale şi culturale iluzorii. Cu 
totul lăudabil, bineînţeles, că a denunţat şi 
a deplorat cu o rară şi autentică vehemenţă 
decăderea ţării şi dezorientarea compatrioţi-
lor, dar, dincolo de aneantizarea politicieni-
lor şi a confraţilor de scris care l-au ignorat 
de pe baricada oficială unde s-au grăbit sa se 
cuibărească, cauzele reale ale răului care a 
lovit România i-au scăpat. Sau, mai curând, 
a preferat să nu le numească.

Nu l-am cunoscut şi întâlnit decât târziu, 
după ce am revenit în ţară, când conducea 
Fundaţia Culturală Română. Cred că prima 
oară ne-am tutuit, fără diminutive, la câţiva 
ani din cei opt în care am colaborat la „Cultu-
ra”, versiunea tipărită, poate singura revistă 
culturală de ţinută şi de atitudine din recen-
ta istorie tulbure a ţării. Ne-au apropiat în-
ţelegerile şi colaborările între Humanitas şi 
Fundaţie, care au încetat brusc şi fără nicio 
explicaţie odată cu impunerea brutală a noii 
conduceri „progresiste” şi a schimbării denu-
mirii Fundaţiei în Institut. A trecut o dată 
şi prin Montreal, în zilele Salonului cărţii, 
vreme de câteva ore şi de un prânz. Ne-am 
întâlnit o singură dată, în doi, şi am pus la 
cale mărunta noastră lume politică şi litera-
ră la un espresso, pe terasa cafenelei „Mon 
cher”. L-am însoţit până la maşina cu şofer 
care-l aştepta. L-am văzut de câteva ori de 
atunci, dar nu mi-a fost niciodată mai drag 
ca prieten intelectual cum s-a întâmplat în 
acea dimineaţă de vară bucureşteană. n

16 iulie 2017, Montreal

Cu cine am rămas

8 N-a fost 
nici pentru, 
dar nici contra 
capitalismului, 
ci doar mereu 
într-un 
echilibru 
precar, bine 
adus din 
condei, pentru 
a nu fi bănuit 
de nostalgii 
sau asimilat 
oportuniștilor. 
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LAVINIA BETEA

L-am cunoscut pe scriitorul Augustin 
Buzura, livresc, în tinerețe, devreme. 
Ca toată generația mea. Între prie-
teni iubitori de literatură, „Absenții”, 
„Orgolii”, „Fețele tăcerii” erau cărți 
pe care dacă nu le-ai fi citit, ți se spu-
nea că nu mai ai ce discuta.

Dar romanele sale, cumpărate pe sub tej-
ghea, tronau în bibliotecile feluriţilor oameni. 
Cozile la autograful autorului se prelingeau 
în stradă la fiecare lansare. Iar întâlnirile cu 
cititorii – ,,manifestări” ale unui timp revolut, 
în genul turneelor de conferinţe de azi – adu-
nau mulţimi fără eforturi publicitare. Ultima 
apariţie editorială genera serii de cronici în 
ziare şi pagini de dezbateri în revistele cultu-
rale. Prestigiul lui atât de mare se potriveşte 
etichetei puse de Andreï Makine – ,,vremea 
când scriitorul era un zeu”.

L-am întâlnit pe Maestrul Buzura în cea 
de-a doua noastră viaţă, cum ne plăcea să-i 
spunem, în glumă, postceauşismului. În cău-
tările mele de martori privilegiaţi ai istoriei 
comunismului, aflasem o rara avis pe teme 
precum relaţiile scriitorilor cu cenzura, lite-
ratura şi politica, punţile de legătură ale cre-
atorilor cu străinătatea, documentările unor 
evenimente cu referinţe interzise în discur-
sul public (aşa cum s-a întâmplat cu greva 
minerilor din Valea Jiului în 1977), expec-
tanţele oamenilor de cultură de la democra-
ţie şi încă altele. Din dialogurile înregistrate 

am publicat puţinul îngăduit de pagina sau 
rubrica unui cotidian naţional în competiţie 
acerbă cu ,,dezvăluirile” celorlalţi competitori 
din congestionata piaţă a presei libere.

În mania nouă a clamării apartenenţei la 
elită prin înnobilări strămoşeşti, el se mân-
drea cu matricea spaţiului rural. Un sat din 
străfundurile Maramureşului unde visul de-a 
scrie cărţi n-avea cum pătrunde. Cum să prin-
dă şi aripi?! Şi-a asumat descoperirea acelei 
lumi conservate ca o găoace de ou preistoric 
în chihlimbarul memoriei.

Ca un destin croit din întâmplare după în-
tâmplare rememora specializarea în psihiatrie 
şi însăşi cariera de scriitor. Rostea între pauze-
le gândurilor ca şi cum ar fi scris la o carte: ar 
fi putut, s-ar putea să fi fost ori să fie şi altfel 
decât se lega prin cuvântul următor – nume 
de fiinţă, lucru sau faptă. În facerea aceasta a 
poveştii intrau, involuntar, amintirile şi imagi-
naţia interlocutorului. A sta de vorbă cu scrii-
torul te conecta la miracolul cărţii. Îţi spuneai 
atunci, cu dorinţa păstrării clipei, că a citi în-
seamnă privilegiul întâlnirii cu nişte aleşi prin 
har. Harul  talentului şi harul înţelepciunii.

A slujit întruna în credinţa străveche a co-
munităţii natale în Binele care va învinge, cu 
oricâte piedici, suferinţe şi pierderi, forţele 
răului. A crezut, cu demnitate şi curaj, în pu-
terea culturii ca invincibilă şi perpetuă forţă 
a comunităţii în istorie.

Dacă Raiul există, de-acum şi sufletul scri-
itorului vieţuieşte în veşnicia luminii sale.

Cei încă bucuraţi de darul cărţilor sale con-
templăm, cu regret, pustietatea solemnă a ji-
lţului atât de sus aşezat de Augustin Buzura 
în cultura română. n

NICU ILIE

E ste, probabil, banal să spui că ai găsit în pu-
blicaţiile conduse de Augustin Buzura un loc 
în care să poţi publica articole divergente 
faţă de linia lor generală fără nicio teamă de 
a fi cenzurat. Au mai spus-o şi alţii. Totuşi, 

acesta a fost unul dintre primele gânduri care mi-au 
venit aflând că Augustin Buzura nu mai este: că el a 
făcut parte dintr-o altă lume decât cea a gândirii to-
talitariste, oricând la modă într-un Bucureşti în care 
aliaţii trebuie să stea aliniaţi, toţi, ca firele de fier în 
faţa magnetului. Buzura, dimpotrivă, a fost un om care 
accepta diversitatea umană, divergenţa de convingeri, 
dinamica opiniilor, capacitatea argumentului. Avea 
propriile convingeri ferme, pe care uneori le afirma 
răspicat, dar putea să se distanţeze de ele şi să le pri-
vească – pe ale lui ca şi pe ale celorlalţi – cu o ironie 
superioară, alimentată dintr-o existenţă plină de eve-
nimente şi încercări.

L-am cunoscut cu 15 ani în urmă, pe vremea când 
conducea ICR-ul. Tocmai ce îl transformase din ONG 
în instituţie şi, pentru prima dată, reuşise să îi asigu-
re un buget previzibil. Între celelalte activităţi care au 
putut fi dezvoltate prin acest upgrade instituţional s-a 
aflat şi înfiinţarea revistei „Cultura”. Am avut astfel, 
pentru o perioadă de un an, posibilitatea să lucrez la 
una dintre puţinele publicaţii de pe această nişă care 
au avut asigurate toate resursele pentru a performa, 
de la o redacţie bine populată la capacităţile tehni-
ce şi tipografice necesare. Am continuat, apoi, să lu-
crez alături de el, timp de peste 500 de săptămâni, la 
noua „Cultura”, reînfiinţată, cu mari eforturi, pe baze 
non-guvernamentale. Am descoperit afinităţi comune, 
îndeosebi din pictura flamandă şi din cea olandeză, de 
la Breugel şi Bosch la van Gogh. Săptămână de săptă-
mână, rezistam cu greu tentaţiei de a ilustra revista, 
invariabil, cu unul dintre cei trei. Am fost, în această 
perioadă, bucuros să îl ajut în alegerea imaginilor pen-
tru coperţile cărţilor sale reeditate după 2010. Seria 
„Operelor complete” a avut parte exclusiv de fragmente 
din operele lui Hieronymus Bosch. Moralistul flamand 
făcea echipă bună cu romanele etice ale lui Buzura, iar 
vechiul tablou „Orbi conduşi de orbi” a revenit deseori 
în discursul romancierului, ca o metaforă centrală.

Am lucrat împreună până în ultimele clipe. Perfect 
conştient de situaţia sănătăţii sale, ca medic de profe-
sie, Augustin Buzura nu a capitulat niciodată. Până în 
ultima săptămână a continuat să facă planuri şi să se 
implice în proiecte editoriale. Ca într-un film de Béla 
Tarr, bucuriile simple îi fuseseră luate una câte una. 
Ochii îl lăsaseră într-o ceaţă lăptoasă. Toate aceste 
neajunsuri aveau ca răspuns eforturi şi mai mari. An-
ticipase totul, cu opt ani în urmă, în „Raport asupra 
singurătăţii”, romanul său de care eu mă simt cel mai 
apropiat datorită lucidităţii – reci, ar spune unii – cal-
de a omului care ştie sau nu ştie scopul vieţii, dar refu-
ză a lăsa ca viaţa sa să fie în zadar. n

Dacă Raiul există, Augustin 
Buzura e în lumea lui…

Ca într-un film  
de Béla Tarr
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Vrei să mă omori?
ARA ȘEPTILICI

D omnul Augustin Buzura era ca ursuleţul meu de pluş de când eram 
mică. El era, împreună şi în perfectă armonie, Instituţia, şeful insti-
tuţiei, şeful nostru pe care îl vedeam când aveam chef, când nu, nu, 
care ne lăsa să ne facem de cap cu revista noastră şi care, de fiecare 
dată când erau evenimente la ICR, se străduia să terminăm toate 

sticlele de şampanie, noi, că eram de-ai casei. Cred că ne-ar fi lăsat şi să dormim 
pe canapele şi ar fi adus cu mâna lui pături ca să-şi acopere copiii cei scriitori. 
Era atât de mulţumit că-i ieşise proiectul de a scoate o revistă pe care s-o întindă 
în lumea largă, nu doar cea românească, încât ar fi fost capabil să ne lase să ne 
dăm cu rotilele în casa lui Marghiloman. Eu aş fi făcut-o cu siguranţă numai să-l 
oftic pe Cristian Teodorescu, oarecum timid şi speri-
at de tot ce lăsase în literatură Augustin Buzura. La 
„Cultura” nu a existat nicio secundă structura unei 
instituţii alcătuite pe parter, etajul unu, doi etc., până 
la nivelul maxim pe care dumnealui îl reprezenta. 
Privea cu oarece jenă faptul că nu ne putea da salarii 
mai mari. Sunt sigură că, dacă ar fi putut, ni le-ar fi 
dat. Spun asta pentru că atunci când am vorbit cu 
Augustin Buzura despre posibilitatea de a o fi avut ca 
invitată a Institutului pe Catharine R. Stimpson, de-
cană a Facultăţii de Arte şi Ştiinţe a NYU (asta nu se 
poate traduce), a spus „da” fără să clipească. Mi-am 
dat seama, stând atunci de vorbă cu domnul Buzura 
că, oricât de tare mă marcase comunismul pe mine şi 
pe ai mei, că oricâtă obidă adunasem după ce primi-
sem bulane pe spate de la mineri în 14 iunie ieşind 
din Universitatea Bucureşti după un examen împre-
ună cu profesorul meu Florin Manolescu, printr-un 
pic de înţelegere se poate ajunge la înţelepciune. Eu 
şi Augustin Buzura, în momentul intrării mele în 
ICR eram, din punctul meu de vedere, inamici politic. 
ICR este şi a fost condiţionat politic. Din păcate. Ion 
Iliescu era preşedinte, aşadar, ICR era ceva ce detes-
tam pentru că-l asociam cu Iliescu.

Nu pot să scriu textul acesta fără să mă apropii 
de politică. Fusesem opt ani jurnalistă la „Europa 
Liberă”, apropierea mea de o structură care era 
girată de omul pe care-l detestam din toată fibra 
fiinţei mele era imposibilă. Augustin Buzura mi-a 
dat peste cap toate prejudecăţile. Toate textele pe 
care le-am publicat în „Cultura” au avut, pe faţă, 
accente anti Ion Iliescu. Nici măcar o literă din 
textele mele nu a fost cenzurată. Nici un subiect 
nu a fost refuzat. La „Cultura” am avut cea mai mare libertate din toa-
tă experienţa mea de ziarist. Am a-i mulţumi domnului Augustin Buzura 
pentru asta. La final, lucrul care azi mă face să zâmbesc: într-o zi, domnul 
Buzura mă cheamă în biroul lui şi zice:

„– Dragă Ara, te rog frumos să mă ajuţi.
– Desigur, domnule Buzura.
– Te rog să faci un interviu cu Mariana Nicolesco, nu mai scap de ea, mă 

înnebuneşte cu telefoanele.
– OK, zic”. 
Îmi dă telefonul doamnei, vorbesc cu domnia sa de vreo zece ori, decide 

că ar vrea să-i trimit întrebările pe mail. Ceea ce fac. Ultima întrebare era 
„Credeţi că România va da vreodată o Maria Callas?”. Primesc răspunsuri-
le, doar că doamna schimbase ultima întrebare în „Credeţi că România va 
mai da vreodată o Mariana Nicolesco?”. M-am dus la Augustin Buzura şi 
i-am spus că eu nu semnez aşa ceva, că acela nu e interviul meu. Domnul 
Buzura mi-a răspuns: „Ara, vrei să mă omori?” I-am zis că nu. n

Liberi să scriem
TEODORA DUMITRU

A proape zece ani am împărţit mica redacţie a „Culturii” cu Au-
gustin Buzura, director al noii serii iniţiate în iarna lui 2005. 
Până atunci îl cunoşteam din şi prin cărţi, ca autor şi ca per-
sonaj al marilor naraţiuni romaneşti sau istoriografice care 
vorbeau despre „obsedantul deceniu”, despre disidenţă, despre 

subversiune. Romanele lui Buzura erau subiect de examene la Litere, omul 
era un Nichita Stănescu sau un Marin Preda în viaţă. Din noiembrie 2005, 
când ne-am cunoscut om cu om noi, cei din viitoarea redacţie a „Culturii”, 
am început să-l văd cu alţi ochi.

Nu aveam în faţă doar o simplă schimbare de optică: romancierul ideilor 
largi lăsat în plan secund de directorul de publi-
caţie, atent la derivele cotidianului. Era vorba 
de faptul că deveneam noi înşine parte dintr-un 
scenariu pe care nu-l percepeam de la firul ierbii. 
Vedeam ce înseamnă să construieşti şi să menţii 
un produs cultural în economia de piaţă, unde – 
cu o idee a lui Buzura, dintr-un interviu televi-
zat – până şi istoria se privatizează, intră în vria 
capitalistă. Era o trudă imensă, care-i cotropea 
viaţa particulară, în timp ce noi, redactorii mai 
juvenili sau mai hârşâiţi în meserie, aveam unica 
datorie de a scrie „bine” şi mai ales ce credem de 
cuviinţă, de a ne alege colaboratorii, de a scoate 
pe afiş ce ni se năzărea important, relevant, sem-
nificativ, de a ne duce luptele pe care le credeam 
utile. După atâţia ani de chin cu cenzura, nimeni 
n-o să dea nas cu ea la „Cultura”: „sunteţi liberi 
să scrieţi ce doriţi” – e ordinul pe care, ca şef de 
redacţie, ni-l dădea din când în când Augustin 
Buzura. Asta era datoria noastră acolo: să fim li-
beri să scriem, nu să scriem pur şi simplu. N-o 
cântăream la adevărata pondere; la drept vor-
bind, nu ştiam ce să facem cu atâta deschidere. 
Deseori era dificil, simţeam nevoia unui căpăs-
tru ideologic, rupeam revista în polemici, intra- 
şi inter-generaţionale, mai ales noi, ăştia tineri. 
Am priceput mai târziu că aceasta era adevărata 
miză a libertăţii în scris, şi, în genere, în viaţă: 
nu o băltire în infinitul opţiunilor posibile, ci po-
sibilitatea de a fi sau de a deveni incomod, de a-ţi 
expune opinia chiar când ea nu pare oportună po-
litic sau inteligentă pragmatic. Mi-aduc aminte 
că, încă din primul an al noii serii, am periclitat 

relaţia cu un sponsor din cauza uneia dintre cronicile mele negative. M-am 
dus să mă justific cumva în faţa domnului Buzura, nu să-mi pun cenuşă 
în cap, dar să-mi asum lipsa de pragmatism. Îi plăcea scrisul tânăr, nefor-
mat, impertinenţa – chiar nudă sau cu abia o urmă de stil – dacă găsea în 
ea miezul unei idei, semnul unui curaj oarecare. Mi-a răspuns jovial, fără 
umbră de reproş, că nu trebuie să-mi fac nicio problemă, că eu voi rămâne 
la „Cultura” şi după ce dumnealui nu va mai fi acolo. Un „nu va mai fi” 
echivoc, pe care acum îl cântăresc altfel. Deşi n-am mai scris la „Cultura” 
de la suspendarea ei din iarna lui 2015, cred, totuşi, c-a avut dreptate. În-
tr-un fel, am rămas la „Cultura”. Anii petrecuţi acolo sunt anii în care eu şi 
colegii mei de generaţie am gustat prima porţie de maturitate.

Însă, ca mulţi indivizi cu nume mare, Buzura a făcut şi el concesii, a fost 
şi el vasalul cuiva căruia îi dădea constant raportul. Romancier, director 
de fundaţie şi de revistă, Buzura a avut un stăpân cinic şi extenuant, care 
cere totul şi plăteşte târziu sau niciodată. Stăpânul lui Buzura n-a fost 
„Cultura”, a fost cultura. n
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CĂTĂLIN STURZA

Am aflat cu multă durere că 
Augustin Buzura a trecut în rândul 
drepților. Spun dintru început „în 
rândul drepților” și nu „în nefi-
ință”, așa cum scrie de obicei o 
parte a presei – pentru că moartea 
nu este o alunecare în neființă; 
este doar punctul de la sfârșitul 
subtitlului de pe prima pagină a 
romanului. Adevăratul roman, cel 
pe care niciunul dintre cei care am 
rămas aici nu a apucat încă să-l 
citească, abia de acolo începe. 

Asta nu înseamnă că trecerea 
dincolo de perdeaua morţii a 
semenilor noştri, şi mai ales 
celor care ne-au fost apropi-
aţi şi cărora le datorăm foarte 

mult, nu este pentru noi foarte dureroasă. 
Iar dl Buzura este un astfel de om – un 
om alături de care am petrecut aproape 
10 ani, mai întâi la ICR, şi apoi la revista 
„Cultura”.

În primul rând, odihnească-se-n pace. 
Pentru mine, aceştia au fost poate cei mai 
importanţi ani ai formării mele – ani în 
care am avut, pe de o parte, un schimb in-
tens de idei cu stânga intelectuală (prin in-
termediul postului de redactor de la „Cul-
tura”), dar în care, în acelaşi timp, m-am 
format în proximitatea unor mentori şi 
modele intelectuale străine de stânga in-
telectuală – J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, 
Chesterton, Dostoievski, Steinhardt.

Îmi amintesc primele întâlniri cu dl Bu-
zura – în care veneam, aproape de pe băn-
cile facultăţii, la „balaurul” care era atunci 
ICR cu cele mai rele aşteptări. Augustin 
Buzura era văzut de tinerii cool (nu şi de 
criticii un pic mai în vârstă şi mai expe-
rimentaţi) drept un dinozaur al „obsedan-
tului deceniu”, care scrie romane groase 
şi plicticoase, şi totodată drept un fioros 
cenzor care taie în carne vie tot ce nu se 
aliniază cu „linia Iliescu”. Nu are sens să 
spun aici cine şi cum îmi alimentase aceas-
tă imagine. Un singur detaliu interesant 
– ţin minte că, atunci când i-am spus unei 
prietene care milita în avangarda feminis-
mului românesc despre oferta pe care o 
primisem, de a lucra la ICR, mi-a răspuns 
ceva de genul: „dacă te duci acolo, or să te 
spele ăia pe creier; mai bine vând covrigi 
la colţul străzii decât să mă asociez cu oa-
menii ăia”.

Ceea ce m-a uimit la acele întâlniri (ui-
mirea arată, desigur, naivitatea mea de 
atunci) a fost că Augustin Buzura nici nu 
tăia cu pixul roşu fragmente din articole 

care nu erau „pe linie de partid”, nici nu 
dădea afară oameni (cum mă aşteptam 
să mi se întâmple mie) pentru că citiseră 
„Omul recent” al lui Patapievici şi se arun-
cau să citeze, cu bravura tinereţii, idei, 
cărţi şi gazetari care erau adesea în răs-
păr cu „linia din partid”. Dacă există trei 
adjective care să descrie, la o primă stri-
gare, omul Buzura, acestea ar fi „molcom”, 
„tolerant” şi „tenace”. „Molcom” în sens 
ardelenesc – de om care ascultă o oră şi 
zice două propoziţii la sfârşit. „Tolerant” în 
sens bun – de om care poate accepta o idee 
cu care nu e total de acord (şi care scoate 
chiar bani din buzunar pentru ca acea idee 
să fie publicată), fără să creadă totuşi că 
toate ideile sunt bune sau adevărate. „Te-
nace” – pentru că nimeni nu se aştepta să 
ducă mai departe revista „Cultura” timp 
de mai bine de zece ani, număr de număr, 
uneori cu sacrificii financiare şi de sănăta-
te pe care doar el le cunoştea, după ce pier-
duse finanţarea bugetară de la ICR. Dacă 
e să aleg o reuşită de după 1990 care spu-
ne ceva despre Augustin Buzura, cred că 
aceasta este – să continui o revistă, număr 
de număr, jumătate de pas cu jumătate de 
pas, venind uneori la redacţie în baston şi 
plătind uneori salariile pe datorie, pentru 
simplul fapt că omul credea în perseveren-
ţa unui proiect. Sau, mai bine zis, ştia că 
orice lucru bun se face doar cu sacrificii şi 
perseverenţă. Şi să publici, chiar în aceste 
condiţii, şi idei cu care nu eşti, într-o mă-
sură mai mare sau mai mică, de acord.

Două amintiri îmi vin, vii, în minte. Pri-
ma e aceea când unul dintre prietenii mei 
conservatori a dus revista într-un scandal 
cu CNCD-ul (într-un articol pe care eu îl re-
dactasem şi girasem). Eu făcusem boroboaţa 
într-un fel, dar nu mi-am luat niciun perdaf, 
nu am auzit niciun reproş. Dl Buzura a citit 
şi el articolul, mai atent cred după declanşa-
rea scandalului, şi ne-a zis că e de acord cu 
el. A doua e a unei colege foarte dragi mie, o 
femeie cu o minte brici şi cu o cultură excep-
ţională, dar care nu ştia sau nu voia să folo-
sească calculatorul. Scria articolele aşa cum 
se obişnuise ea, ca vechi gazetar, să le scrie 
– cu pixul pe hârtie. Nimeni nu ar mai fi an-
gajat-o pe acea femeie, în ciuda talentului şi 
a culturii ei. Dl Buzura a angajat-o şi a găsit 
şi o soluţie ca ea să continue să lucreze şi să 
publice (a plătit pe cineva care să culeagă, la 
calculator, articolele colegei noastre). Şi i-a 
plătit salariul timp de aproape zece ani (îm-
preună cu salariul doamnei care culegea ar-
ticolele) până când colega noastră s-a stins. 
E unul dintre gesturile care pentru mine îl 
definesc pe Augustin Buzura şi care cred că 
vor atârna foarte mult acolo, în faţa Marelui 
Judecător.

Despre scriitor nu spun nimic acum – 
desigur, am descoperit mai târziu, când 
am citit cu pixul în mână pentru o redac-
tare în colecţia BPT „Feţele tăcerii”, că 
romanele acelea care explorau „rădăcinile 
răului” (vorba lui Mircea Iorgulescu) erau 
pline de miez, în ciuda lungimii care nu le 
făcea foarte cool – fapt pe care îl cam ştiu-
sem mereu, fie şi prin prisma examenelor 
din facultate unde aceste romane făceau 
parte din bibliografia obligatorie. Dar deh, 
toţi tinerii au nevoie de câţiva „dinozauri” 
cu care să se dueleze. Pentru mine Augus-
tin Buzura a fost „just the right dinosaur” 
[„chiar dinozaurul perfect” ad litteram/
„monstrul sacru”, s.n.] – unul care nu m-a 
păpat, ci care mi-a permis, cu multă îngă-
duinţă şi de multe ori cu un surâs părin-
tesc, să cresc lângă el. Şi iată că n-am fost 
spălat pe creier, ci am fost liber să devin 
exact cine trebuia să devin.

Dumnezeu să-l odihnească – şi sunt 
sigur că Dumnezeu cunoaşte multe alte 
întâmplări precum cele povestite mai sus 
care dau substanţă şi sens existenţei lui 
Augustin Buzura, dincolo de necrologurile 
de circumstanţă pe care le publică de obi-
cei presa când moare un aşa de mare om 
şi scriitor. n

Două amintiri  
cu Augustin Buzura
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nu se aștepta 
să ducă mai 
departe revista 
„Cultura” 
timp de mai 
bine de zece 
ani, număr de 
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cu sacrificii 
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de sănătate pe 
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ce pierduse 
finanțarea 
bugetară de la 
ICR. 
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RAMONA ARDELEAN

Prima întâlnire cu Augustin 
Buzura nu a fost în ultimul an de 
viață al revistei „Cultura” scrisă, în 
calitate de redactor, ci, mult mai 
curând, la sfârșitul clasei a opta, 
citind romanul „Orgolii”, care a 
reprezentat pentru mine prima 
„inițiere” sau „scufundare” în ape-
le mai tulburi ale fluxului conștiin-
ței umane. 

A m avut atunci senzaţia, neîn-
cercată înainte, că citesc, că 
văd cu ochiul gol, neacoperit, 
neprotejat de pleoapă, neclin-
tit, nemişcat şi fix… mişcările 

unui câmp al conştiinţei, amplificat şi in-
tensificat, tocmai prin lipsa dialogurilor, 
a vervei sau a imaginilor senzaţionale. 
Tocmai acest lucru grav, greoi, narativ şi 
fără artificii exterioare care ar fi putut ob-
tura sau ecrana clar-vederea, mi-a produs 
un impact puternic, de coliziune, facili-
tându-mi accesul spre propria conştiinţă. 
Îi sunt, deci, profund recunoscătoare lui 
Augustin Buzura pentru această dublă 
„iniţiere”, una în câmpul conştiinţei şi alta 
în câmpul publicisticii, pentru a vorbi de o 
rotaţie completă, interioară şi exterioară, 
deopotrivă, în jurul axei Domniei sale.

Augustin Buzura a avut, într-adevăr, 
această vocaţie a „iniţierii”, iar ceea ce-l 
distinge radical de majoritatea intelectu-
alilor români este tocmai vocaţia conștiin-
ţei care „iniţiază” punţi, legături, proiecte, 
pietre de hotar, construcţii, în încercarea 
de a ridica, de a făuri, despre care s-a mai 
spus, o „proprietate” naţională, dar mai 
ales, şi acest lucru l-a urmărit, cred, cu 
obstinaţie, în încercarea de a ridica sau 
zămisli o conștiinţă a „proprietăţii” naţio-
nale. Căci dacă toţi oamenii au instinctul 
proprietăţii, nu toţi oamenii şi nu toate 
naţiunile au conştiinţa „proprietăţii”. Di-
ferenţa e uriaşă, iar excepţia o fac marii 
oameni, marile naţiuni sau marile culturi 
ale lumii.

Ca orice om mare, ca orice om de excep-
ţie, ca orice om de valoare, Augustin Buzu-
ra a avut această conştiinţă a „proprietăţii” 
într-o ţară care n-a reuşit, din păcate, să se 

Augustin Buzura sau conștiinţa 
„proprietăţii” naţionale

ridice deasupra instinctului egoist al pro-
prietăţii, datorită căruia viziunea integra-
toare, ce ar fi trebuit să ne fie „hrană”, a 
fost zădărnicită şi înlocuită cu lupta distru-
gătoare, ce a devenit „vânat” sau „pradă”.

Crescut, ca orice ardelean autentic, în 
spiritul verbului „a munci”, acest verb, si-
nonim vieţii şi creaţiei, devine la Augustin 
Buzura, temeiul sacru al conştiinţei pro-
prietăţii. De altfel, diferenţa uriaşă dintre 
instinctul proprietăţii şi conştiinţa proprie-
tăţii se dispută din cele mai vechi timpuri, 
dacă nu chiar dintotdeauna, în jurul dife-
renţei dintre furt şi muncă, dintre acultural 

şi cultural, dintre nonaşteptare, nerăbdare, 
ca escaladare a timpului, şi aşteptare, răb-
dare, ca metabolizare a timpului, dintre 
posedare, barbarizare şi îmblânzire, grijă, 
umanizare. Căci numai timpul petrecut 
şi investit într-un lucru sau loc i-a permis 
omului să-l îmblânzească, să-l muncească, 
să-l facă să rodească, ducând la valorizarea, 
umanizarea şi culturalizarea lui, adică la 
o apropriere a lucrului sau locului, luând 
forma solidă a „proprietăţii”, iar apoi forma 
fluidă a conștiinţei lucrului sau locului. 

Acesta sens al proprietăţii îl apăr şi îl am 
în vedere atunci când spun că Augustin Bu-
zura a fost printre extrem de puţinii oameni 
care au avut cu adevărat conştiinţa „pro-
prietăţii” naţionale şi că tocmai în virtutea 
acestui fapt şi-a făcut o datorie morală, o 
datorie de onoare, o datorie publică din a 
pune la stâlpul infamiei şi a înfiera această 
carenţă a cultului muncii, a cultului zidirii, 
a cultului datoriei din mentalitatea noas-
tră, care nu ne-a permis să avem nici un 
patrimoniu, o „proprietate” naţională, nici o 
conştiinţă a „proprietăţii” naţionale.  „Nici, 
nici”, adică, „nici aşa, nici altminteri”.

De aceea, marele şi incontestabilul merit 
al lui Augustin Buzura a fost acela de a se fi 
străduit, cu toate resursele de care dispunea, 
prin crearea unor proiecte, reviste şi instituţii 
de notorietate, dar şi prin crearea operei 
sale de o înaltă ţinută şi anvergură civică şi 
morală, să sfideze acest dublu gol sau neant 
valah, dat de fatidicul „nici, nici”, încercând 
să construiască o „proprietate” naţională, 
în dubla sa ipostază, vizibilă, materială şi 
invizibilă, spirituală, ca imbold sau vocaţie 
a sufletului de a se „zidi” sau materializa, 
adică de a trece în lucruri, pentru a ieşi 
apoi din ele, transfigurat, în forma subtilă, 
fluidă şi eterică a conştiinţei, singura care 
ne asigură accesul la neperisabilitate şi 
nemurire.  

Astfel, sensul ultim al conştiinţei „pro-
prietăţii” naţionale devine unul al supra-
vieţuirii,  continuităţii sau nemuririi la niv-
el consensual, adică la nivelul conştiinţei 
noastre naţionale, care nu e altceva decât 
conştiinţa faptului că numai aparţinând 
unui loc, obârşii, leagăn, istorii, trecut,  
tradiţii, comunităţi sau familii, omul poate 
avea o rădăcină, o apartenenţă, o locuire, 
o casă, un acasă, o valoare, o creaţie, o cul-
tură, o identitate, o umanitate, un destin, 
o transcendenţă. „Cred că opera mea îmi 
va supravieţui” exprimă sintetic acest crez 
al conştiinţei lui Augustin Buzura. n

8 Augustin 
Buzura a avut, 
într-adevăr, 
această vocație 
a „inițierii”.
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NICOLAE BÂRNA

Dispariția lui Augustin Buzura am 
perceput-o ca fiind una, în cel mai 
plin și „tare”, direct înțeles al cu-
vântului, dureroasă. Ca orice mare 
personalitate, ca orice erou al unei 
colectivități umane, el a fost unic, 
in-comparabil și ne-înseriabil, 
dar, în același timp, a fost în mod 
înalt reprezentativ. Reprezentativ 
fiindcă a ilustrat, prin înfăptuirile 
lui, la modul ideal, ipostaze, atitu-
dini și poziții cruciale în alcătuirea 
și funcționarea unei națiuni, în 
sfera culturală, care o identifică și 
legitimează.

Trei au fost acele paliere/tărâmuri/do-
menii în care s-a manifestat la modul op-
tim. De altfel, atât de legate între ele, atât 
de aflate în intercomunicaţie intimă şi de 
unificate de configuraţia specifică a perso-
nalităţii lui, încât sunt separabile numai 
din raţiuni de inventariere „tehnică”, la 
ceasul unei retrospective bilanţiere prile-
juite de funestul eveniment.

Mai întâi, el s-a înfăţişat drept ceea ce se 
numeşte un „mare scriitor” – sintagmă, din 
păcate, în mod pripit şi neîntemeiat pusă 
la index şi evacuată din discursul metalite-
rar voit novator al ultimilor ani… Un mare 
scriitor – alături de alţi mari scriitori con-
temporani, nu neapărat mai importanţi ori 
mai puţin importanţi decât el, bineînţeles 
că diferiţi între ei, cu toţii, prin modularea 
diferită a discursului lor literar, prin regi-
unea particulară a realităţii existenţiale 
asupra căreia îşi vor fi focalizat demersul, 
prin noimele a căror afirmare o vor fi pri-
vilegiat-o în investigarea omenescului des-
făşurată cu uneltele proprii creaţiei bele-
tristice. Ca scriitor, Augustin Buzura şi-a 
particularizat creaţia prin caracterul ei pu-
ternic angajat („angajat”, alt termen care e 
privit azi cu ostilitate, compromis fiind de 
atâtea utilizări nefericite…), angajat nu 
sub drapelul vreunei doctrine politice sau 
de alt fel, ci întru cultivarea unui înalt simţ 
moral,  prozatorul fiind, cum bine remarca 
un critic literar, un apărător al conştiinţei 
ultragiate. S-a vorbit uneori de „eticismul” 
operei romaneşti a lui Augustin Buzura. 
Da, într-adevăr: este vorba de un eticism 
luminat, puternic şi convingător, structural 
şi autentic, profesat într-un mod care n-a 
generat niciun fel de conflict cu specificul 
demersului artistic, niciun fel de tezism, de 
schematism, de deficit de autenticitate ori 
de relevanţă profundă, de convenţionalism 
pedestru. Augustin Buzura a fost un mare 

scriitor care a demonstrat strălucit puterea 
marii literaturi de a trata marile chestiuni 
morale în registrul ei propriu, specific şi 
de înlocuit, la cea mai mare temperatură a 
artei.

Totodată – şi în paralel –, Augustin Bu-
zura a acţionat ca un incomparabil publi-
cist-cetăţean, ca un spirit preocupat struc-
tural de chestiunile grave, majore, ale 
actualităţii, pe care le-a depistat, disecat şi 
analizat cu o perspicacitate şi directeţe rar 
întâlnite, formulând posibile soluţii, apa-
rent greu detectabile răspunsuri şi irefu-
tabile deziderate, în chipul cel mai viguros 
şi necomplezent, în formulări memorabile.

În fine, un al treilea tărâm pe care Au-
gustin Buzura şi-a vădit excelenţa şi des-
toinicia – în ultimele două decenii şi ju-
mătate, în epoca postdecembristă, când 
contextul social-istoric i-a scos în cale, ori, 
mai bine zis, i-a permis să adopte respecti-
va postură – este cel al zidirii culturale, în 
care şi-a înfăptuit opera de conceptor, diri-
guitor, coordonator şi animator al unor in-
stituţii şi activităţi menite să contribuie la 
revitalizarea şi fertilizarea vieţii cultura-
le, la încurajarea şi sprijinirea creaţiei ori-
ginale şi, totodată, la deschiderea ei către 
lume şi la sensibilizarea lumii largi faţă 
de patrimoniul creator românesc. Fonda-
tor şi conducător al Fundaţiei Culturale 
Române (1990-2003), apoi al Institutului 

Cultural Român, şi-a pus pecetea benefică 
asupra unor activităţi remarcabil de rod-
nice (ţinând seama de relativa strâmtime, 
totuşi, a mijloacelor materiale disponibile 
în epocă). După îndepărtarea lui – bruscă, 
neaşteptată, nemotivată şi nedreaptă – de 
către factorul politic de la cârma Institutu-
lui Cultural Român, el n-a dezarmat, nu a 
renunţat la acţiunea de ctitor şi animator 
pe tărâmul culturii, continuându-şi lucra-
rea în condiţiile relansării Fundaţiei Cul-
tural Române ca aşezământ întemeiat pe 
iniţiativă privată, cu rezultate dintre cele 
mai remarcabile, de la editarea de cărţi şi 
până la patronarea revistei săptămânale 
„Cultura”, relansată şi transformată în – 
fără nicio discuţie ! – cea mai bună publi-
caţie de profil din cele care (mai) apar la 
noi, eclipsând în bună măsură publicaţii 
cu mai veche tradiţie.

La o atât de dureroasă despărţire de 
un atât de mare om, cea mai la îndemâ-
nă reacţie îmi este cea de a pastişa – ori 
parafraza, adaptând – exclamaţii memo-
rabile, lansate de înaintaşi în împrejurări 
similare (de pildă de Slavici, la dispariţia 
lui Caragiale, într-un articol intitulat „Un 
om mare”): Unul a fost Augustin Buzura 
şi singur în felul său. Se vor mai fi ivind 
azi ori mâine şi alţii deopotrivă cu dânsul, 
dar pe el odată l-am avut şi nu-l vom mai 
avea. n

„Un om mare”

8 Augustin 
Buzura a 
acționat ca un 
incomparabil 
publicist-
cetățean, 
ca un spirit 
preocupat 
structural de 
chestiunile 
grave, majore, 
ale actualității, 
pe care le-a 
depistat, 
disecat și 
analizat cu o 
perspicacitate 
și directețe rar 
întâlnite.
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...cu nepotul său,  Cristian

...împreună cu de soția sa, Maria Olimpia

...cu nora sa,  Daniela

...cu fiul său, Mihai-Adrian, 
 în curtea Academiei Române

...cu nepoata sa, Lara
...cu fiica sa, Anamaria

Anamaria și George Cristian Maior  
împreună cu Lara și Cristian


