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In memoriam Augustin Buzura

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. Redacţia
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.

 sumar
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IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA
Mesaj de condoleanţe
la trecerea la cele veşnice
a domnului Academician
Augustin Buzura
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 Culturale 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 şi apreciat, vă adresăm sincere
condoleanţe și exprimăm prețuirea noastră pentru memoria sa.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
Cu părintești condoleanțe,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

A

m primit cu durere vestea
tristă a trecerii din această
viaţă, în data de 10 iulie 2017,
a domnului academician Augustin Buzura, prozator, publicist şi critic literar, implicat activ în slujirea şi promovarea culturii române, mai
ales înainte de 1990, în perioada regimului totalitar comunist din România. Trecerea la viața veșnică a marelui și talentatului scriitor Augustin Buzura înseamnă
pentru literatura și cultura românească o
mare și grea pierdere.
Născut la 22 septembrie 1938 în localitatea Berința din județul Maramureș,
scriitorul și academicianul Augustin Buzura și-a făcut o educație temeinică frecventând instituții de învățământ de mare
prestigiu: Liceul „Gheorghe Șincai” (în
prezent, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare) și Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj (1958-1964).
De la părinții săi a moștenit cultul pentru
muncă, dragostea pentru Neam și valorile
creștine perene ale acestuia și curajul de a
le afirma și apăra în orice împrejurare și
cu orice preț. Iar în timpul studiilor sale,
dar și după aceea, a acumulat o vastă și
solidă cultură care a constituit temelia impresionantei sale opere. Studiile sale umaniste, cele medicale, mai ales cele de psihologie și psihiatrie, i-au permis să sondeze
în străfundul societății pe care o descrie în
romanele sale și în străfundul sufletului
personajelor pe care le-a întruchipat în
inconfundabila sa operă literară. Și-a câștigat un loc de frunte în cultura și societatea românească prin marele talent primit
de la Dumnezeu, vistiernicul bunătăților,
dar și printr-o imensă muncă împlinită cu

Augustin Buzura...

Un mare om de cultură, credincios și
patriot: academicianul Augustin Buzura
Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la slujba de înmormântare a domnului Academician Augustin Buzura, miercuri, 12 iulie 2017

răbdare și perseverență, izvorâte dintr-un
acut simț al datoriei moștenit de la strămoșii săi maramureșeni. Și-a manifestat
discret credința și ortodoxia sa. A avut
printre prieteni și apropiați și slujitori ai
altarului. La resfințirea bisericii din localitatea natală, unde în copilărie și adolescență a descoperit tainele credinței, a fost
distins de către Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Pentru că suntem în Anul comemorativ al Patriarhului Justinian Marina și al
apărătorilor credinței în vremea comunismului, amintim aici un fragment dintr-un
interviu oferit de scriitorul Augustin Buzura ziarului „Adevărul”, în care elogiază
chipul preotului copilăriei sale, Gheorghe
Gheție: „Gheorghe Gheţie era un fel de
sfânt. Toată lumea îl socotea un sfânt. În
Maramureş, greco-catolicii nu se înţelegeau 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 epileptici. Îi aduceau în status epileptic, adică în
criză continuă de epilepsie, în stare de inconştienţă. 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 rugăciunea 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 vindecați. Am văzut zeci de cazuri!
Casa noastră, fiind la 40-50 de metri de
casa preotului, trăiam practic printre nebuni. 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 necunoscut 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 unele din romanele sale descriu ostilitatea
regimului comunist instaurat în România
față de tot ceea ce însemna spiritualitate
creștină și românească și ele ne oferă un
plus de înțelegere asupra eroismului de
care au dat dovadă preoții, călugării și călugărițele din mănăstiri, dar și mulțimea
credincioșilor mireni care, înfruntând teroarea și persecuția comunismului ateu,
au mărturisit și apărat credința și valorile
netrecătoare ale acestui Neam. Tot în anul
2013, scriitorul Augustin Buzura făcea o

altă mărturisire remarcabilă: „Sunt convins că fără prietenie, dragoste şi credinţă
este aproape imposibil de trăit”. De aceea
a cultivat cu perseverență întreaga sa viaţă aceste virtuți fundamentale, cu statornicie și o cu puternică forță morală.
În mai multe împrejurări el a subliniat
faptul că omul nu este numai trup, ci și
spirit, și că trupul este doar o casă a sufletului. În acest ceas de vremelnică despărţire, când sufletul robului lui Dumnezeu
Augustin Buzura și-a părăsit vremelnica
locuință de lut, adică trupul care va fi
așezat în mormânt întru aşteptarea Învierii de obşte, cu părintească dragoste, ne
îndreptăm gândul spre familia îndurerată, precum şi spre cei care l-au cunoscut
şi apreciat pe domnul academician Augustin 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 Mântuitorului 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
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Augustin Buzura a trecut
Capul Bunei Speranțe
ÎPS IOAN ROBU
Arhiepiscop Mitropolit
Romano-Catolic
de Bucureşti

A

m avut față de domnul Augustin Buzura – așa cum
spuneam și cu ocazia ultimei
vizite pe care i-am făcut-o, la
catafalc – o prietenie bazată
pe o apropiere sufletească fără pregătiri și fără așteptări. Această senzație
de prietenie adevărată s-a născut firesc,
cu ocazia diferitelor evenimente la care
ne-am întâlnit, îndeosebi la Academia
Română. Mai spuneam, cu prilejul acelei ultime vizite pe care i-am putut-o face
autorului Buzura, că el și-a purtat adesea 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 supună unor ideologii absurde, ori în care
singurul mod de a te afirma este acela
de a corupe și a fi corupt. Însă dincolo de
instanța scriitoricească, pe care el a simțit-o ca pe o datorie, ca pe o menire de
sus de a spune tot răul ce ne amenință,
omul Augustin Buzura a păstrat mereu
în suflet o conștiință clară a prezenței lui
Dumnezeu, ca pe o hrană sfântă ce l-a
întărit la toate răspântiile vieții. Iar răspântii au fost multe – începând cu prima
tinerețe, marcată de război și de „obsedantul deceniu”, continuând cu cenzurile impuse de „minirevoluția culturală” a
anilor ’70 și urmate de avatarurile societății postdecembriste, în paralel cu grele
probleme de sănătate.
Deși în mod paradoxal romanele sale
par să descrie situații limită, urmărind forța deformantă a eșecului, Augustin Buzura a fost toată viața lui un
luptător. Spune chiar, la un moment
dat, într-un interviu, că e de folos să te
privești din când în când și în această
oglindă deformatoare a nereușitei, iar
în alt loc afirmă că trebuie să fii pregătit pentru o viață care aduce cu ea
și înfrângeri. De unde îi venea atunci

... împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea

8Augustin
Buzura a
păstrat mereu
în suflet
o conștiință
clară a
prezenței
lui Dumnezeu,
ca pe o hrană
sfântă ce l-a
întărit la toate
răspântiile
vieții.

domnului Buzura această forță, de a
continua să lupte?
Urmărind titlurile celor mai importante romane ale sale – „Absenții”
(1970), „Orgolii” (1974), „Fețele tăcerii”
(1974), „Vocile nopții” (1980), „Refugii”
(1984), „Drumul cenușii” (1988), cărți
cenzurate sau chiar retrase de pe piață în regimul ceaușist, dar cu atât mai
căutate de cititori – această suită de
titluri spune istoria unei existențe pe
care își pun aproape inexorabil amprenta subterane înrâuriri negative. Situație oarecum scontată pentru perioada
de dinainte de 1989 („obsedantul prezent”, cum îl numea Buzura). Începând
cu 1989, însă părea că autorul a trecut
într-adevăr Capul Bunei Speranțe (titlul volumului de debut, 1963), intrând
într-o epocă de primenire și eliberare. Și
am crede că scriitorul pe care azi îl comemorăm într-adevăr nu se aștepta ca
acele subterane forțe negative să continue. Dovadă stă febrila activitate culturală și publicistică în care s-a angajat

în anii ce au urmat, înființând fundații
și reviste (Fundația 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 și cum autorul ar fi dorit să își
acorde acest timp ca să înțeleagă exact
ce se întâmplă. Titlul, „Recviem pentru
nebuni și bestii”, este semnificativ, la fel
ca și cele care i-au urmat: „Tentația risipirii” (2003), „Raport asupra singurătății” (2009). „Scriu pentru că mă doare
teribil ceea ce văd și ce simt”, lămurea
el în prefața la volumul de publicistică
„Canonul periferiei”, din 2012.
Cu toată această încărcătură de negativism – mai vechi sau mai nou –,
cum se explică totuși sentimentul curat de prietenie, de apropiere, de care
vorbeam la început? El s-a ivit fără
doar și poate dintr-o speranță împărtășită, ca și dintr-un fond ancestral
și o experiență de viață până la un
punct comune. „Născut la țară – arăta Buzura într-un interviu oarecum
profetic despre moarte, cu Eugen Simion în 2014 (http://revistacultura.
ro/nou/category/dezbatere/page/3/)
–, într-un univers cu reguli străvechi,
respectate, unde Tatăl nostru și Crezul erau învățate imediat după coborârea din leagăn, nu se punea problema
inexistenței lui Dumnezeu, după cum
nu se punea problema analfabetismului. Mai mult, nu exista nici frica de
hoți: ușile caselor nu se încuiau când
proprietarii lipseau, era suficient ca
aceștia să pună o mătură în ușă sau o
simplă vergea. Ateismul, frica de hoți
și analfabetismul au apărut odată cu
activiștii comuniști de după război. Pe
Dumnezeu l-am simțit nu numai în
cele mai grele momente prin care am
trecut și despre care n-am vorbit niciodată, ci și în cele de pace și de bucurie.
De fiecare dată când totul părea pierdut, când nu mai rămânea vreo speranță, apărea minunea. Și atunci trăiam impresia stranie că mă conectez
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brusc la o sursă de forță și de speranță. Uneori aceasta purta numele unor
instituții despre care până atunci nici
nu știusem că există sau al unor oameni, dar îmi era limpede că ei n-au
apărut din întâmplare.”
Însă la Buzura credința nu era doar
un dat moștenit ori un refugiu-mângâiere, ci și o înțelegere personală, în
lumina celor mai avansate descoperiri
ale științei. Citez din același interviu:
„Cu ani în urmă, în Statele Unite, la
biblioteca unei mari universități am
văzut numeroase fotografii cu universurile cunoscute la care a avut acces telescopul spațial Hubble. De la «stâlpii
creației», 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 și
moartea lor care are un nume: găurile
negre. Și abia atunci, în acea bibliotecă, am simțit pentru prima oară chipul și puterea morții și măreția 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 încleștare pentru a se naște. Abia atunci și acolo am înțeles ce
sunt cu adevărat, iar ceea ce vedeam
era mai presus de frică, de rațiune și
de orice cuvânt și sentiment care poartă un nume. Dar, în ciuda a tot ce vedeam și simțeam, Dumnezeul meu era
în mine, în minte și în suflet. Și nu
mă înșela, nu era o iluzie, un produs
al spaimei firești…”. Da, înclin să cred
că sentimentul de prietenie sinceră și
firescul cu care s-a legat această apropiere de aici vin, din credința și speranța care l-au însuflețit pe domnul
Buzura de-a lungul tuturor încercărilor, ca și al bucuriilor și al realizărilor
– căci nici acestea nu au lipsit în cei 78
de ani ai săi de viață.
Și pentru că tot am vorbit despre titluri, ce destin ciudat – m-am gândit
– ca volumul de debut să se numească
tocmai „Capul Bunei Speranțe”. „Viitorul și trecutul/ Sunt a filei două fețe
– spune Eminescu în «Glossă» – Vede-n
capăt începutul/ Cine știe să le-nvețe…” Când exploratorii portughezi au
trecut pentru prima dată prin acele locuri, în 1488, ei au numit Capul Bunei
Speranțe „Capul Furtunilor”; numele
sub care îl cunoaștem azi i-a fost dat
abia mai apoi de către regele Portugaliei, Ioan al II-lea, ca să păstreze amintirea speranței deschise de ruta nou
descoperită către Indii. Însă capul respectiv nu marca, așa cum au crezut ei
la început, punctul decisiv care, odată
trecut, avea să aducă mult așteptata

cotitură, schimbarea cursului călătoriei – și al istoriei. Un alt cap, aflat mai
departe, este acela care desparte apele oceanului Atlantic de cel Indian. La
fel a fost și pentru scriitorul Augustin
Buzura, pentru care schimbările din
1989 au fost mai degrabă un alt Cap
al Furtunilor… Pentru omul Augustin Buzura însă, cel născut într-un sat
din Maramureș, crescut cu credința în
Dumnezeu și privilegiat mai apoi cu o
revelație de proporții cosmice în biblioteca unei mari universități americane,
unde a putut contempla temeliile universului – pentru omul care a fost Augustin Buzura, Capul Bunei Speranțe
cel adevărat și definitiv, s-a prezentat

8 La Buzura
credința nu
era doar un
dat moștenit
ori un refugiumângâiere, ci
și o înțelegere
personală.

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, încredinţându-l milostivirii Sale. n
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George Cristian Maior
Cluj, cândva prin 1980
Eram în clasa a șasea la Liceul „Emil Racoviță” din Cluj și, într-o dimineață, profesoara de română ne-a spus că ora viitoare
vom fi vizitați de scriitorul Augustin Buzura.
Apoi a început să ne instruiască cum să ne
manifestăm: să fim atenți, să nu punem întrebări decât dacă e cazul și el dorește, dacă
totuși punem întrebări, să fie inteligente –
ce scriitori români credea că l-au influențat:
Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Liviu Rebreanu? Cum se regăsește în
personajele sale, cum vede evoluția literaturii contemporane, ceva despre stilul narativ
etc. Adică să arătăm ce bine am lucrat cu ea
la literatura română. Am întrerupt timid
lecția, rugând-o să mă lase să-l întreb cum
și cât scrie pe zi și ce alte pasiuni are, dar ea
mi-a răspuns sec să stau cuminte în banca
mea și să ascult.
Buzura a venit, era toată școala adunată într-o sală devenită neîncăpătoare și țin
minte cum și-a început discursul vorbind
despre valori, libertate și semnificația literaturii într-o lume tot mai degradată moral
și tot mai nesigură. Apoi ne-a spus el însuși
că scrie în fiecare zi cinci pagini, că se relaxează ascultând muzică clasică – Bach îndeosebi, Chopin –, şi apoi iarăși rescrie acele pagini, până când simte că se apropie de
ce dorește să exprime, și așa la nesfârșit, 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 contururilor 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, câteva 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…
Deși se lupta cu propriul său fizic pentru a
scrie chiar și așa…

Decembrie 1989
În vacarmul evenimentelor revoluției, mă
uitam continuu la televizor, ca noi toți de altfel, unde se perindau tot felul de personaje
care se întreceau în a lovi violent alte personaje asociate fostului regim, condamnând,
îndemnând la demolare, cerând justiție absolută pentru toți cei care „nenorociseră” şi
„jefuiseră” poporul, bineînțeles, explicând
propria lor rezistență și luptă subterană împotriva dictaturii. Pe acest fundal, în care
cumva toți trebuia să ne simțim automat

Augustin Buzura,
așa cum l-am cunoscut eu,
așa cum l-am înțeles

... împreună cu ginerele său, ambasadorul George Cristian Maior
culpabili că nu am făcut ceva, că suntem într-un fel lichele sau avem cel puțin potențial de lichea în raport cu câțiva puritani, o
voce calmă, lucidă, rațională ne-a îndemnat
curajos să ne asumăm istoria, cu toate slăbiciunile ei, să începem să construim, să fim
conștienți de valorile noastre naționale și
culturale, să muncim pentru a zidi. Era Augustin Buzura și acel interviu, dat într-o seară de decembrie, m-a liniștit, mi-a dat încredere că istoria nu poate fi pusă brutal între
paranteze și obliterată, că omul poate să o
corecteze luptând onest, pe bază de principii
și idei. 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, să creăm instituții viabile și sănătoase, să ne folosim libertatea
de exprimare dobândită pentru a merge mai
departe, pentru a învăța, a cunoaște, pentru
a progresa ca indivizi, ca societate, ca națiune, pentru a impune rațiunea într-o lume
oricum complicată.
El s-a ținut de acest program cu tenacitate, cu o inflexibilitate de-a dreptul tiranică. A
creat din nimic Fundația Culturală Română
și i-a înțeles menirea fundamentală în sensul redării către lume a valorilor naționale
autentice din toate timpurile noastre istorice, fără patimă, fără interese politice, fără
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discriminări ideologice, fără orgolii intelectuale, doar în lumina criteriilor universale a
ceea ce înseamnă merit, valoare intelectuală
și umană, în care credea. Nu cred că și-a imaginat la început cât de greu îi va fi, pe parcursul a multor ani, să apere tânăra instituție de
impostură și de interesele mici ale unora din
exteriorul ei, de tot felul de încercări de preluare a controlului, de atâtea atacuri abjecte
venite din toate părțile. Nu cred că a anticipat cât de dificil îi va fi să alerge în fiecare zi
după resurse, bătând la ușile unor contabili
și funcționari mici, foarte mici, care vedeau
aceste lucruri într-o matematică stearpă, dezolantă. Și-a dat seama și știa foarte bine că
forța unei națiuni stă în straturile adânci ale
valorilor sale culturale autentice, că puterea
noastră naţională reală e legată de diseminarea lor cât mai largă în lume și că numai așa
ne vom afirma mândri și cu adevărat independenți, suverani pe propria noastră istorie,
pe propria noastră condiție.

Dublin, 1998
Venise la Dublin pentru a ne petrece Crăciunul împreună, prin 1998. Am încercat să-i
arătăm Dublinul lui Joyce, dar era oarecum
grăbit, absent, nu voia decât un birou, pentru că dorea să termine „Recviem pentru nebuni și bestii”. Nopțile erau lungi la Dublin,
iar el scria continuu, dormea puțin și iarăși
scria, așa și în ziua de Crăciun, și în noaptea de revelion. Uneori intram precaut în birou și întrebam dacă vrea ceva, nu, nimic,
a, da, poate o cafea, mai multe… Într-o zi,
spre sfârșitul șederii, l-am văzut mai senin
și deschis, deși epuizat, am vorbit puțin despre Joyce și despre Seamus Heaney, despre
irlandezi și naționalismul lor istoric, viguros. I-am arătat sumar străzile din Dublin,
clădirile istorice, parcurile şi câteva librării,
de care era întotdeauna interesat. Terminase romanul. A doua zi a plecat şi, în drum
spre aeroport, mi-a spus că Irlanda e frumoasă 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, cenușii, care nu dispăreau niciodată și care i-au
creat cel mai bun context pentru scris...
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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 și foarte îngrijorat de cum vor evolua lucrurile, mai
ales că avea în spate o muncă de 15 ani, de
construcţie, relaţii externe marcate de schimburi culturale, acţiuni culturale, programe,
traduceri, publicații care au adus ţara şi cultura română în atenţia Europei şi a lumii.
I-am spus atunci că, după părerea mea, trebuie să-și continue și 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 știam că şi-o dorea. Eram
sceptic, dar el era încăpățânat…

Londra, martie 2005
M-a sunat, deşi ştiam că e în spital în Viena, iar când l-am întrebat de operaţie, mi-a
spus sec că e în regulă, pentru ca apoi să vorbească doar despre noul său proiect, deşi era
încă în recuperare.
Aşa s-a născut „Cultura”, cu sprijinul câtorva oameni, foarte puțini, care la un moment dat merită să fie menționați, împreună
cu piedicile și indiferența multora care au întors spatele. Poate că și aceștia din urmă ar
trebui la un moment dat să fie menționați, fie
și numai din respect pentru adevăr.

Revista „Cultura” – 2005-2017
Vedea revista „Cultura” ca pe o platformă
de idei, dezbateri, analize pe tot ce înseamnă istorie reală, literatură, artă, probleme
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sociale, diplomație, chiar și politică reală,
onestă, principială. O vedea mai mult decât o
revistă, o dorea ca adevărată instituție de cultură, oarecum în continuitatea vechii sale iubiri, fosta Fundație Culturală Română. Știa
că nu se poate chiar așa, dar încerca în fiecare
zi să o dezvolte spre acest ideal.
Înțelegea revista drept o contrapondere la
discuțiile sterile și rudimentare, primitive
(cuvinte pe care în ultima vreme le folosea
tot mai des) de la televiziuni și din alte instituții media și nu numai sau din medii de
așa-zisă exprimare artistică, culturală, literară. O vedea ca pe o posibilitate de a recupera valori, luate în derâdere în politică sau
în societate, de a semnala critic probleme, de
a sugera soluții și alternative. O vedea ca pe
un scut intelectual împotriva imposturii, a
ierarhiilor false, promovate de diverse forțe
agregate, posedând resurse impresionate și
astfel cu posibilități infinite de a minți și manipula, inclusiv propria noastră istorie. O barieră împotriva ignoranței, a superficialului,
a inesteticului, a limbajelor artificiale, false,
fie de lemn, fie aparent foarte sofisticate. Un
fel de antidot contra prostiei (alt cuvânt utilizat frecvent de el), împotriva bolilor grave
care se răspândeau cu o viteză înfricoșătoare
în societate, în politică, în conștiința individului. Un zid al cuvintelor și al ordinii raționale
în fața indiferenței, incompetenței, alienării
sau a falselor mitologizări. Dar o vedea și ca
pe un vehicul de construcție, de promovare a
ideilor utile pentru o societate ce e obligată
să reziste și să progreseze, pe care o percepea însă tot mai puțin coezivă, de fapt, tot
mai degradată, tot mai atomizată în indivizi
alienați, schilodiți de istorie, unii speriați sau
derutați de mizeria prezentului și incertitudinile viitorului, alții cinici și profitori, gata să
înhațe pe bucăți țara și să-i ipotecheze viitorul (aici nici nu știu dacă nu-l plagiez cumva,

... împreună cu familia

în mod natural, în mod spontan, fără să-mi
dau seama).
În construcția ideatică a revistei îl interesa
calitatea și mai puțin publicitatea, sperând
că va veni și ea cumva de la sine, dar lupta
neobosit pentru diseminarea cât mai largă a
mesajului său de bază. În pofida tuturor obstacolelor și piedicilor care, odată cu trecerea
anilor, s-au înmulțit și l-au epuizat fizic, iar
pe mine m-au exasperat, lucru care știu că îl
supăra…
Va trebui, cândva, ca un istoric onest al ideilor să studieze fenomenul „Cultura” cu mai
multă competență și, desigur, mai puțin emoțional, mai puțin subiectiv decât mine.

Corbeanca
Aș mai dori să scriu multe acum, dar emoția și durerea nu mă lasă încă și mă tem să
nu devin prea patetic, prea subiectiv sau egoist, lucru pe care știu că l-ar dezaproba. Țin
însă să mai menționez întâlnirile noastre
de la Corbeanca, din casa și grădina lui pe
care le îndrăgea și care poate îl mai linișteau
pentru câteva momente. Discuțiile pe care le
aveam despre fapte și întâmplări din istoria
noastră, cu personajele sale, cu devierile și
tribulațiile sale, cu situațiile sale complicate. Despre prezentul pe care îl vedea în culori tot mai sumbre. Despre politicieni ratați
din start și despre mulți profeți falși. Era
întotdeauna calm și modest în discuție, dar
inflexibil în raport cu ceea ce credea că reprezintă adevărul istoric și principiile umaniste care trebuiau să definească, să pună
lumină pe un anumit context. Atunci când
nu era de acord cu ceea ce eu credeam că
trebuie înțeles dintr-o situație, cu interpretarea mea în ceea ce privește o faptă sau un
context din trecut sau actual, mă dezaproba
în tăcere – prin tăcere și privire. Și oricât
mă încăpățânam să-i demonstrez logica unei
alte interpretări, nu ceda în acea tăcere rece,
lucru care uneori mă dărâma în interior, alteori mă irita…
Nu vreau să intru în detalii, dar o chestiune la care el ținea principial era importanța
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 acțiune umană, în orice întreprindere. Pentru el, metoda despărțită de
principiu se putea întoarce ca un bumerang
împotriva finalității unei acțiuni, poate nu
imediat, dar, în orice caz, cândva în curgerea
istoriei, cu consecințe morale dezastruoase.
În același timp, eu, înclinat către un soi de
realism mai sec, credeam că doar scopul e important (dacă e moral, bineînțeles) și că metoda, mijloacele, contează mai puțin…
Acum, gândind retrospectiv, nu mai am
cum să-i spun că eu greșeam. Mai am însă
ceva timp să învăț din tot ce mi-a transmis și
nu am înțeles atunci... Că lupta e un scop în
sine. n
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Mesajul lui Augustin Buzura
Eugen Simion

N

e-am despărțit de curând de Augustin Buzura, Gusti – cum îi
spuneau prietenii – un om bun,
drept, decis să ducă totdeauna
lucrurile la capăt, un maramureșean care și-a petrecut ultimele decenii
de viață, aici, printre noi, valahii. A trecut
munții nu singur, ci însoțit, desigur, de reputația lui de scriitor. Buzura a fost, este și
va rămâne, cred, în conștiința românilor, ca
un mare scriitor în linia moral-estetică a lui
Slavici-Rebreanu. El are în spate o operă
masivă, puternică estetic, și cine vrea să judece contribuția generației sale (generația
ʼ60) și, în genere, literatura română postbelică, nu poate face abstracție în niciun chip,
de epica lui înceată și profundă, atentă la
mișcările obscure ale individului și, totodată, atentă la destinul și psihologia noilor categorii sociale apărute sub regimul totalitar.
Romanele lui, începând cu „Absenții” (un
splendid roman de tip existențialist modern)
și continuând cu „Fețele tăcerii”, „Orgolii”,
„Vocile nopții”, „Refugii”, „Drumul cenușii”,
„Recviem pentru nebuni și bestii”, „Raport
asupra singurătății”, fac din unghi moral,
social și estetic, cronica lumii românești în
evoluția ei tulbure și dramatică, timp de
aproape o jumătate de secol. Luptându-se
cu cenzura și cu dogmele ideologice ale regimului totalitar, Buzura a voit și – trebuie să
spunem – a reușit să spună adevărul despre
această lume scoasă din tradițiile, valorile
ei, destrămată, risipită și împinsă spre un
utopic viitor promițător, care, bineînțeles,
n-a fost niciodată atins. Prozatorul a scris
în toate cărțile lui, despre aceste fenomene
sociale și umane dramatice, voind, repet, să
spună adevărul și să sugereze un alt model
uman decât acela oficial.
A avut mulți cititori care l-am urmărit,
cu fidelitate, de la o carte la alta. Scriitori
ca el – și, desigur, ca și alții din generația
lui și din generațiile dinainte sau după ea
– au făcut ca România să rămână, timp de
o jumătate de secol, o națiune culturală, nu
„o Siberie a spiritului”, cum a profețit, îmi
amintesc, un intelectual român care trăia
în străinătate. „Rezistența prin cultură” n-a
fost o vorbă în vânt, ea a existat, s-a manifestat prin contribuția unor scriitori de talent și de caracter, ca Augustin Buzura, care
au înțeles că într-o istorie rea, vocea creatorului nu trebuie să tacă. Scriitorul, îmi
amintesc că spune un alt mare creator epic,
Marin Preda – dispărut și el prea de vreme
dintre cititorii săi –, a scris, odată, că atunci

... împreună cu academicianul Eugen Simion
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când se apucă să scrie, prozatorul trebuie să
fie conștient că dincolo de gardul scriiturii
sale se află un om însetat de adevăr care-l
așteaptă...
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 întâmplă când cel care dispare dintre noi este
un mare scriitor? Se întâmplă, cred, că locul
gol lăsat de el va rămâne veșnic neocupat,
pentru că talentul este unic în substanța și
stilul lui, unic și irepetabil. Și, în fapt, locul
gol nu rămâne niciodată gol, cu adevărat,
dacă opera lăsată de cel dispărut este puternică, originală. Cu acest sentiment ne despărțim de Augustin Buzura: cu sentimentul
că opera lui substanțială, irepetabilă, va
acoperi absența lui în posteritate. Rămâne,
neocupată, de bună seamă, suferința celor
ce au trăit în preajma lui și a prietenilor săi,
care, până mai ieri, erau bucuroși să-l întâlnească și să-i citească articolele sale, curajoase și drepte, din „Cultura”. În stilul său
elaborat, încet, ardelenesc, solid și credibil,
Buzura a reușit să spună adevărul despre
fantasmagoriile, speranțele și deșertăciunile zgomotoase ale lumii postcomuniste. Nu
s-a sfiit să le noteze, uneori în propoziții necruțătoare, apărând valorile neamului său.
Citindu-le săptămână de săptămână,
mi-am dat seama că tăcutul, greoiul, încetul Augustin Buzura, coborât din Berința
Maramureșului, avea în firea lui profundă,
spiritul încăpățânat, justițiar al memorandiștilor, aceia care s-au luptat, mai mult de
o sută de ani, ca românii să-și câștige drepturile lor naționale și să trăiască împreună

între frontierele aceluiași stat. Spirit profund, moralistic, Buzura renunțase la cariera de medic pentru a se consacra literaturii
și pentru a fi, astfel, mai aproape de adevăr,
se gândea, desigur, și la moarte. N-o gândea cu disperare și panică. Am putea zice
că reflecta la iminența 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 despre această temă (blestemata, imposibila
temă, cum i-a spus un alt scriitor, cu aproape 200 de ani în urmă): „Din perspectivă
umană, viața, atât cât ți-e dată, nu este deșertăciune, ci o incredibilă minune ce trebuie trăită cu intensitate, clipă de clipă. Cert
este că moartea este inevitabilă, că suntem
cu toții singuri și că viața nu are un scop
evident, dar depinde doar de noi să fim sau
să încercăm să fim ceea ce dorim în puținul
timp ce ne este dat. Poate că suntem doar
o etapă în drumul spre altceva, dar important este să trăim fiecare clipă de parcă ar
fi ultima. Viața, munca disperată și efortul
de a cunoaște sunt elementele esențiale ale
drumului nostru spre nu știu ce sau nu știu
unde”.
Este mesajul pe care îl lasă cititorilor săi
prietenul nostru, Augustin Buzura, care
ne-a părăsit, neașteptat, lăsându-ne amintirea lui de om înțelept, drept și talentat
și, evident, ne lasă și impunătoarea sa operă epică. Drumul lui pe pământ se încheie aici, fie ca drumul operei sale să nu se
încheie niciodată în posteritatea ce tocmai
începe. n
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Ioan-Aurel Pop

A

ugustin Buzura a fost o efigie a
romanului românesc din ultima
jumătate de secol. A mai fost și făuritor de reviste literare, a fost și
creator și conducător de instituții
culturale, a fost academician, a fost o personalitate a Cetății, dar, dincolo de toate acestea, a fost Om.
L-am cunoscut, de departe, în anii studenției mele clujene (veneam de la Brașov), când
cetatea academică de pe Someș era dominată de revistele literare „Tribuna” și „Steaua”.
La „Steaua” era spiritus rector Aurel Rău, iar
la „Tribuna” era redactor-șef Dumitru Radu
Popescu. În grupul de la „Tribuna” era și Augustin Buzura, cu funcția modestă de redactor. Publicase în 1974 romanul „Orgolii”, care
provocase o mare vâlvă între intelectualii ardeleni, de la Brașov până la Satu Mare și de
la Bistrița la Sibiu, dar mai ales la Cluj. La
prima lectură, am apreciat doar valoarea estetică, după o cheie pe care o primisem prin
educația mea literară de la Liceul „Andrei
Șaguna” din Brașov, unde se făcea foarte serios teoria literaturii, după Călinescu, Lovinescu și Vianu, dar și după Wellek și Warren
(cartea lor, „Teoria literaturii”, fusese publicată în românește în 1967, când în alte țări
comuniste din jur nici nu se putea imagina
așa ceva). Venit student la Cluj și frecventând anumite cercuri literare studențești
– inclusiv grupul de la „Echinox”, patronat
spiritual pe atunci de Ion Pop și de Marian
Papahagi – am început să descifrez istoria
cuprinsă în roman, să încerc identificarea
personajelor și a întâmplărilor. Toți clujenii
pricepuți ne spuneau că romanul este unul
extrem de curajos, că Augustin Buzura nu
reflectă doar atmosfera studenției lui la Medicina clujeană, ci și o epocă ocultată de regim, 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. Așa m-am apropiat – mulțumită
lumii imaginate de Augustin Buzura, după o
realitate trăită – de Iuliu Hațieganu, de ginerele său Octavian Fodor, de alți mari medici, adevărate legende ale Clujului medical
și intelectual de odinioară. Cu alte cuvinte,
ceea ce istoricii nu puteau sau nu îndrăzneau atunci să scrie cu metodele lor specifice,
făcea Buzura, cu „armele” literatului, cu un
curaj remarcabil.
Sigur, între timp au apărut „exegeți” care
au diminuat orice merite ale autorului nostru, ca și ale altora, pedalând pe politica absconsă a PCR de a lăsa intenționat deschise
numite „supape”, pentru a domina lumea intelectuală românească. Altfel spus, cenzura
de partid permitea anumite „șopârle” în literatură, ca să evite adevăratele proteste care
s-ar fi putut manifesta, lăsându-le românilor

Amintiri în relief
cu Augustin Buzura

„firimituri” de revoltă. Oricum ar fi stat lucrurile, Augustin Buzura nu era un instrument 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 instrumentalizări, fiindcă emana din uriașul său
talent, punea în lumină vâna sa narativă autentică, fascina de îndată și incita la lectură,
la comentarii nu doar de specialitate, ci și de
viață.
După 1989, am avut marea șansă să-l cunosc direct și să-i fiu aproape, grație profesorului 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, Nicolae Bocșan, Liviu Ursuțiu – a avut inițiativa
reînființării Centrului de Studii Transilvane, care funcționase (până în 1948) în cadrul Universității „Regele Ferdinand I” din
Cluj-Sibiu (cu numele de „Centrul de Studii
și Cercetări privitoare la Transilvania”). Firește, locul acestuia ar fi fost la Universitate, dar aceasta nu era pregătită să-și asume
atunci această misiune reparatorie. În acel
moment – era prin 1991 – Augustin Buzura,
devenit din 1990 președintele Fundației Culturale Române, a preluat fără ezitare Centrul de Studii Transilvane în cadrul instituției bucureștene pe care o prezida, salvând o
inițiativă și înnobilând astfel memoria unor
înaintași de talia lui Silviu Dragomir, Ioan
Lupaș, Alexandru Lapedatu sau Francisc

... la Cluj-Napoca

8 Acesta
era Buzura,
un om întreg,
generos,
drept,
trăitor
într-o lume
nedreaptă.

Pall. La un moment dat, în decembrie 1993,
scriitorul Augustin Buzura m-a chemat la
un colocviu și 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 renunț, apăsat de
greutăți și de răutăți, îmi reprimam impulsul ca să nu-l dezamăgesc pe marele scriitor,
devenit și mentor-model al meu.
În fine, în 2002, m-a chemat să peripatetizăm din nou, la București, cu propunerea de
a deveni directorul Casei Române de la Veneția, aceea fondată de Nicolae Iorga în 1930.
Nu am putut accepta atunci marea cinste,
dar am făcut-o ceva mai târziu. În 2002, eram
copleșit de anumite necazuri de familie și de
scrupulele ardeleanului care se lasă greu în
brațele unor decizii cu implicații grave. La
un moment dat, m-am plâns maestrului de
hățișurile birocrației de la Ministerul Afacerilor Externe și de prea numeroșii „băgători
de seamă” care tindeau să pervertească – ca
și azi, uneori – menirea de focar de cultură
și de cercetare a așezământului venețian,
să-i alunge pe bursierii „Nicolae Iorga”, să
oprească sesiunile de comunicări și să impună un fel de activitate de cămin cultural, ca
pe vremuri. L-am întrebat pe Augustin Buzura ce să fac. Mi-a spus, cu un calm inconfundabil: „Fă ceea ce ai făcut și până acum,
după concepția din capul tău și nu asculta de
toți netoții! Eu te-am trimis la Veneția nu ca
administrator, ci ca director! Dacă te critică
vreun nechemat pentru vreo inițiativa de-a
ta, spune-i ca eu ți-am impus-o, de la București, iar dacă te laudă vreun binevoitor, spune-i că a fost ideea ta, fiindcă ești tânăr și ai
nevoie de afirmare. Altminteri ne vor domina idioții! Trebuie să navighezi cu grijă prin
viață. Ai viața înainte!”. Acesta era Buzura,
un om întreg, generos, drept, trăitor într-o
lume nedreaptă.
Ca urmare a marilor sale merite, niște
culturnici, sub scutul unui „președinte-jucător”, l-au alungat de la Institutul Cultural
Român, ca pe vreme de incendiu, pătându-se
cu o eternă rușine. A continuat să facă literatură bună și cultură autentică până la ultima sa suflare, înnobilând o lume maculată
de rău și formulând memento-uri de Cassandră. I-a păsat de oameni până în ultimul
moment, iar Țara a purtat-o mereu în suflet
ca pe cel mai de preț odor. L-a reprimit prea
curând în țărâna ei, deschizându-i drumul
spre înveșnicire.n
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Ion Simuț

M

oartea unui scriitor declanșează perspectiva de istorie
literară, care dă o primă situare a operei încheiate în
succesiunea valorilor durabile. Fluctuațiile 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 biografia scriitorului, pentru că ea s-a încheiat.
Autorul însuși, 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 reprezinți sau ce
valoare a pierdut”. Augustin Buzura a avut
de înfruntat după 1989 consecințele schimbării de perspectivă asupra literaturii din
perioada postbelică și, implicit, asupra prozei sale. A privit fenomenul cu mirare și curiozitate. Judecățile critice severe, conform
cărora proza lui Augustin Buzura ar fi prea
îndatorată epocii 1965-1989, au greșit, după
părerea mea, exact după modelul lovinescian. 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 înfățișează. Mutația valorilor estetice nu se realizează însă după
modele logice previzibile. Așa ar însemna
că fiecare mare scriitor rămâne prizonierul
epocii lui. Dacă avem suficientă experiență
estetică și istorică, știm că există scriitori
care își depășesc epoca – și o depășesc, în
mod paradoxal, cu atât mai mult cu cât o
exprimă și o documentează mai bine, mai
semnificativ prin complexitatea operei. Proza lui Augustin Buzura se află în această
situație privilegiată, obținută prin puterea
talentului, prin capacitatea de construcție
epică viguroasă, prin personajele memorabile, prin viziunea existențialistă asupra
condiției umane în socialismul represiv.
Ce este datat? Atât cât este inevitabil să
fie datat în orice operă de romancier, care e
și o cronică socială, un fundal pe care proiectează o problematică proprie. Ce n-ar putea
înțelege cititorul vremurilor viitoare? Nu
cred că este nimic de neînțeles pentru un
cititor care nu a trăit epoca. Invoc, mai mult
retoric, câteva episoade epice simbolice din
proza lui Augustin Buzura și mă gândesc
că ele nu rămân obscure, înglodate într-un
timp politic imposibil de înțeles și de descifrat. De ce este revoltat medicul Mihai Bogdan din romanul „Absenții”? De ce îi obligă
partizanii din munți pe câțiva activiști de
partid, cu misiunea colectivizării forțate într-un sat, să-și mănânce carnetele de partid? (scenă antologică din „Fețele tăcerii”).
De ce este supravegheat medicul Ion Cristian, cercetător în domeniul oncologiei, în

Vine posteritatea

... Doctor Honoris Causa la UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
„Orgolii”? De ce, în romanul „Vocile nopții”,
tânărul Ștefan Pintea părăsește facultatea,
devenind muncitor, pentru a-și construi
o casă, zăgăzuind în el o revoltă mocnită
față de lumea ostilă pe care o trăiește? De
ce este traumatizată Ioana Olaru, în „Refugii” și „Drumul cenușii”, neavând decât alternativa nevrozei și a spitalului psihiatric
în fața eșecului 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 răspunde la aceste întrebări. Pentru că acestea nu sunt simple episoade documentare
dintr-un roman politic perimat, ci situații
tragice dintr-un roman al condiției umane.
Rezonanța lor existențialistă, implicațiile
lor psihologice, relevanța lor sociologică dau
acestor scene, acestor interogații, reverberațiile unei profunzimi de înțelegere a omului prins în conjuncturile unei epoci nefaste.
Dar accentul fiecărui roman al lui Augustin
Buzura nu e pe conjuncturi, ci pe interogații
și pe drame. Materia epică, scoasă cu greu
din străfundurile unei societăți alienate ca
dintr-o mină, se organizează, prin harul
romancierului, într-o rețea de semnificații
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 și inertă de
fapte desuete. Narațiunile lui Augustin Buzura au capacitatea de a transporta spre o
destinație simbolică un imens material documentar (nu întâmplător aproape în fiecare roman există câte un jurnalist care inițiază investigația realității). Sensul explorator
al narațiunii într-o realitate documentabilă este întotdeauna însoțit de o interogație
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profundă asupra condiției umane. Prima dimensiune a romanelor lui Augustin Buzura
(realismul politic) nu o copleșește niciodată
pe cea de-a doua (interogația existențialistă despre eșecul inevitabil, despre alienare
și nevroză, despre moarte și singurătate,
despre libertate și demnitate). De aceea
romanele sale nu sunt perimate și nu sunt
amenințate, într-un orizont de timp previzibil, de perspectiva perisabilității. 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 „Absenții” (1970) până la „Drumul
cenușii” (1988), fiecare roman al lui Augustin Buzura a fost un eveniment, atât pentru publicul larg al cititorilor, cât și pentru
critică. Atunci când critica dădea semne
de obtuzitate sau de oboseală, ascunse sub
haina mai decentă a extremei exigențe estetice, publicul cititor era mai entuziast și
mai receptiv (cum s-a întâmplat cu „Drumul
cenușii”). Romanul „Absenții” a declanșat
marea receptivitate a criticii față de proza
lui Augustin Buzura și aprecierea critică s-a
menținut, cu mici variații, la cote înalte. În
compoziția romanelor sale, scriitorul a pus
în doze diferite analiza psihologică (predominantă la început) și invenția epică. Despre această variabilitate firească s-a glosat
mult. Este imediat vizibilă evoluția de la
romanul de analiză la romanul de creație
epică, adică de la romanul fără narațiune
„Absenții”, ca revărsare a unei stări negative irepresibile într-un discurs revoltat, la
„Drumul cenușii”, romanul cu narațiunea
cea mai palpitantă. Trecând granița dintre două epoci, „Recviem pentru nebuni și
bestii” (1999) se situează pe punctul cel mai
înalt al narativității și al sarcasmului critic
în romanele lui Augustin Buzura. „Raport
asupra singurătății” (2009), ultimul roman
publicat, temperează socialitatea perspectivei în favoarea unui discurs intim despre
iubire, moarte și senectute. Indiferent de
proporțiile celor două elemente de bază ale
construcției epice (narațiune și analiză),
proza lui Augustin Buzura excelează ca roman al conștiinței etice. O lume rău alcătuită se răsfrânge dureros în conștiințele
ultragiate ale personajelor.
Proza lui Augustin Buzura are nevoie
de o redescoperire, de o împrospătare a
punctului de vedere. Schimbarea se va întâmpla, inevitabil, atunci când altă lume
se va confrunta cu lumea prozei lui Augustin Buzura. Vine posteritatea. Cu ce
surprize? Viața și opera antumă fac împreună o poveste, ce se transformă într-o
premisă pentru altceva. Posteritatea e
altă poveste. n
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„Cred în mine, cred în cărțile mele
și sunt convins că ele
îmi vor supraviețui”
Augustin Buzura în dialog cu Angela Martin
Prin 2009 plănuisem cu Augustin Buzura să facem 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, bunăoară, să reașeze în termenii adevărului relațiile sale cu Puterea postdecembristă, istoria
Fundației Culturale Române, pe care o înființase în 1990 cu sprijinul guvernului de atunci,
dar și crearea Institutului Cultural Român, cu
enorme dificultăți, în 2003, pe structura acesteia. Căzuserăm de acord asupra organizării
volumului și îi trimisesem mai multe seturi de
întrebări prin e-mail. Tot atunci am înregistrat pe reportofon câteva dintre răspunsurile
sale, în dorința de a-i menaja ochii, căci vederea începuse să i se stingă treptat. Pe urmă s-a
întâmplat să suporte câteva intervenții chirurgicale într-un ritm strâns, aproape inuman.
Starea de sănătate tot mai precară îl îngrijorase probabil atât de tare, încât, la un moment
dat, mi-a cerut să amânăm proiectul, mărturisindu-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.)

...împreună cu Angela Martin la Bookfest 2017
Angela Martin: Domnule Augustin
Buzura, aţi povestit deseori ce a însemnat pentru dumneavoastră documentarea, cât timp v-a luat, ce efort
v-a cerut pentru a vă scrie romanele
fără să vă abateţi de la adevăr. Vorbeaţi chiar de „coşmarul documentării”... Are el legătură cu ce spune
Márquez, şi anume că „cea mai bună
formulă literară este adevărul”? Cât
depinde un roman „adevărat” de ieşirea pe teren?
Augustin Buzura: Astăzi, prea puţini înţeleg ce însemna, pe vremea aceea, a te documenta. Am vorbit deseori
despre asta, dar nu m-am explicat niciodată 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 teren, în afara spaţiului în care trăiesc şi
scriu, „pentru a cunoaşte realitatea, pe
harnicii constructori ai socialismului”.
Această metodă de creaţie, realismul socialist, avea şi o altă componentă obligatorie: „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 maistrul înţelept, uneori chiar şi activistul
de partid, care-l învăţau pe inginer, cercetător 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
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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 aberantă 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 bunăoară luptele din munţi, greva din Valea Jiului, cea de la Braşov. Am mers pe
urmele celor care mi se păreau a fi adevăraţii eroi, ale celor ce au făcut România Mare, ale martirilor ucişi prin închisori 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 mişcările sociale, cât de neînsemnate, toţi cei ce
au făcut sau au încercat să facă vreun
gest, cât de mărunt, pentru binele acestei ţări. Am căutat să-i întâlnesc şi pe cei
ce au luptat de cealaltă parte a baricadei, 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 multe 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 viitori 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 pentru 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 chinuitoare. Mă simţeam obligat să cunosc
performanţele literare ale momentului 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 ştiinţifică urmăream realizările din psihologie
şi psihiatrie, şi nu numai. Sigur, aceste
documentări mi se păreau necesare pentru 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 spirituale 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 judecă 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 cuvinte, foarte util. Făceam imposibilul să întreţin speranţa chiar şi atunci când optimismul 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 romancier 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 voluptăţilor 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. Personajele sunt şi ele structuri psihice bine
individualizate pe care eşti, de asemenea, 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 numeroase 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 deosebite, 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 nemulţumire cât încape.
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A.M.: Pe unele dintre personajele
dumneavoastră împrumutate din
realitate le-aţi urmărit şi dincolo de
lumea finită a romanului. Pe Stanca, bunăoară – în „Feţele tăcerii”
iubita lui Teodor Şuşman, partizan
în Apuseni –, pe numele ei adevărat
Lucreţia Jurj. În „Tentaţia risipirii” spuneaţi că după nişte ani de
la apariţia romanului, aţi aflat că
femeia-luptătoare, care fusese condamnată la închisoare pe viaţă şi vă
inspirase personajul, a fost eliberată
şi lucra ca muncitoare într-o fabrică
de confecţii din Cluj. Romanul „Feţele 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 proză de peste o jumătate de veac. (Tot de
atunci fac şi gazetărie.) Cum e şi firesc,
după atâta timp şi atâtea cărţi, am multe 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. Sigur 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 Apuseni 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 recunoştinţa 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, oamenii se temeau să vorbească, iar alţii,
prea generoşi cu poveştile, îmi erau suspecţi din prima clipă. Câţiva m-au căutat 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 intenţionam 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 întâmplări şi spaţiile în care au avut loc
luptele. Aveam nevoie de un cadru, de
„scena” pe care s-au purtat luptele. Biografiile 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 întâmplare, în timpul unei călătorii, în tren, pe
ofiţerul care a condus operaţiunile împotriva 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 luat-o de la capăt şi pe măsură ce înaintam
cu scrisul, pe atât mă îndepărtam mai
mult de faptele celor din Apuseni. Literatura îşi redobândise drepturile, familia 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 obsedat 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 frumoase legende, dar istoria personajului
îmi aparţine în exclusivitate. Mai mult,
ea nu fusese, în realitate, iubita lui Teodor Şuşman, ci îşi urmase soţul în munţi
fiindcă îl simţise mai slab decât ea. Întâmplările din munţi m-au urmărit mereu, mult după ce am terminat romanul,
chiar şi în acest an, 2011, când a fost deshumat Şuşman. Despre Lucreţia aflasem, tot din întâmplare, că, într-adevăr,
cum spuneaţi, după eliberarea din închisoare, a fost angajată la o fabrică de confecţii 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 frumoasă, 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 lupte 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 putea avea încredere? Şi, înainte de toate,
mă temeam să nu-i fac rău încercând să
o revăd. Eram un nume foarte cunoscut,

Antologie critică
alcătuită și îngrijită
de Angela Martin,
Editura Tracus Arte
București, 2017

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

8 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.

A.M.: „Personajul Stanca din romanul meu nu are nicio legătură
cu biografia Lucreţiei, deşi la ea mă
gândeam când scriam” (s.n.) – precizaţi în prefaţa la ediţia definitivă a
romanului, apărută în 2011 în BPT.
Viaţa vine totuşi să corecteze ficţiunea – să o aducă la puţinul adevăr
de la care aţi pornit –, iar Lucreţia
Jurj, odată eliberată, să-şi recupereze identitatea. Chiar dacă – va mărturisi ea – „aşa mi-a fost viaţa chiar
ca un roman. Eu n-am cunoscut fericirea...”. Şi n-a cunoscut-o nici ca
eroină în cartea dumneavoastră.
Credeţi că Lucreţia Jurj citise „Feţele 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 Revoluţie, mulţumită doamnei Dana Ţăranu care mi-a procurat, cu autograf, cartea Lucreţiei. E adevărat, m-am gândit
mereu la ea când scriam, deşi Stanca din
romanul meu nu are nicio legătură cu biografia 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 judecat, mai ales că „Feţele tăcerii” nu este
un roman verité, din familia celor scrise
de Truman Capote şi nici un documentar al luptelor de partizani, ci ficţiune...
Cât despre judecata de care pomeniţi...

Nu ştiu dacă voi mai avea ocazia să vorbesc 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: timpul. Nu demult, după alte câteva ediţii,
romanul a apărut în BPT într-un tiraj de
o sută de mii de exemplare şi s-au vândut absolut toate într-un termen foarte
scurt. Sigur, trăiesc în această ţară şi
privesc cu seninătate şi umor metamorfozele oamenilor. Au fost critici literari
care înainte de Revoluţie au elogiat-o, ca
apoi, după Revoluţie, să scrie exact invers. 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 numere 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 fabricii de confecţii m-a urmărit mereu. Iar
apoi, cum ar fi putut să mă decepţioneze 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 vreodată la posibilitatea ca un personaj al


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

IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA
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 realitate şi cum ajunsese să trăiască în imaginaţia 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 „Feţele tăcerii” – dacă se poate... Dumneavoastră nu aţi avut nicio funcţie
înainte de Revoluţie, nu aţi fost „cântăreţ 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 „recunoştinţă” 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 dureri, au avut în subtext o nevoie personală, 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 pregătit 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 cenzuri 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 genul „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, puteam 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 părut 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 început să mă ameninţe din toate părţile,
am scris un text la înălţimea aşteptărilor 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-secretarul de atunci, Petru Enache, îndeosebi. Şi cum listele cu cei „reuşiţi” la vot
erau demult tipărite, i-am pus în situaţia 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 teatrală şi cinematografică. Am intrat totuşi în partid cu prilejul „Primăverii de
la Praga” convins că schimbările în bine
se pot face numai din interior. Ca atâţia 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 tipografie, dar şi despre mizeria materială, obstacole 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 ideologie, dar nu numai... Cu timpul, a început 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 într-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 naştere ale celor doi conducători devenea tot
mai mult un coşmar. Activiştii de partid,
securiştii, şefii şi toţi „binevoitorii” te urmăreau pretutindeni, inclusiv în spital,
pentru a scrie un... omagiu. Ţin minte că,
enervat de această tortură, am spus odată 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 Ceauşescu ceea ce îi doreau minerii, ţăranii,
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intelectualii etc. Nu puţini dintre cei ce
l-au citit se aşteptau să fiu băgat la puşcărie, dar am avut noroc. Acest articol...
l-am scris cu furie şi disperare într-un
moment când un senator american simţise nevoia să-l laude pe Ceauşescu. În
vreme ce noi eram îndemnaţi să luptăm
împotriva dictatorului şi a comunismului, occidentalii nu-şi drămuiau cuvintele. 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 imposibil, am încercat să-i dau în judecată,
dar cei în măsură să se pronunţe asupra 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 registratura 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 asasinare, interesul pentru familia Ceauşescu
va atinge altitudini nebănuite? Omagiile 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 conducătorilor de azi, imensa mizerie spirituală şi
materială la care au dus ţara.
Cât despre „capitalul” meu de popularitate, „uriaş” înainte de Revoluţie, ar fi
multe de spus. M-am gândit deseori la
toate câte mi s-au întâmplat atât înainte, 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 cenzurii. Mi-am câştigat libertatea singur,
în anii în care era cel mai greu, ca dovadă succesul cărţilor mele. Ele stau şi astăzi 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 anticomunişti 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 îndemâna oricui să observe că, după Revoluţie, au ieşit la suprafaţă mai ales impostorii, lichelele, nulităţile agresive,
laşii şi profitorii de ieri. În nopţile Revoluţiei: 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 fuseseră sudate pentru ca nu cumva să iasă în
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stradă. Democraţii noştri s-au ivit la lumină 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 capacitatea destructivă, de agresivitatea laşilor 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 nemaipomenită simplitate: „Noi vom ieşi în
stradă. Am vrut să ştiţi şi dumneavoastră...” Am ieşit în stradă, în nopţile acelea de incertitudine, când Clujul era copleşit de o ceaţă teribilă, mi-au şuierat şi
gloanţe pe la urechi, şi nu o dată, dar
n-am cerut certificat de revoluţionar pentru 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 moment 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 convinsese 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 democraţie, concepeam statute pentru sindicate sau introduceam capitole noi în
statutele unor partide odinioară importante, pe când alţii se angajaseră în lupte
cu cei ce încercam să punem umărul la
schimbarea ţării. S-au golit poştele redacţiilor, veleitarii îşi făcuseră publicaţii
şi edituri proprii, iar cei ce nu făcuseră
nimic îşi compuseseră biografii dramatice 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 preşedinte al Fundaţiei Culturale Române,
când Fundația nu era decât o banală Hotărâre de Guvern. Ştiam cum se face o
asemenea instituţie, fusesem membru
fondator al unei grupări intelectuale europene, „Gulliver”, cu sediul în Amsterdam, 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 început 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 trimiteam în străinătate. Laşii, leprele şi
turnătorii de odinioară, cei ce nu avuseseră 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 cunoscută G.D.S., care a început să facă ordine în cultură, politică şi societate, să
dea note la purtare şi să stabilească
ierarhii. Dar, se ştie, gedesiştii n-au luptat numai cu viii, ci şi cu morţii. În deplină 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 postrevoluţionar 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 cunoştea 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 rămas doar turnătorii la Securitate, după
alţii, nedeconspiraţi încă, vor rămâne,
sunt sigur, pagini la înălţimea consistenţei lor morale şi intelectuale. Din moment ce vârful de lance al luptei împotriva comunismului, Volodea Tismăneanu,
a crescut în Primăverii şi a frecventat
aceeaşi şcoală cu fiii vârfurilor comuniste de atunci, e greu de crezut că avea idee
cum trăiau bieţii oameni din vremea lui.
Nu trebuie uitat că mulţi comunişti merită să fie respectaţi: au crezut în această
ideologie, şi-au riscat viaţa luptând în
Spania, în Brigăzile Internaţionale, pentru 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, fondasem câteva publicaţii importante în ţară
şi în străinătate, centre de cercetări, edituri, prezentasem România în câteva
mari capitale, eram mulţumit că guvernul 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 popularitate, vând şi astăzi câte exemplare doresc, cărţile mele, indiferent la a câta
ediţie s-ar afla, se cumpără. Există însă
un dar. Un confrate, trecător prin redacţia „Cultura”, mi-a confirmat ceea ce ştiam 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 succesului”, care deconspiră această primitivă 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, Nicolae Manolescu, nu mai e dispus să-mi
recunoască vreun merit. Nu mai am, chipurile, nici măcar talent. Nu m-a emoţionat 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 scriitori pe care el le elogiază. Dar, bineînţeles, nu mă cred o victimă, nu-mi pasă
dacă cineva „îmi observă” cărţile, deoarece 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 petrece şi în literatură: nicio idee nu interesează, 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 timpul 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, datoria de scriitor şi de cetăţean al patriei
cum am putut mai bine. Am fost urmărit, cenzurat, interzis etc., dar n-am rezistat pentru a culege laude şi recunoaştere, ci pentru că aşa mi se părea firesc.
După Revoluţie, când laşii de ieri au devenit marii curajoşi şi luptători pentru
democraţie, iar veleitarii şi impostorii
s-au urcat pe soclurile adevăratelor valori, am construit două instituţii pentru
difuzarea culturii şi civilizaţiei româneşti în lume, prin intermediul cărora,
după îndepărtarea mea, Preşedintele
României îşi recompensează lăudătorii.
Tot mie mi se datorează, dincolo de apariţia 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 interesează ce se spune, cine spune etc., ci
numai şi numai să folosesc cum trebuie
timpul ce mi-a mai rămas. Să rămân adică numai cu cărţile pe care le-am adunat, 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 izolează 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 vorbeam, 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 spuneaţi, solidar cu dumneavoastră.
Astăzi, în schimb, anumite cercuri
politico-intelectuale v-au retras,
parcă definitiv, creditul. După critici 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 trecutul 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 spatele cenzurii sau al Securităţii. După Revoluţie aceşti laşi au lansat o altă explicaţie: 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 trataţi drept oameni onorabili, chiar un fel
de purtători de cuvânt ai laşilor şi ticăloşilor 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 înainte de a fi puse în circulaţie; am fost
bătut cumplit şi sunt internat în spital;
mi-am făcut „formele” de plecare definitivă 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 putea 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 întrebării 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 găsească drumul spre a se realiza. Dar în
asemenea împrejurări, dacă încerci să
despici firul în patru, nu mai reuşeşti
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să faci nimic. „Cugetul ne schimbă în
bieţi mişei”, cum spunea tristul prinţ al
Daniei. Puteam să rămân în străinătate, sunt medic şi problema găsirii unui
loc de muncă nu se punea. Mai aveam
şi şansa să lucrez în gazetărie, dar obsedat 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 interesase 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 interesează 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 săţi 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 înduioşătoare despre aceşti uriaşi scriitori. Azi,
cei care pe vremuri îi negaseră, ar putea, cel mult, să-şi găsească locul într-un
capitol important fie în istoria imposturii, 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 minime excepţii, o publicitate adesea deşănţată 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 întreabă însă cât a costat statul român tipărirea sau traducerea acelor cărţi sau la ce
edituri au apărut. Din nefericire, lumea
culturală a coborât la nivelul clasei politice în condiţiile în care unii miniştri
sunt mult sub nivelul activiştilor comunişti de după război, aproape analfabeţi.
Analfabeţi însă agresivi, fuduli, de o neruşinare în faţa căreia uneori rămâi fără
cuvinte, organizaţi în găşti, pe principii
mafiote, nici măcar nu mai vorbesc despre ţară precum înaintaşii lor. Şi lucrul
acesta a fost din cauza abdicării intelectualităţii. În toate domeniile am început
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să nu mai contăm. Un vânt de mediocritate bate peste tot. Zecile de universităţi, institute de cercetare, sutele de mii
de studenţi sau zecile de mii de profesori
şi medici năpăstuiţi, aduşi la nişte salarii de mizerie, nu au crâcnit, nu s-au revoltat, 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 gândi. 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 publicat au o calitate care, la rândul
ei, vă apără, ca autor, şi vă asigură
imunitatea, indiferent ce s-ar spune
despre dumneavoastră. Llosa numeşte o asemenea calitate „putere
de convingere”, atribuind-o, dincolo de toate, talentului unui scriitor.
Credeţi că această „putere de convingere”, pe care cărţile dumneavoastră 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: dragostea şi moartea în vremi de teroare, raporturile omului cu o istorie nedreaptă
dominată de frică şi aşteptare, omul în
cele mai dramatice contexte etc. Înainte 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 literatură. Dar cred că şi la o abordare politică rezistă: la noi nu se sfârşeşte bine
o dictatură, că începe alta, iar proştii şi
lichelele care le servesc au structuri psihice asemănătoare şi cam aceleaşi maniere şi mod de a gândi. Cât despre „puterea 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 exemplare, asta dovedeşte că încă sunt „convingător” sau, în termeni comerciali, rentabil. Doar profesionişti adevăraţi, cei care
şi citesc cărţile despre care scriu, şi le şi
înţeleg, sunt mai puţini chiar decât degetele 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 deschizătorii 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 intelectuali şi face o mare prostie.
A.M.: Structural, sunteţi un opozant. 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 disident 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, împotriva curentului. Am ales întotdeauna drumul cel mai greu, conştient că un disident, 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 societate. 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 nimeni, iar cititul nu mai este demult o
preocupare a oamenilor şi adevărul e că
nici a multora dintre scriitori. Se poartă 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 devenit 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 muncă şi de valorile ei tinere. Scrii să te împaci 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 decât pe vremea cenzurii pentru că poţi să
scrii ce vrei şi cât vrei despre cei pe care
odinioară erau protejaţi de scutul cenzurii, dar cărţile apar în tiraje foarte mici,
iar oamenii sunt săraci. Personajele importante se limitează la a citi turnătorii
sau diverse dosare pentru a-şi şantaja

8 Nu m-am
socotit
niciodată
disident 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,
împotriva
curentului.
Am ales
întotdeauna
drumul cel mai
greu, conştient
că un disident,
cum observase
un confrate,
se face într-o
lună, pe când
un scriitor,
într-o viaţă.
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competitorii sau duşmanii. În minunatele zile pe care le trăim, scriitorii nu
mai sunt cenzuraţi, ci cumpăraţi în fel
şi chip pentru a fi transformaţi în simpli 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 glumă care circula mai demult despre creşterea 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 Revoluţie. „Pe când în vremea ţarismului, aici
exista doar unul singur: Lev Nicolaevici
Tolstoi!” Şi la noi, după Revoluţie, numărul acestora a sporit, este de ordinul miilor. Ei, şi? Nu ştiu câte cărţi vor rămâne
sau dacă vor rămâne din aceste triste decenii postrevoluţionare.
A.M.: Cu excepţia ultimului roman – „Raport asupra singurătăţii” –, apărut în 2009, în toate celelalte, scrise în timpul ceauşismului
(între 1970 şi 1999), aţi demascat
mecanismul sistemului comunist –
de la instalarea lui brutală, la noi,
până dincolo de prăbuşire, anticipând 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 înşişi v-au îndrăgit şi pentru riscul pe
care vi l-aţi asumat de a vă purta ca
un om liber, spărgând scuturile cenzurii comuniste pentru ca mesajul
romanelor dumneavoastră să ajungă la ei. Cu toate acestea, raportul
Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România nu vă „înregistrează” aceste merite 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 patriei, 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 mărturie, 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 decât 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 adevărat 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 comuniştilor o lume mai bună şi mai dreaptă?
Din păcate, n-au reuşit decât să vândă
la un preţ de nimic tot ce au creat comuniştii, 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 asemenea certificate, mă voi întreba şi eu de ce
sunt eludat. Înainte de Revoluţie, oamenii se străduiau să fie consideraţi comunişti; acum, după Revoluţie, mulţi sunt
în căutarea brevetului de anticomunist.
Optică primitivă de care, nici după douăzeci de ani, nu ne-am putut elibera. E
bine că aceşti anticomunişti s-au numerotat, şi-au „îmbunătăţit” biografiile şi,
îmbrăcaţi în zale de luptători, au ocupat
toate punctele de decizie din ţară. Mâine, românii vor şti cine a tăcut permiţând 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 străduit din răsputeri să îmi fac meseria cât
am putut mai bine. Nu mi-am dorit şi nu
râvnesc alte merite decât acelea care decurg din obligaţiile principale ale meseriei pe care mi-am ales-o. Iar apoi, iertată-mi fie lipsa de modestie, dar judecând
după ecourile avute în epoca respectivă,
după numărul de cititori şi după „înjurăturile” primite în presa vremii, cred că
aş fi îndreptăţit să dau certificate câtorva 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 altor câtorva confraţi că n-am spus la timpul potrivit ceea ce ştiam despre diverşii
„luptători” de atunci şi, iată, samovarele
au ajuns locomotive! Mai mult, un imbecil 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 postdecembristă 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 despre moartea psihică, astăzi, parcă

8 La noi,
anticomunismul a devenit
o meserie bine
recompensată, ori eu mă
încăpăţânez să
cred că am o
alta, de scriitor
pur şi simplu,
şi nu de
propagandist.
De altfel,
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.

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 ideal 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 încăpăţânez 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 indicaţie. Moartea psihică despre care am
scris atâţia ani? Acum mă cuprinde disperarea când văd ce proporţii a luat azi,
în plină libertate şi democraţie, moartea 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 dumneavoastră – foşti prieteni şi susţinători
– v-au ciuntit, mai în scris, mai pe
şoptite, aura de scriitor. Şi e vorba despre aura unui „mare scriitor
contemporan”, a unui „maestru al
naraţiunii”, a unuia dintre „cei mai
importanţi romancieri”, „cei mai înzestraţi prozatori”, „piloni” etc. etc.
etc. „ai literaturii române postbelice”, aşa cum aţi fost şi cum sunteţi,
pe de altă parte, considerat.
A.B.: Nu mă strânge, nu mă incomodează, pur şi simplu nu mă interesează. 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 literară, 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, adevărurile care mi se par obligatoriu de a
fi strigate, de a merge, dacă este cazul,
împotriva tuturor curentelor şi tendinţelor, 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 cercetare pentru care nu mi-ar fi ajuns o viaţă,
dar am ales să iau totul de la capăt: am
optat pentru marea singurătate a profesiei de scriitor, conştient şi de riscurile
existente în acel moment. Ştiam prea
bine că totul depinde nu numai de talentul 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 puţini, de altfel, iar tinerii care m-au „clasificat” 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 distribuite pe la magazine săteşti ca nu cumva
să ajungă în mâna cititorilor interesaţi,
dar au rezistat şi tot așa le vor rezista şi
novicovilor ce vor veni. Pentru că, dacă
romanele mele pot fi distruse sau minimalizate de textele junilor despre care
vorbiţi sau chiar şi de ale „clasicilor” care
s-au pronunţat, a pretinselor autorităţi
critice, „canonizatoare” din acest moment, înseamnă că ele îşi merită soarta.
Dacă faceţi cumva aluzie la „Istoria...” lui
Manolescu, l-aş sfătui pe autor să nu parieze pe propriul său text, căci, absolut
sigur, el va face parte din lungul inventar
al eşecurilor sale de până acum!
A.M.: Cu siguranță asupra dumneavoastră planează o mare confuzie: unii vă reproşează că sunteţi
(prea) „scriitor anticomunist”, alţii,
că aveţi o orientare prea de stânga.
Nici într-un fel, nici în altul nu faceţi 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 sfera 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 detaşarea 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 principii mafiote. Nu au absolut nicio legătură
cu ţara, cu libertatea sau demnitatea.
Iar cei pe care îi numiţi dumneavoastră „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 critici 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 – elogiindu-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 palierele vieţii. Şi, de obicei, niciodată nu este
cum te aştepţi sau cum ar fi să fie în firea lucrurilor. Mai ales la noi unde, de
când există literatură, se judecă, în cele
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la „Istoria...”
lui Manolescu,
l-aş sfătui
pe autor să
nu parieze
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mai numeroase cazuri, omul şi nu opera.
Pe de altă parte, nume mari s-au înşelat 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, valoarea 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 nerăbdător să o asculte, Herta Müller
i-a aruncat lui Gabriel Liiceanu un
reproş grav, cu şanse de a deveni memorabil, şi anume că intelectualii
de la noi „s-au enervat” pe sistemul
comunist „în sinea lor”. Cum apreciaţi dumneavoastră, ca scriitor anticomunist, cenzurat şi interzis în
timpul ceauşismului, această afirmaţie 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 crezut, 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, deoarece, într-o dictatură brutală, cu o cenzură pe măsura dictaturii, nu aveau cum să
apară cărţi bune, că scriitorii erau blânzi, supuşi sau intimidaţi. Sigur, intelectualii de la noi nu au fost fiare dezlănţuite, dar, în ce mă priveşte, nu mă simt că
aș face parte dintre cei care, înainte de
Revoluţie, s-au enervat pe sistemul comunist doar în sinea lor. Înainte de orice
mi se pare incorect să-i învinuieşti pe alţii 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 stinsă şi cu capul sub pătură. Opinia doamnei 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 numai specificul dictaturii din România,
particularităţile ei fanariote, de neînţeles deseori pentru cei ce au judecat-o
după schemele încetăţenite în Occident.
Nu acuz şi nu condamn pe nimeni, fiecare a făcut cât a putut şi cât l-a ajutat conştiinţa. 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 Ceauşescu 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 trebui 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 nefericiţilor Europei. Din păcate, doamna Herta
Müller nu este singura care, abia după
ce a plecat din România, a descris ravagiile totalitarismului. Mai cunosc bine şi
alte exemple. La adăpost, în deplină libertate, poţi spune orice, iar lumea te
crede fără să verifice. România, din păcate, 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 vorbim despre specificul dictaturilor din România, 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 încurajare şi de solidaritate. În România, un asemenea gest era de neimaginat. Se decretase, după cum se ştie, că la noi nu
existau deţinuţi politici, cei ce se ridicau
împotriva regimului şi mai ales împotriva „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 aşteptau azilurile de psihiatrie. După refuzul 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 îndrăzneai 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 despre un om atât de curajos care se opune
ruşilor?” Nimănui nu-i păsa de disperarea românilor, de suferinţele lor. Când
era agresat un cetățean 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! Pentru a te revolta ai nevoie de o minimă libertate. La noi, Dosarele de Securitate,
de ordinul milioanelor şi numeroşii turnători existenţi descoperiţi sau nu încă,
dovedesc neîndoielnic că toţi oamenii
care însemnau ceva erau urmăriţi, ascultaţi, şantajaţi. Eu însumi am avut pe
urmele mele 56 de turnători şi casa împănată cu microfoane, cum au avut surpriza 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 „mişcarea Goma” sau de lupta lui Mihai Botez,
urmând tactica lui Andrei Saharov, pentru ca partidul, adică Ceauşescu, să respecte 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 colectivizării, 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 constat doar într-o mulţime de manifeste
împrăştiate din baloane din a căror pânză impermeabilă ţăranii îşi făceau pantaloni, pelerine etc. A fost o lecţie pe care
românii nu au uitat-o niciodată. Şi astăzi, după zeci de ani, se dezgroapă osemintele celor ce au fost ucişi mişeleşte în

8 Sigur,
intelectualii
de la noi nu
au fost fiare
dezlănţuite,
dar, în ce mă
priveşte, nu
mă simt că
aș face parte
dintre cei
care, înainte
de Revoluţie,
s-au enervat
pe sistemul
comunist doar
în sinea lor.
Nu toţi am
fost laşi, nu
toţi ne-am
revoltat doar
în gând sau cu
lumina stinsă
şi cu capul sub
pătură.

munţi, fără judecată. Despre acestea am
scris cu patru decenii în urmă, când să
faci un asemenea gest era înspăimântător de greu. Am condamnat, cu alte cuvinte, din interiorul sistemului, atunci
când durerea era mare şi când minciuna
era vândută pe post de adevăr incontestabil. 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 îți
asumai toate riscurile conștient că, dacă
vei fi în impas, cum am mai spus, nimeni
nu ți va sări în ajutor. Cu toate astea,
atât cât am putut, am luptat cu comunismul atunci când el era în putere, fiind
astfel în acord cu propria conștiință.
Drept pentru care nu aştept nicio recunoștință de la nimeni. De altfel, pe insula 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 cunoscutul disident şi scriitor maghiar Győrgy
Konrád a anunţat, la o reuniune despre
identitatea culturală europeană, organizată de Ministerul Francez de Externe,
că, în Ungaria, a fost recunoscută oficial
existenţa unui alt partid, de opoziţie,
Partidul Social Democrat. Cu toate diferenţele de libertate şi de civilizaţie, comunismul a căzut cam în acelaşi timp în
toate ţările din sfera sovietică. Dar pentru asta însă a trebuit să existe un Gorbaciov care a înţeles că nu există nici o
salvare pentru un sistem în agonie. Faptul 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 astăzi. Iar fidelitatea nu intră în caracterul politicienilor noştri. Personal, eram
mult mai în câştig dacă într-adevăr mă
enervam în sinea mea înainte de Revoluţie, iar după mă dădeam victimă, îmi
croiam o biografie de erou sau mă dădeam erou, cum l-am văzut pe unul din
ofiţerii de securitate care, odinioară, ani
întregi, mi-a purtat sâmbetele. L-am întâlnit din întâmplare, pe stradă, în Bucureşti, la puţin timp după asasinarea
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Kjell Espmark, scriitor, membru al Academiei
Regale Suedeze, președinte al Comitetului Nobel pentru Literatură între 1998 și 2005, colaborator al revistei noastre între 2006 și 2010,
îmi răspunde la mesajul prin care l-am înștiințat despre dispariția prietenului său Augustin
Buzura:
Chère Angela,
Merci de m´avoir informé du décès d´Augustin. Votre message m´a beaucoup ému.
Je me souviens de son intégrité naturelle, son intélligence 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.

...împreună cu scriitorul suedez Kjell Espmark

Kjell

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, arătându-mi bandajul uriaş care-i acoperea
o ureche în care, chipurile, fusese împuşcat 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 niciun critic, nicio revistă literară, cu
toate că vă menţineţi în actualitate:
prin romanele dumneavoastră, prezente în librării, şi prin editorialele
pe care le publicaţi de vreo şase ani
încoace, săptămânal, în „Cultura”.
Cum vă împăcaţi cu această schimbare a percepţiei publice, în ce vă
priveşte, care, probabil, a şi contribuit la respectiva neglijare?
A.B.: Foarte simplu: m-am încăpăţânat să nu spun tâmpeniile la care a
devenit foarte sensibilă patria, nu am
lăudat contra cost conducerea actuală
şi, în mod deosebit, pe preşedintele Traian Băsescu, de altfel, foarte sensibil la
lingăii din cultură şi din gazetărie. Lingăi interesaţi, lingăii de profesie vreau
să precizez. Nu aparţin, aşadar, acestei
formaţiuni literar-economice care domină 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, într-o astfel de ediţie romanul „Feţele
tăcerii”, la Editura Curtea Veche,

8 Încet-încet,
nu numai
calendarul, dar
şi organismul
îţi atrage
atenţia că
se apropie
momentul
când trebuie să
tragi linie şi să
aduni...

în colecţia „Biblioteca pentru toţi”
a „Jurnalului Naţional”.) Simţiţi
nevoia să puneţi în ordine anumite
lucruri? Aţi rămas, în privinţa romanelor dumneavoastră, aşa cum
spuneaţi că sunteţi: „mulţumit o
clipă şi nemulţumit o viaţă”? Judecându-le astfel, nu credeţi că sunteţi
cam aspru cu ele? Şi că în felul acesta i-aţi putea pune pe gânduri pe criticii 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 publicare, şi au apărut cu diverse repetiţii
şi dezacorduri în urma războiului cu cenzurile 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 singure. Sper, aşadar, să aveţi răbdare şi
nervi să continuaţi... Cât despre „mulţumit o clipă şi nemulţumit o viaţă”, este
sfântul adevăr. Mulţumit că am terminat o carte de scris şi nemulţumit că este
departe de modelul ei mental. Această
nemulţumire mă şi obligă să trec la cartea 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 despre felul în care va fi înţeleasă afirmaţia
citată, nu-mi fac griji. Cei deştepţi n-au
nevoie de explicaţii, vor înţelege cum trebuie, iar ceilalţi vor face exact ce au făcut
şi până acum... Nu sunt aspru cu mine, ci
îmi respect meseria.

A.M.: Vedeţi la orizont vreun tânăr
romancier, talentat şi dispus să continue în cărţile lui istoria societăţii
româneşti la fel de acribios şi de convingător ca dumneavoastră?
A.B.: Nu m-am gândit şi nu mă preocupă asta. Ştiu prea bine că Slavici, Rebreanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat 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 tânărul, pe atunci, Papilian. Din păcate, cum
spunea Brâncuşi, la umbra stejarilor
mari nu creşte nimic. Cât despre tineri,
cei mai talentaţi şi mai performanţi tineri prozatori de astăzi sunt, nu am
nicio îndoială, Nicolae Breban, D.R. Popescu, 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 adevăraţii scriitori sunt obsedaţi de marile
teme dintotdeauna ale literaturii. Din
subiecte mici, din experienţe mărunte
de viaţă şi într-un spaţiu şi într-un moment când istoria te copleşeşte, când libertatea 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 intelectual şi fizic nu pare să se cheme România. Dar cum au de partea lor vârsta,
ar fi profund nedrept să dau o sentinţă
definitivă. n
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Dintre miile de libertăţi
GEORGE APOSTOIU

D

intre miile de libertăţi pe care şi le îngăduie un creator, Augustin Buzura a
ales libertatea umană, cea care-i putea
semnala cu sensibilitate frisoanele şi
tortura vremurilor. O libertate diferită, îndrăznesc să cred, de cea înţeleasă de Heidegger sau de Sartre (curios cum aceşti doi filozofi,
atât de diferiţi, se întâlnesc în acest punct!) care
considerau că ,,existenţa” precedă ,,esenţa”. Pentru Buzura esenţa, adică existenţa, a fost scrisul
ca sacrificiu voluntar, iar constatarea trebuie luată 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 înseamnă a scrie şi a răspunde pentru fiecare cuvânt, 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 lumea în care a scris Buzura, înainte şi după schimbarea de regim, avea în structura lui fermenţii riscului 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 scriitor în zona pesimismului. Nu ca în cazul lui Cioran, 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 imposturii. 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 aristocratice 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 interferenţa 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 următoarea. 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

...cu George Apostoiu la Bookfest 2017
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, sentimentul 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 individului sau a colectivităţilor, revoltat, îşi va propune 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 creaţie şi pus pe seama sorgintei lui pecetluită de geografie (maramureşean molcom, nu oşan impulsiv;
nedreaptă socotinţă!), ,,riscul de a scrie” la care se
referă scriitorul nu trebuie înţeles în sensul mersului pe sârmă fără plasa de protecţie. Este riscul
de a face adevărul credibil. Unul dintre eroii romanului „Absenţii”, Mihai Bogdan, vrea să trăiască
într-un mediu social aseptic, printre obiecte fără
importanţă, pentru a scăpa de ,,teroarea timpului”. Ceea ce nu este posibil. Istoric, contradicţiile timpului sunt translate la nivelul individului
– adică a eroului literar – şi capătă aspecte de inconsecvenţă insolită. Frica, obsedantă la Buzura,

ia alura unei teme a scriitorului. Ea este produsă de ,,evenimente neprevăzute (care) tăbărâseră
brutal peste oameni şi cei care nu se adaptaseră,
zăceau în expectativă ori mizau pe o minune”. Mircea 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 îngădui o confesiune: la 5 iunie 1989, l-am întâlnit
pe Augustin Buzura pe Calea Victoriei. Bucuroşi
de revedere, nu am putut schimba trei vorbe pentru 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 protestat 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 despre 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 înfiinţat 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 descendenţii lor” („A trăi, a scrie”). (Remarca se referă
la o dispută politică mereu valabilă, dusă de iacobinismul 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 superioară, orice opinie care nu ruina certitudinea 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 suporteri entuziaşti, fără lepre…” („Raport asupra
singurătăţii”). O libertate care i-a permis să
rămână fidel doar propriului crez. n
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Un Havel al României
...cu Horia
Alexandrescu și
Geta Dimisianu
la Bookfest 2017

HORIA ALEXANDRESCU

R

ămasă și fără Augustin Buzura,
săraca Românie e acum și mai
săracă! Era unul dintre puținii,
prea puținii intelectuali de elită
pe care țara chiar putea conta,
și înainte, dar și după 1989. Cum a și contat, de altfel, în anii comunismului, când,
proscris fiind, traversa cu mândrie exilul
forțat din provincie, ca și în deceniile de
regăsire a democrației, când a pus umărul,
cu nobilă modestie, la reclădirea imaginii
României, a românismului, a istoriei și
culturii acestui popor.
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 cu opera,
suportând deopotrivă cenzura și prigoana,
cu același spirit de sacrificiu, care a mers
până la neglijarea propriei sănătăți! Asemănarea destinelor celor doi a fost de-a
dreptul izbitoare – și, de altfel, s-au și regăsit împreună, deloc întâmplător, în Fundația Culturală Europeană „Gulliver”, alături
de alți reprezentanți ai elitelor intelectuale
din fostele țări comuniste –, iar singurul lucru care i-a deosebit a privit copilăriile lor.
În timp ce Havel provenea dintr-o bogată
familie pragheză, Buzura venea din Berința lui natală, o comună maramureșeană, în
care familia unui muncitor nu-i putea oferi
decât dragostea de carte și mândria de a
fi român. Trăise pe pielea lui consecințele
Dictatului de la Viena, refugiat în pădure, asistase mai târziu și la năvala soldaților sovietici în bătătura casei, mitraliind

icoanele de pe pereți, dar descoperise și
bucuria cititului, în biblioteca preotului din
sat, ascunsă chiar în șura casei părintești.
Copilăria și adolescența lui Augustin Buzura par desprinse dintr-un roman, cu toate peregrinările ulterioare, ca muncitor la
mină sau îngrijitor de animale la circul din
oraș, înainte de a absolvi Medicina la Cluj,
dedicându-se însă literelor, nu psihiatriei.
Toate trăirile sale vor lăsa urme adânci și
se vor regăsi mai târziu în romanele de succes pe care le-a dăruit literaturii române, profunde și grave, veridice ca niște instantanee
fotografice, surprinse de ochiul pătrunzător
al psihiatrului care era și a rămas până la
capăt. A fost un răzvrătit, dar unul mai degrabă singuratic, mocnind în sine, pentru a
răbufni în scrierile sale, ca un urlet dureros
împotriva nedreptăților din societatea comunistă, pe care le-a cunoscut și de care viața
nu l-a scutit. Îmi amintesc că am citit „Fețele tăcerii”, prin anii ’70, într-o copie făcută la xerox – întrucât tirajul, cât o fi fost, se
epuizase instantaneu! –, copleșit de povestea
unui jurnalist provincial, de cutezanța partizanilor și de ororile colectivizării. Atunci
l-am descoperit pe Augustin Buzura, pentru
a pândi apoi apariția „Vocilor nopții” (reușind
s-o și cumpăr, de la Librăria „Sadoveanu”), în
care am regăsit, aievea, zilele constrângerilor,
temerilor și frustrărilor pe care le trăiam noi
toți, atunci, în deceniul ’80.
Aveam să-l cunosc personal pe marele
scriitor curând după 1989, fiind fascinat de
personalitatea sa și onorat de a constata
mai apoi că mă număr printre gazetarii la
care ținea. I-am fost alături în câteva dintre
marile sale demersuri făcute din poziția de
președinte-fondator al Fundației Culturale
Române, susținând din paginile ziarelor pe

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
cu opera,
suportând
deopotrivă
cenzura și
prigoana,
cu același
spirit de
sacrificiu, care
a mers până
la neglijarea
propriei
sănătăți!

care le conduceam impresionantul său românism și bătălia pe care a dus-o neîncetat
pentru cunoașterea și recunoașterea ţării,
a istoriei și culturii sale. Iar apogeul acestei
bătălii a fost, fără îndoială, ediția din 1999
a „Smithsonian Folklife Festival”, când Augustin Buzura a oferit americanilor adevărata imagine a României. Ca să ilustreze cât
mai sugestiv și mai frumos statutul ţării de
invitată de onoare a manifestării, sub genericul „România – porți deschise”, maestrul
Buzura s-a făcut luntre și punte pentru a
plasa acolo, în inima capitalei americane,
între „Lincoln Memorial” și „Washington
Monument”, o biserică de lemn maramureșeană, ca o elocventă deschidere a inimii
românești către poporul american!
Era, deci, mult înainte de Parteneriatul
România-SUA, de admiterea noastră în
NATO și UE, ceea ce s-ar cuveni marcat în
istoria postdecembristă și nu ar mai trebui uitat niciodată!
Mai ales acum, când suntem mai apropiați ca oricând de americani și când, din nefericire, tocmai Augustin Buzura nu mai e.
Pe mine, unul, m-a copleșit realmente strădania marelui cărturar de a oferi Americii
și întregii lumi imaginea României reale și
profunde, a spiritului, culturii și credinței
acestui popor. Idee în care, câțiva ani mai
târziu, când am așternut „Jurnalul de călătorii” la Sf. Munte Athos, am îndrăznit să-l
rog să-mi scrie o postfață a cărții, cu care nu
numai că m-a onorat, dar a și ținut să evoce
la lansare istoria străveche a credinței românești în chiar Sfântul Munte al Ortodoxiei!
Am fost mereu mândru să mă pot număra printre apropiații academicianului Augustin 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
și la apariția romanului „Raport asupra
singurătății”, cu un amplu interviu în cotidianul „Independent”, sau la recenta lansare a antologiei critice „Între două lumi.
Augustin Buzura, romancier și gazetar”,
de la care provine și 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 copleșitoare deschidere prietenească, pentru
a-mi dărui ultima sa carte, cu ultimul său
autograf, pe care s-a chinuit dureros să-l
aștearnă pe contrapagină, chiar acolo, pe
masa dintre noi. Era, ca de obicei, de o
distincție rară, dar obosit, mult prea obosit, atât de obosit încât s-a grăbit, iată, să
plece dintre noi mult mai devreme decât
ne-am fi așteptat și, mai ales, decât s-ar fi
cuvenit geniului său!
Dumnezeu să-l odihnească în pace, dăruindu-i lumina pe care o merită cu prisosință
și acolo, în singurătatea în care s-a grăbit
să se retragă. De astă dată, definitiv! n
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Augustin Buzura, unicul
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 șadă întins pe
pat, îl slăbise rău intervenția în urma căreia rămăsese fără bilă. În jurul nostru,
cărți. Pe masă, pe rafturi, pe scaun, oriîncotro îmi aruncam privirea, dădeam cu
ochii de ele. Și așa am intrat în lumea lui
Augustin Buzura, una fascinantă, curată,
tensionată... L-am regăsit copil, nevoit să
ia pieptiș un deal ca să ajungă la școală,
aflată la aproape 6 kilometri distanță de
satul natal. „Mă trezeam cu noaptea în
cap și plecam cu mama peste deal. În vârf,
ea rămânea și eu continuam singur drumul. Parcă o văd și acum pe mama stând
neclintită pe coama dealului veghindu-mi
mersul cu o lampă mare, pe care o mișca
într-o parte și-n alta până ajungeam în
vale. Era și asta o formă de tandrețe, de iubire părintească”. Mi-l închipuiam singur
prin codrii maramureșeni, o mogâldeață

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.

luminată de lampa ocrotitoare a mamei...
„La ce se gândea copilul acela în singurătatea înfricoșătoare a naturii?”, l-am încercat. „La nimic, o să vă mirați. Mă rugam să nu-mi iasă în cale lupii și mistreții,
jivinele sălbatice ale pădurii. O dată m-am
trezit înconjurat de o turmă de mistreți, cu
pui. Am rămas nemișcat, cum mă învățaseră acasă, și animalele nu m-au atacat.
Altădată, un lup a venit lângă mine, am
crezut că e un câine, dar și atunci am avut
noroc, după cum vedeți...”
Mai târziu, în vremea liceului, a trebuit să meargă pe jos cam 25 de kilometri.
Atâția erau între Berința și Baia Mare.
De data aceasta îl însoțea tatăl său, fost
muncitor în mină, iar mai apoi la topitoria „Phoenix”. „Oho, ce cale lungă! Ce vorbeau un tată și-un fiu în timpul acesta?”,
am insistat curios. „Nimic. Fiecare se gândea la ale lui. Iarna era un ger năprasnic,

mormanele de zăpadă atingeau cerul, așa
mi se părea. Era atât de obositor drumul,
încât nu ne ardea de vorbit. Uneori, tata
scotea sticla de țuică și îmi dădea să beau,
să prind curaj. Arar, mă pomeneam cu el
la liceu, în pauză, aducându-mi un corn.
Așa înțelegea el să-mi arate că mă iubește. Țăranul român a avut întotdeauna rețineri în a-și arăta iubirea, o considera o
slăbiciune”.
Orele au trecut pe nesimțite și nu ajunseserăm la jumătatea vieții marelui romancier... M-am ridicat, voiam să-l menajez, însă l-am auzit insistând să mai
rămân, îl întremase parcă întoarcerea în
propria-i poveste. L-am îmbrățișat și am
stabilit să ne revedem, „dar nu săptămâna
viitoare, fiindcă sunt ocupat, încerc să găsesc fonduri pentru a ține în viață revista
«Cultura»”, m-a atenționat. Când l-am căutat, mi-a mărturisit cu o tristețe infinită
că eforturile sale au fost zadarnice, așa încât revista nu va mai apărea. Niciodată nu
l-am întâlnit atât de mâhnit, de descumpănit... suferise un șoc cumplit. Îl dezamăgiseră niște inși în care își pusese oareșce
speranțe, însă recunoștința e scrisă dintotdeauna pe efemeride de nisip...
Și dintr-o dată s-a lăsat o tăcere grea,
rău prevestitoare, telefonul amuțise. În
cele din urmă am aflat motivul și m-am
retras în ruga îndreptată spre Cel de Sus,
Făcătorul de minuni. Dar Dumnezeu nu-i
ajută pe păcătoși, 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 temeam, „Drumul cenușii” se încheiase.
Augustin Buzura a trăit din plin criza
„Orgolii”-lor, a „Refugii”-lor, cu o „tentație
a risipirii” caracteristică spiritelor înalte și
generoase, a conștiințelor bolnave de țara
lor. „Cu cât scriitorul este mai curajos, cu
atât societatea este mai lașă”, mi s-a destăinuit curând și fraza asta nu mă slăbește deloc. Autorul „Absenților” a resimțit-o
din plin pe pielea sa, în anii cenzurii comuniste, întreaga-i operă fiind un protest
împotriva sistemului concentraționar, în
care individul era strivit, anulat. Poate că
de aceea, în „Raport asupra singurătății”,
prozatorul nota că „Nu adevărul contează,
ci doar ce se scrie despre el”. Doamne, și
câte se scriu despre adevăr, ca și despre
libertate, noțiunile cele mai siluite din vocabularul nostru!
Am spus-o mereu, întâlnirea cu Augustin Buzura este un dar pe care soarta mi
l-a oferit. L-am iubit pe omul acesta, nefiresc de discret, ca pe un părinte, părintele
neavut vreodată. Un om căruia i-am încredințat frământările și deziluziile mele,
înfrângerile, izbânzile, precaritățile și
vulnerabilitățile, și am primit la schimb o
prietenie unică. Dispariția lui m-a clătinat
iremediabil și nimic din ce-am fost nu voi
mai fi, mă înec în cuvinte... n
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Drum lin, dragul meu băiat
cu stea în frunte!
MAGDA BOTEZ

A

Toți știam
cine era Buzura

P

ADRIAN SÂNGEORZAN

e Augustin Buzura l-am cunoscut la New York, mulți
ani după ce plecasem din România. A fost o întâlnire
neașteptată și foarte stimulatoare pentru mine. Începusem să scriu și m-am trezit lângă mine cu unul din cei
mai buni guru literari și spirituali pe care un începător
și l-ar fi putut dori. Viața mea era încurcată și mi-a dat câteva sfaturi foarte folositoare, dar mai mult decât orice m-a îndemnat să
scriu proză. Avea multă răbdare, era curios ca Borges și îi plăcea
să asculte poveștile altora. Într-o seară i-am povestit despre emigrația mea. Am ajuns la una din năzbâtiile mele americano-candiene, majoritatea tragi-comice, care peste ani au bătut și ridiculizat 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, așa
că i-am pus o întrebare aproape prostească: „Și cum s-o scriu?”.
„Exact cum ai povestit-o” mi-a spus el, ceea ce am și 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 puțini doctori-scriitori care au avut curajul să-și abandoneze profesia și
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 și priceperea să nu facă asta. Cu fiecare carte a
reușit să creeze breșe în izolarea care ne înfricoșa pe toți. Când
eram la Medicină în Cluj și 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 studenți la Litere, dar
toți știam cine era Buzura. El va continua să treacă pe toate
străzile unde se vor afla studenți sau cititori avizi de literatură
adevărată, prin toate marile intersecții unde unii ne vom trezi
blocați, alții eliberați. Vom găsi totdeauna o clipă pentru a-l
saluta. n

m aflat cu enorm de multă
durere că Augustin Buzura nu mai este printre noi.
Pentru lume, pentru umanitate, pentru Romania,
pierderea este uriașă, incalculabilă.
Am avut privilegiul să mă număr printre prietenii lui apropiați, am cunoscut
omul de o excepțională verticalitate,

disident anticomunist prin scrierile sale, un prieten desăvârșit plin de
solicitudine, umor, dragoste, grijă.
Atât timp cât era în viață... parcă mai
aveam răgaz pentru o țigară.... acum,
plecat în lumea în care a plecat prematur Mihai Botez, soțul meu, pot spune
cu siguranță că Mihai îl așteaptă pe
Augustin la porțile de sus ale Universului, acolo unde numai sufletele uriașe pot pătrunde. Drum lin, dragul meu
băiat cu stea în frunte! n

„Unde zboară vulturul?”
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 Liberă, curajoasă și instigatoare la libertate:
„Opriți Nebunul!”
După căderea comunismului Augustin
Buzura a preferat să aprindă o candelă cât
de mică în loc să blesteme la infinit întunericul, în cuvintele sale. A preferat să construiască, să încerce să schimbe mentalități și să
creeze un spațiu de manifestare în cultură
pentru multiculturalism prin asimilarea
valorilor internaționale. Și a continuat să
scrie. Nimic nu era ușor sau clar pe atunci,

o tranziție greoaie și tulbure amesteca sechelele lumii vechi în galopul capitalismului
adoptat pe nemestecate. Am fost martoră a
bunelor lui intenții și eforturilor de a rezista
într-o lume care își schimba cu repeziciune
coafura. Și-a asumat riscul oii negre, hulită
de opoziția nouă și disprețuită de multe ori
de putere. I-am fost alături în multe momente fericite, am construit împreună, am călătorit, am râs și am scris, dar și în momente
triste și grave. Un mare scriitor și un mare
prieten. Se va auzi mereu de Acolo unde se
duc toate cuvintele și toți anii noștri, vorbindu-ne despre vocile nopții, despre singurătate și orgolii, arătându-ne fețele tăcerii, cu
pasiune și încăpățânare, cu forța ardeleanului care nu se sperie de ziduri și nu se lasă
impresionat de furtuni în pahare cu apă. O
formă supremă de liberate. Acolo zboară vulturul. n
New York, iulie 2017

...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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Amintiri de la „Tribuna”
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 statornicit și mai mult.

N

e cunoșteam, oricum, încă de
mai înainte, dar camaraderia din acei ani a dat un plus
de culoare apropierii noastre.
Buzura era, sau cel puțin așa
părea la prima vedere, un tip ursuz, puțin locvace, adâncit în preocupările sale de
ordin literar și medical (psihiatric). Citea
cărți de specialitate, în franceză (Dumnezeu știe de unde le procura) și când coboram la „Arizona” (cofetăria de pe strada
Universității, strada Pușkin încă pe vremea aceea, la care se aduna toată floarea
cea vestită a tineretului clujean, aspirant
la gloria literară), îmi explica fel de fel de
subtilități medicale pe care eu nu le prea
înțelegeam, dar rămâneam mereu copleșit
de setea lui în a-și lărgi și aprofunda cunoștințele în acel domeniu în care îi fusese
refuzată angajarea (Ar fi trebuit să rămână asistent în cadrul IMF-ului, la catedra
de specialitate, însă sforăriile ce se practicau atunci – se practică și azi – au făcut ca
el să trebuiască a lua drumul literaturii,
spre norocul nostru al tuturora). Rămăsese însă cu bune aprecieri din partea foștilor profesori care, ori de câte ori urcau
treptele „Tribunei”, pentru a-și aduce textele colaborărilor lor, nu treceau fără să
deschidă ușa biroului în care se instalase
fostul student.
Profesorul Octavian Fodor venea de regulă 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 apropiați), o somitate
în domeniul istoriei medicinei în România,
greoi, corpolent, urca de regulă cu geanta sa doldora de texte vechi și manuscrise
prețioase, până la cei din conducerea publicației, după care îl lua la braț pe Gusti
Buzura, mergând la o cafea, jos la „Arizona”. Pe coridor, în trecere, Gusti mă lua
din zbor: „Hai, că ne cheamă maestrul la

povești”. Și, 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 și îi punea fel de fel de
întrebări iscoditoare, interesat de profesorii pe care nu-i mai prinsese în studenția
sa. Foarte mult am discutat despre Victor
Papilian, marele anatomist și antropolog,
dar și un excelent scriitor. Mai târziu când,
lucrând la Editura Dacia, i-am editat acestuia romane, nuvele și piese inedite, Buzura mă îndemna cu insistență să reeditez și
romanul „În credința celor șapte sfeșnice”,
roman dostoievskian (cum mi-l tot explica
și cum mi-l recomanda Buzura), dar care,
în acei ani, nu putea fi publicat, prea fiind… mistic.
Aproape zilnic era vizitat de Mircea
Zaciu. Coborau și, numai în doi, parcurgeau pe trotuar, de câteva ori, dus și întors, în plimbări colocviale, distanța dintre Continental și Biblioteca Universitară,
parcă neținând 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 atenția, comentând cu un fel de bonomă ironie: „Ăștia se cred în Antichitate: Magistrul cu învățăcelul!” Nu greșea
mult. Împreună puneau la cale scrierile
de viitor ale romancierului care debutase editorial cu un volum de povestiri din
care cu greu puteai desluși profunzimea
analizelor abisale de mai târziu (Nici din
nuvelele de început ale lui Liviu Rebreanu
nu putuseră bănui mulți dintre cititorii și
criticii literari de atunci, titanismul prozei
ulterioare).
Când, în anii de mai târziu, Buzura primise o locuință adecvată, într-o casă din
selectul cartier Andrei Mureșanu, avea
obiceiul, devenit aproape un ritual, ca,
seară de seară, după ce se făcea liniște
în casă, să se retragă în odaia sa pentru
a asculta muzică simfonică. Fuma (fuma
prea mult) și bea cafea, pregătindu-se astfel pentru travaliul ce urma, până la orele două-trei în noapte, scriind și rescriind
pagini întregi de roman. Acolo și în acele
momente se simțea cu adevărat în largul
său, în lumea sa, eliberat de toate chingile și rigorile care ne marcau zilele acelor
ani și care pentru el au însemnat o continuă bătălie cu cenzura, pentru a-și apăra creația refuzată dogmelor de orice fel.
Au fost anii de început de drum și nimeni,
niciodată nu l-a putut deturna de atunci
înainte, de la azimutul pe care și-l alesese
de urmat în viață. Al său și numai al său,
inconfundabil. n
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Întoarcerea în țară

MONICA
SĂVULESCU VOUDOURI

P

robabil fără să-și dea seama,
Augustin Buzura a contribuit la
întoarcerea mea profesională în
România. N-am găsit niciodată
prilejul să-i vorbesc despre asta și
acum este prea târziu. Ne-am întâlnit prima
data după ce am emigrat, înainte de 1989,
la Amsterdam în Olanda. El era invitat de
Fundația „Gulliver”. Am vorbit amândoi în
forum și știu 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
țară. La finalul lucrărilor el a fost ales într-un comitet coordonator și atunci am avut
dureroasa revelație a ceea ce înseamnă
pentru un scriitor emigrația. El reprezenta
România, eu puteam eu să spun orice, nu
mai reprezentam nimic. Eram scriitor fără
țară. Prin toată comportarea lui ulterioară
nu mi-a dat însă de înțeles acest lucru. Dimpotrivă. Nu eram pentru el noi și voi, eram
NOI. Lucru pentru care nu am cuvinte să-i
mulțumesc. (Și probabil că nu numai eu am
acest sentiment, dintre cei plecați).
În 1989, în ultimele zile ale lui decembrie, mă întorceam prima data în țară după
niște ani. Eram prin Ardeal, să-mi revăd familia și voiam să ajung la București, luând
din Cluj un tren de noapte. I-am scris că voi
fi în gară între niște ore absurde, nu mai țin
minte care. Nu mă așteptam să vină. Dar
a venit. Stăteam în sala de așteptare, într-o lumină chioară, într-un frig ca o bucată
de gheață pe șira spinării. În fața noastră
niște țărani dormeau pe desagi. Mai mult
tăceam decât vorbeam, doar că iarăși prezența lui acolo mi-a dat acel sentiment de
neprețuit că nu suntem noi și voi, ci că uite,
iarăși, suntem așa cum am fost, într-o continuitate, NOI. Încercam să descriem ceea
ce se întâmpla în acele zile în jurul nostru.
Multe lucruri înțelegeam. Multe nu, așa
cum n-am înțeles până în ziua de astăzi.
Un proverb spune că „cine n-are trecut,
n-are nici viitor”. Exista deci o continuitate fenomenologică și în acele zile tocmai la
această continuitate se dădea atacul. Gusti
era umăr pe care să te sprijini. Cu el aveam
mulți dintre noi elemente de parcurs comune: oameni care s-au bucurat de privilegiul
de-a învăța gratuit carte, de-a se dezvolta
spiritual, scriitori publicați după ce trecuseră prin marele filtru pe care l-a reprezentat
în literatura română editura domnului Marin Preda (care domn a rămas pentru noi și
dincolo de mormânt). Intelectuali fără să fi
făcut compromisuri, care scriam, eram publicați, eram cenzurați, sufeream, existam.
Țin minte că într-un București mocirlos și
cu tunuri pe Calea Victoriei m-am întâlnit
în acel sfârșit de decembrie cu Bălăiță. Ce
bucurie! Și pe stradă, în fața universității,
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cu Eugen Simion. I-am dat o carte publicată la o editură samizdat din Danemarca.
Mi-a dat un sfat: scrie despre ce e acolo, ce
e aici știm și noi. Așa am făcut, deși preocuparea noastră este încă zonală, parohială și
nu mi-e ușor să fiu luată în seamă. Oricum,
m-am ferit de ideea că literatura română s-a
rupt colo și dincolo, că până aici au fost unii
și acum au venit alții.
În primii ani ai Fundației Culturale Române, Gusti Buzura ne-a invitat în țară, la
o întâlnire cu oamenii de știință și scriitorii
din diaspora. A fost un demers uriaș. Întâlnirea s-a ținut la Sinaia. Ne-am regăsit în
țară sute de intelectuali români, veniți de
pe toate meridianele. 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.
Pentru noi atmosfera acestei întâlniri va
rămâne moment de bucurie pentru toată
viața. Pe unde nu eram! Ce lucruri fantastice făceam, prin universitățile americane,
prin marile instituții europene, prin economia Australiei, prin Orientul Mijlociu, prin
continentul latino-american! Într-o dimineață, țin 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 autocarele”, mi-a spus, frază, la care am replicat consternată: „Gusti dragă, dar tu ești
directorul Fundației Culturale Române, tu
trebuie să te ocupi de șoferi?”; „Ei, a dat din
el din cap, se vede că ai plecat demult, dacă
nu ții totul sub control, aici nu se-ntâmplă
nimic sau au loc catastrofe”.

M-am mai întâlnit cu el în București de
câteva ori. Știam că trece prin momente
grele, fizic și psihic. Eu însă aveam amintirea cărților publicate, existau câteva scene,
cum ar fi cele din ultimele pagini ale „Fețelor tăcerii”, care mă urmăriseră ani de zile,
știam că într-o zi cei care fac literatură vor
face literatură și cei care înțeleg ce înseamnă literatura își vor spune cuvântul.
În urmă cu câțiva ani i-am dat un telefon
din București și i-am cerut o întâlnire. La o
cafenea, într-o după-amiază, la o oră aiurită,
când ni s-au potrivit agendele. Așa vreau să-l
țin minte. Senin, elegant, în plină putere, lăsase parcă în urmă boli și necazuri. „Uite ce
este, l-am rugat, îmi lipsește exercițiul scrisului și al publicării ritmice în țară, am văzut că
ați făcut cu Angela Martin revista «Cultura»,
v-am citit, primiți-mă, aș putea să vă scriu
despre diaspora”. M-au primit. Și îi datorez
această revenire, el reprezentând, deci, pentru mine (aș putea spune, cred, și de această
dată, pentru mulți dintre NOI) țara.
N-am lansat în România nicio carte fără
să mă onoreze prin prezența lui. La ultima
lansare, în primăvară, cineva i-a adus un
scaun. Așa am publicat pe facebook-ul Societății Cuturale Balkania Contemporană
din Atena o fotografie: în mijlocul participanților la lansare, în public, Augustin
Buzura, așezat pe scaun.
Viața este imprevizibilă, nu știu câte
lansări voi mai avea de acum înainte în
țară. Un lucru este însă sigur: de fiecare
dată, la fiecare lansare, el își va avea scaunul lui acolo. Și va fi cu noi, așa cum îl vom
mai păstra printre noi o vreme, citindu-i
cărțile. Până ne va veni rândul și nouă.
Odihnească-se-n pace! n
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Punct de sprijin
în singurătatea sa, scrisul
JEAN ASKENASY
Obsedat de „singurătate”, Augustin
Buzura străbate fie la pas, fie fugind, 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”.

îți prezint eu cartea!” „Gusti, iubit prieten, dar nici nu ți-am dat cartea și 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 întâlnirile de azi și mâine și m-apuc să-ți
citesc lucrarea, pe care ți-o voi prezenta mâine seară la ora 6 după-masă, la
Fundație”. Psihiatrul Buzura practica
psihoterapia unui disperat cu cea mai
nonșalantă dezinvoltură, cu naturalețea unui psihiatru care de-o viață nu
face altceva decât medicina de zi de zi,
și iată cum vindecă un om care, cu o secundă înaintea telefonului, întrevedea
sfârșitul lumii. Seara de 25 septembrie
la Fundația Academiei a fost un succes
închinat prieteniei lui Gusti Buzura.
Augustin Buzura și-a petrecut toată viața alergând în vastul spațiu al singurătății
ca un idol al adevăratei prietenii. Întrebat
de Angela Martin („Ascensiuni interioare”,
p. 113): „Cum vă raportați la personajele

C

a medic și psihiatru avea în
față o carieră strălucitoare, dar
liberul arbitru decide în drumul său spre eternitate să se
dedice radiografiei singurătății. Publică de la „Orgolii” până la „Raport
asupra singurătății” o suită de cărți de
mare succes traduse în nenumărate limbi
și transformate în filme. Când scriu aceste
rânduri visul său de a da al doilea volum
al raportului asupra singurătății s-a spulberat. La despărțirea de marele scriitor
îmi propun să răspund la întrebarea „cine
este pentru mine acest monograf al singurătății?”. Pentru mine, paradoxal, este
un exponent al apoteozei prieteniei! Iată
dovada:
Am scris cartea „Minimum necesar despre Conștiință” și programasem împreună
cu acad. prof. Eugen Simion lansarea ei la
Fundația Națională Pentru Știință și 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, invitațiile făcute (un
număr de 10 oaspeți trebuiau să vină de
peste hotare).
Din precauție am sosit din Israel cu 2
zile înainte de lansarea cărții. În dimineața zilei de luni, 24 septembrie 2007,
la ora 9 dimineața, dau telefon Dlui
Prof. Bălăceanu Stolnici și, din convorbirea cu soția sa, af lu că este bolnav și
în imposibilitatea de a prezenta cartea
mea, pentru care își cere scuze. Rămas
la telefon fără cuvinte, sunt copleșit de
rușine, cu o neliniște în tot corpul care
mi s-a acoperit de o sudoare rece și în
ritmul inimii care se bătea să iasă din

Cu prof. dr. Jean Askenasy
Întâlnire cu medicii
la Clinica din Cluj-Napoca
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piept, auzeam cuvintele „te faci de râs
în fața Academiei și a invitaților”, cuvintele se repetau fără sfârșit, laolaltă
cu strigătele soției „ce s-a întâmplat, ce
ți-a spus, ce e cu tine”, în timp ce-mi întindea un pahar cu apă. În acel moment
sună telefonul: La primul „alo”, recunosc vocea lui Gusti Buzura: „M-ai căutat? Văd că ai sunat?” Cu o voce strangulată i-am răspuns: „Da! Am vrut să-ți
reamintesc să vii la prezentarea cărții și
când colo mă paște rușinea vieții mele”.
„Ce anume?” „Mâine seară trebuia să-mi
prezinte cartea dl. prof. Bălăceanu, care
este foarte bolnav și nu o poate prezenta, nu știu cum să ies din această tragedie!” „Nu este nicio tragedie, pentru că

dumneavoastră? Ca un stăpân, părinte,
prieten...?” Scriitorul răspunde: „Relațiile
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 și dușmănesc. Trăiesc în
lumea lor mai mult decât în cea reală și
firește mă simt răspunzător pentru destinul lor. Încredințându-le hârtiei, am sentimentul 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 viața
ca un singuratic, îți vine să urli, dar e prea
târziu! n
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Din poveștile adunate...
BOGDAN TEODORESCU

P

rima dată am stat mai mult de
vorbă cu Augustin Buzura la restaurantul „Piccolo Mondo”, în
cartierul 1 Mai, acum vreo unsprezece ani. Ultima dată, am
vorbit față în față în luna aprilie a acestui an la restaurantul „Hong Kong”, pe
Calea Griviței, peste drum de unul dintre
noile sedii ale Muzeului Literaturii Romane. 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 orice, bea vin sau bere și, deși diabetic, mai
atenta la un pic de dulce. La ultimele nu se
apropia de alcool, de carne roșie, de zahăr
și de multe altele.
Cum sunt aceste informații importante
în contextul acestui moment și al numărului omagial dedicat lui Augustin Buzura? Cu siguranță, în niciun fel. Dar, cerându-mi iertare pentru impietate, nu voi
vorbi despre nimic din ce s-ar putea constitui într-un profil literar, istoric sau politic al acestuia. Nici despre romanele sale
(pentru mine „Drumul Cenușii” este un
roman total al României comuniste), nici
despre curajul de a spune în scris ceea ce
mulți dintre noi rosteau în șoaptă acasă,
nici despre atitudinea verticală de după
Revoluție, nici despre proiectul Fundației Culturale Române, nici despre efortul
de a ține în viață revista „Cultura”, nici
despre interviurile rare, penetrante și incomode, din media audio-vizuală, nici despre comentariile lucide, triste si abrazive
din ultimii ani. Nici măcar despre textul
laudativ care mi-a însoțit unul dintre
romane.
Fiindcă dincolo de toate aceste lucruri,
eu am avut șansa unor mese (numeroase, în fapt) cu Augustin Buzura. Primele
întâlniri au fost mai protocolare, discuția
migra rapid spre subiectele grele și acolo
se așeza pentru o lungă perioadă de timp.
Mâncarea erau doar un pretext, totul se
învârtea în jurul realităților momentului.
Politicieni deștepți și politicieni proști,
ticăloși și cinstiți, trădători și oameni
de cuvânt, lumea mare cu problemele ei
și lumea noastră mică înghesuită între
ele. Cuvinte puține, fraze cu subînțeles,
aluzii… În acea perioadă, România era
condusă de Traian Băsescu și de echipa
lui care se înșurubase pretutindeni, din
economie până la cultură. La un moment dat, într-un restaurant cu specific

german, autorul celor mai bune șnițele
din partea aceasta de lume, ne-am nimerit la două mese distanță de unul dintre
ayatolahii culturali ai acelei epoci, acum
contestatar al acesteia, care s-a uitat câș
la noi toată seara și a plecat fără a răspunde la saluturi. Un război rece plasat
între ștrudele fierbinți, cu frișcă și cremă de vanilie. Încet-încet însă, atmosfera
de la acele mese s-a destins, politica s-a
dus de acolo și am început să aud istoriile care contează, părerile care contează,
impresiile și interpretările care contează.
N-o să mă apuc acum să relatez câte ceva
din poveștile adunate în toți acești ani.
Nu are sens… O parte dintre ele au ajuns
în spațiul public chiar prin vocea sau prin
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textele lui Augustin Buzura. Altele probabil că nu…
Tot ce am de spus este că așteptam
aceste întâlniri, plasate în jurul unor bucate bine alese, din bucătării multiplu
etnice, cu o bucurie similară cu aceea pe
care o simt când îmi pregătesc traseele
turistice externe. Fiindcă în viața mea ordonată și, în principiu, liniară, turismul
înseamnă discontinuitatea, neprevăzutul
frumos, cunoașterea nemijlocită, senzația
tare a unei libertăți ce depășește stadiul
de lozincă. Am avut ocazia să vorbesc în
această viață cu mulți oameni, unii dintre ei extrem de valoroși, oameni cu opere
în spate, cu o vastă cultură, cu viziune și
cu talent, oameni cu experiență și cu expertiză. Cu toate acestea, de la un anumit
număr de întâlniri, discuțiile erau previzibile, deși, în continuare, foarte plăcute
și pline de recompense intelectuale. O
discuție cu Augustin Buzura era mereu
neașteptată, fiindcă spațiul propriei sale
vieți era suficient de vast pentru a te
surprinde mereu. Fusese în foarte multe locuri, văzuse și trăise foarte multe
momente semnificative, ascultase foarte
multe povești ale altora și le integrase
în universul s ău. Și toate acestea peste
o continuă și neobosită lectură. Neîntreruptă nici măcar de marile probleme cu
vederea care i-au chinuit ultimii ani de
viață. Descrierea, în cele mai mici detalii tehnologice, a lupei electronice cu care
urma să citească, deși privirea nu-l mai
ajuta, este unul dintre cele mai emoționante mesaje de speranță pe care le-am
auzit vreodată din partea unui om. Deși
ai totul împotrivă, totuși găsești acel
punct de sprijin care te determină să mergi înainte. Era un om care citise toată viața, ochii nu-l mai ajutau deloc, dar asta
nu însemna că trebuia să se oprească. Din
contră… Când l-am cunoscut, deja trecuse printr-un șir teribil de boli, se întâlnise
cu eroarea umană, cu neglijența și cu nepăsarea, primise verdicte necruțătoare,
îndurase tratamente chinuitoare și de fiecare dată ieșise la lumină bucurându-se
de viață. O bucurie sesizabilă în fiecare
poveste, în fiecare înghițitură de mâncare
bună, în fiecare pahar de vin, în fiecare
întrebare și în fiecare răspuns. Și tot ce
spun se referă exclusiv la mesele pe care
am avut șansa să le petrecem împreună,
fiindcă nu cunosc nimic altceva din existența lui Augustin Buzura. Atunci când,
din varii motive, nu reușesc să călătoresc
în vreun colț de lume, mai apropiat sau
mai îndepărtat, de la un anumit punct mi
se face cumplit de dor de toate senzațiile corelate cu plecarea. Dar, mai devreme
sau mai târziu, călătoria tot va începe și
golul se va umple. Din nefericire, anumite
lucruri sunt ireversibile și nimeni nu va
putea umple acest gol... n
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Dacă Soarele moare
MĂDĂLINA FIRĂNESCU

O

dată cu genele, părinţii (ambii 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. Şansa 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 Universităţii Bucureşti, foamea de citit, într-o
vreme când această patimă era dificil de
ostoit. Aşa se face că, în 1988, când volumul abia editat a intrat imediat în fondul
de carte interzisă, eu, ca liceană, am putut
porni pe „Drumul cenuşii” cu emoţia comiterii unei fapte prohibite, descoperindu-l
pe romancierul Augustin Buzura.
Am avut la dispoziţie doar o săptămână – timp în care am devorat paginile la

concurenţă cu mama – dat fiind că acesta
era intervalul maxim de menţinere în biroul de înregistrare a unei scrieri neagreate de regimul comunist. După care volumul ajungea într-un uriaş dulap aflat sub
cheie, de unde nu mai ieşea decât cu aprobări 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 principal al romanului, avea să-mi marcheze destinul. Cu modelul paternal în faţă,
cochetam deja cu ideea scrisului ca profesie, însă presa părea – în condiţiile epocii
– un Tărâm al Făgăduinţei prea greu de
atins. Dar, inspirată de frământatul jurnalist obsedat de aflarea şi rostirea adevărului, am visat să-i pot urma cândva idealurile. 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, definesc eu maladia sau numai unele mici
simptome?”
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...alături de
Lucia Ivănescu şi
Mădălina Firănescu
la Bookfest 2017

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 obligatorie a studenţilor de la Filologia transformată
în Litere. Biletul tras la examenul de Literatură română din anul IV de studii mi-a
dat ocazia să vorbesc cu pasiunea cititorului
„veteran” despre realismul psihologic în romanele 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 moment de triumf chiar celui căruia i-l datoram: scriitorul şi gazetarul Augustin
Buzura, atunci când, în decembrie 2005,
l-am întâlnit pentru întâia oară, în redacţia revistei „Cultura”. A glumit cu blândeţe
pe seama episodului, spunându-mi că nota
maximă garantează că voi păstra o amintire 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 paginile revistei. Stingherită de vecinătatea
unor condeie redutabile, a unor nume-reper
în domeniul cultural, n-am izbutit niciodată să scap de emoţii, străduindu-mă totuşi
să nu înşel încrederea pe care dl Buzura a
avut-o într-un jurnalist venit din presa cotidiană generalistă. Cu fiecare rând aşternut
pentru „Cultura” m-am simţit mai legată de
revistă, sfârşind – asemeni extraordinarei
Oriana Fallaci – prin a mă îndrăgosti de cuvintele 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 degrabă inima mi-a făcut această legătură. Fascinanta carte a jurnalistei italiene, „Dacă
Soarele moare”, apăruse în România la aceeaşi 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 psihologice, în curajul discursului necruţător şi,
mai ales, în ura faţă de moarte, lupta împotriva ei. „Firește, prin tot ceea ce înfăptuim,
nu încercăm altceva decât să ne sustragem
morții. Faptele noastre sunt, în ultima instanță, consecința nevoii de veșnicie”, 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
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E frig și e noapte, senior(i)?
VASILE IGNA
În vremea când scria la ceea ce
avea să devină „Vocile nopții”,
am vorbit săptămâni la rând despre 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 și, în
cele din urmă, unicitatea acelor zile, acum
mai bine de șapte sau opt ani, când pe
lumina ochilor săi albaștri, mai degrabă
sceptici decât melancolici, începuse să se
așeze întunericul. Șirul literelor devenise tremurător, spațiile dintre cuvinte tot
mai înghesuite, lentilele ochelarilor, pe
care începuse să-i poarte foarte devreme,
și, apoi, ale lupelor cu focalizare tot mai
mică, deveniseră neputincioase. Din fermă, ascuțită și uniformă, lumina devenise
intermitentă și difuză, asemenea celei a
farurilor semnalizând un țărm îndepărtat
și puțin îmbietor. Cu câțiva ani în urmă,
bătăile dezordonate ale inimii îl însoțiseră până în preajma neantului, acum frigul
umed al pâclei ce pătrundea prin hățișurile nervului optic amenința cu un îngheț
accelerat și iremediabil. Tot întunericul pe
care se străduise să-l alunge cu scrisul lui,
toate fantasmele care se așezaseră, mai
mult sau mai puțin ferm, în interiorul sau
dincolo de fruntariile nenumăratelor sale
nopți de veghe și trudă, păreau a se „răzbuna” în acești ultimi ani. Cortegiul amărăciunilor și deziluziilor adăuga cu fiecare
zi tot mai mulți însoțitori. Vocea la telefon
era tot mai stinsă, mai ezitantă, mai puțin
încrezătoare, iar cea publică tot mai greu
de auzit.
Ne cunoșteam de peste cincizeci de ani,
din studenție, 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 sfârșit de săptămână. Înainte de plecarea lui
la București, am petrecut cu el și Babi, și

alături de câțiva prieteni, mereu aceiași,
toate serile de Crăciun și nopțile de An
Nou. O dată, i-am spus: „Măcar Nașterea
să o petrecem împreună, căci Învierea va
veni pe rând!” A zâmbit cu înțeles. Ne prefăceam, amândoi, că nu știm sau că nu ne
pasă că, de fapt, Învierea e de obște și că
doar Nașterea 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, și apoi, după discuțiile cu editura și cenzura, toate cărțile, indiferent de
editura la care urmau să apară. Am fost
martorul numeroaselor sale impasuri, dileme, temeri, entuziasme, îndoieli, dar, mai
cu seamă, a numeroaselor și nu întotdeauna victorioaselor sale războaie cu Cenzura.
Strict circumstanțial, dar cu infinită sfială, citez dedicația de pe pagina de titlu a
volumului „Bloc notes”: „Augustin Buzura
n-ar fi avut niciodată curajul să încredințeze tiparului acest «Bloc notes» dacă nu
ar fi fost îndemnat, stimulat, obligat etc.
de Vasile Igna care, cu ani în urmă, a mizat și a riscat și pentru «Orgolii», care, cu
luni în urmă, l-a îndemnat să încredințeze
tiparului «Vocile nopții», într-un moment
când autorul l-ar fi trimis focului fără mari
regrete. Cu mulțumiri, dragoste și frăție,
Aug. Buzura, Cluj, sept. 81”.
Pe cât de îngăduitor era cu semenii și,
nu rareori, cu confrații, pe atât de mult
ura frica și lașitatea. A încercat, pe rând
sau deodată, multe remedii, dar singurul
antidot cu adevărat eficient i se părea a
fi speranța. Doar ea era în stare să ucidă spaimele și să aline neputințele, după
cum, câteodată, ea era și portița îngustă
prin care se furișa (spre niciunde?) izvorul, ce se dovedea totdeauna firav, al

...de Anul Nou
1980, citind
din „Soldatul
Swejk”

compromisului. A renunța la speranță
însemna pentru el a accepta să fii înmormântat fără împărtășanie și înainte de
vreme. De aceea, foarte mult din ceea ce a
reușit să învingă omul Buzura s-a petrecut
prin mijlocirea speranței, a incredibilei lui
tării morale și a consecvenței în principii.
A fost, deseori și profund, amăgit de alții,
nu de puține ori s-a amăgit singur. Dar
harul scriitoricesc nu l-a părăsit niciodată,
aștepta în el de la început și i-a luminat
mereu calea. El a născut și a ținut mereu
în stare de veghe pe marele scriitor.
Alături, și multă vreme împreună, de
Mircea Zaciu și Iordan Chimet, Augustin
Buzura a fost marele și mereu prețuitul
meu prieten. Le datorez mult, fiecăruia.
Doar lui/lor le puteam împărtăși propriile
neliniști și doar lui/lor le puteam pune întrebări la care speram ca, măcar ei, vor ști
să răspundă.
De aceea și îndrăznesc acum să-l întreb
pe Gusti, ultimul plecat dintre cei trei:
Cum e Acolo, Bătrâne? E frig și e noapte?n
Ardusat, în Maramureș,
15 iulie 2017
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CRISULA ȘTEFĂNESCU
Îmi este cu neputință să îmi imaginez că Gusti a plecat dintre noi. Cu
numai câteva săptămâni în urmă
ne-am văzut la Bookfest, respectând acel ritual, din fiecare vară,
de a ne întâlni la târgul de carte și
de a merge apoi să mâncăm undeva 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 nevoie de timp pentru a realiza toată
grozăvia.

Convorbiri confidențiale
din perioada comunistă

L

-am cunoscut pe Augustin Buzura la München, în decembrie
1988. Eram pe atunci cercetător analist la secția de cercetare
a Europei Libere și mă ocupam
de cultură și de fenomenul de dizidență
în cultură. Secția de cercetare scotea un
buletin informativ, sub forma unei reviste
în limba engleză, unde erau publicate lucrările noastre, care comentau evenimente
recente sau analizau evoluții politice, fiind
o sursă de prima mână pentru informarea
mass mediei occidentale, ambasadelor,
universităților. Trebuia să fim la curent
cu ceea ce se întâmpla zi de zi în România
și, în cei zece ani cât am lucrat în secția
de cercetare, am stat de vorbă cu foarte
mulți oameni de cultură care veneau din
țară. Informația pe care ne-o ofereau era
confidențială, nu puteam să o folosim în
lucrările noastre, unde trebuia să cităm
surse, dar ne ajuta să înțelegem mai bine
ceea ce se întâmpla, să avem o imagine cât
mai nuanțată și mai aproape de realitate.
Cum cei pe care îi întâlneam urmau să se
întoarcă în țară și să fie luați la întrebări
de Securitate, aveam grijă să nu-i expunem, așa că aceste convorbiri aveau loc
de obicei acasă sau în câte un restaurant
nefrecventat de români, fără să înregistrăm. Despre prezența la München a unui
om de cultură din țară știau, de multe ori,
foarte puțini. Publicasem în buletinul informativ mai multe lucrări despre Augustin Buzura și îmi doream să îl cunosc personal. Cred că Anneli Ute Gabanyi a fost
cea care a „mijlocit” întâlnirea noastră și
îmi amintesc perfect, ca și cum ar fi fost
ieri, că în seara de 9 decembrie 1988 la ușa

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...

apartamentului nostru a sunat Augustin
Buzura în carne și oase.
Au trecut de atunci aproape 20 de ani și
încă am clară în minte această întâlnire.
Cred că am fost pentru Augustin Buzura
o surpriză toată familia noastră. Am stat
la masă și apoi de vorbă până aproape de
miezul nopții, ne-am uitat la televizor și
Andi, redactor la secția de știri, l-a pus
la curent cu ultimele noutăți. Am vorbit
de parcă ne cunoșteam de o viață despre
cele mai recente evenimente politice, dar
și despre soția sa și cei doi copii, Ada și
Adrian, despre oamenii cu care se văzuse
în Occident, dar și despre lucrurile care îl
frământau până la obsesie. Urmarea a fost
că până la plecarea sa în țară, ne-am văzut
de mai multe ori, uneori din inițiativa lui
Augustin Buzura, puțin dezorientat într-o
lume căreia nu reușea să-i descifreze mecanismele, spre deosebire de cea de-acasă,
căreia, ca să folosesc propriile sale cuvinte,
„i le descifrase mai mult sau mai puțin”.
Discuțiile purtate în 1988 s-au continuat
cu cele din anul următor, când ne-a vizitat din nou, în momente cruciale pentru

noi toți, de maximă tensiune și 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 evenimentele care se succedau amețitor. Am descoperit în acele momente, dincolo de scriitorul cunoscut, preocupat până la obsesie de
binele breslei și al cetății, și pe un altul,
greu de descifrat la prima vedere, temător
în fața unui viitor incert din care se putea
naște o lume extrem de diferită de cea de
până atunci, la care urma să se adapteze
din mers și pe care trebuia din nou să o
priceapă în toate articulațiile sale.
Augustin Buzura se arăta foarte preocupat de soarta literaturii române, extrem
de interesat de ceea ce s-ar putea face pentru impunerea ei în străinătate, se gândea
la ce strategii ar trebui adoptate, ce rol ar
putea juca exilul în promovarea spiritualității românești. 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, despre categoriile de cititori existente
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și relațiile scriitor-cititor, despre curaj și
onestitate, profesionalism și atitudine civică. Îl obseda o întrebare căreia nu putea
să-i dea un răspuns clar, decisiv: „ce este
mai util pentru societate, cartea, cărțile
sau gazetăria?” Înclina, evident, spre carte,
deși nu excludea faptul că într-un climat de
libertate, într-o democrație, o presă, unde
să se schimbe cu adevărat opinii, o presă
funcționând după criterii firești, ar putea
fi într-adevăr utilă. Considera însă, în acel
moment, când în țară gazetăria era doar un
simulacru, că prin romanele sale spusese
mai mult decât toți gazetarii la un loc, că
spusese exact ceea ce trebuia spus despre
cenzură și dictatură, că făcea politică prin
ceea ce scria, că își făcuse pe deplin datoria. Punea mare preț pe rostirea adevărului ca mod de a educa: „adevăr, adevăr și
iar adevăr”. Vedea scrisul ca pe o misiune,
o „țăcăneală ardelenească”. „Mi-am zis”, mi
se destăinuia Gusti, „că între a-mi face eu
cheful în literatură, deci a scrie ceea ce aș fi
tentat, și 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 discuții
confidențiale. Una dintre aceste convorbiri
a fost publicată la editura Polirom, sub
titlul „Teroarea iluziei”. Celelalte au supraviețuit sub forma unor însemnări sau
înregistrări făcute, bineînțeles, cu acordul
lui Gusti. Am dat de ele nu demult, strângând 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 Buzura nu mai este printre noi, nu știu cum aș
putea să-l mi-l mai apropii încă o dată și să
mi-l reamintesc pe Gusti decât în acest fel:
citându-l nostalgic așa 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 putea 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 spiritualitatea românească.
Suntem amândoi de părere că este necesar 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 români în Vest care ar putea face ceva în acest
sens. Pentru moment, datorită circumstanţelor 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 și edituri din Occident.
Ana Blandiana este într-o situaţie foarte
dificilă și, dacă nu i se acordă un premiu
sau numele ei nu este menționat în marile
cotidiene, spune Buzura, în ţară nu se poate face nimic pentru ea.
Ar trebui ca tot exilul să se mobilizeze
pentru a-i apăra pe cei pe care cade năpasta. S-ar putea vorbi cu Anneli Gabanyi,
Herta Müller, Heitmann, Ilisei.
Stăm apoi de vorbă despre cenzură. Îmi
spune cât de importantă este relaţia personală a scriitorului cu cenzorul, dar şi un
anume „şiretlic” al scriitorului, care introduce unele pasaje în carte „cu scopul evident de a atrage atenţia cenzorului”, urmează „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 ţinut 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 Occident. 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 optimismul meu, părerea bună pe care o am în general despre semeni, mă împiedică să am
o imagine obiectivă a lumii.
Buzura îmi spune că el nu suferă de niciuna dintre aceste „boli”, aşa că să încercăm să dăm de firul lucrurilor şi să le aflăm
noima împreună. Este uimit nu numai de
faptul că occidentalii nu înţeleg dimensiunea grozăviei din România în momentul de
faţă, dar se întreabă cum de este posibil ca
oameni care au suferit în țară şi au trecut
printr-o mulţime de încercări, care trebuie
să-i fi marcat sau ar fi trebuit să-i marcheze, 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

8 „Mi se
pare de
neconceput”,
îmi spune
Buzura,
„ca un scriitor
cu experienţă
să nu-şi
dea seama de
adevărata lui
dimensiune”.

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 românii au început să sufere de o „supradimensionare”, în sensul de supraapreciere
sau supraevaluare – asta raportat la individ. 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 experienţă să nu-şi dea seama de adevărata lui
dimensiune”.
Deslușesc destulă amărăciune în spusele sale și înțeleg că este rodul discuțiilor
pe care le-a avut aici, în Apus, cu confrații.
„Iar ceea ce mi se pare caraghios de-a
dreptul”, conchide Buzura, „este ca atunci
când încerci să urci Everestul, şi nu reuşeşti decât până la o mie de metri, să acuzi
Everestul de propriile-ţi neputinţe şi să nuţi 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
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Scriitorul Augustin Buzura
ne-a părăsit
LIANA SAXONE-HORODI

IOAN IACOB

Ne despart numai câteva zile de o călătorie 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 nerăbdare 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!

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 delegație 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.

Î

n mintea mea a început să se deruleze
un film: unde l-am întâlnit pe Gusti pentru prima oară și cum s-a legat prietenia
dintre noi.
În august 2004 postul de televiziune
TVR Internațional a organizat la Mangalia un
Simpozion cu Românii de Pretutindeni. Am făcut parte din delegația venită din Israel. Au fost
zile neașteptat de interesante, întâlniri în care
întrebările și răspunsurile se succedau într-un
ritm vioi și la masa prezidiului s-au perindat
personalități de seamă din cultura și politica
României. Printre cei pe care i-am cunoscut cu
acest prilej a fost și cunoscutul romancier Augustin Buzura, care era atunci președintele Institutului Cultural Român, noul nume pe care-l
căpătase Fundația Culturală Română înființată de el imediat după revoluție. Eu, fiind preocupată atunci să editez în România Memoriile
tatălui meu, avocatul Valentin Saxone, judecat
și condamnat de Tribunalul Militar la 16 ani
de muncă silnică și confiscarea averii pentru
activitate anticomunistă, l-am întrebat cum se
pot remedia greutățile de trimitere prin poștă
a cărților 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 București pe Augustin Buzura, care împlinea frumoasa vârstă de 70 de
ani. Din păcate, la începutul anului 2005, președintele Băsescu l-a înlăturat în mod brutal și
fără nicio justificare de la conducerea Institutului, dar Augustin Buzura nu s-a lăsat și a înființat 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 dialog cu el însuși și cu cititorii, scria: „Am trăit
și am scris, asta-i tot. Într-adevăr, viața unui
scriitor sunt cărțile sale, iar acestea se află la

Augustin Buzura,
prima strângere
de mână…

îndemâna oricui, în librării sau în rafturile bibliotecilor. Restul e munca până la epuizare și
tot atâta nemulțumire, căci rareori cuvintele se
lasă supuse și obligate să redea întocmai ceea
ce simți”.
Și tot atunci, într-un amplu interviu realizat
de prietena și colaboratoarea lui, Angela Martin, Buzura spunea: „Mai mult decât propria-mi
suferință mă doare suferința altora”. El mărturisește: „Cunoșteam destul de bine lumea în
care mă aflam. Trăisem războiul, văzusem cu
ochii mei căruțele de evrei cu steaua galbenă în
piept mergând spre moarte, auzeam noapte de
noapte mașinile Securității ridicând țărani, la
noi în podul casei dormeau mai mulți, inclusiv
preotul satului”.
Cunoșteam multe despre viața scriitorului
Augustin Buzura și totuși aveam senzația că
era prea puțin. De două ori am revăzut emisiunea „Profesioniștii” – Eugenia Vodă în dialog cu
Augustin Buzura.
A fost credincios fără a fi bigot și a rezumat
esența vieții prin muncă, iubire, cunoaștere,
prietenie, speranță.
Noi ne-am considerat mândri și fericiți că am
avut privilegiul să-l cunoaștem și să ne numărăm printre prietenii lui de suflet. O tristețe
enormă ne va cuprinde când vom fi anul acesta
din nou la București și nu vom mai putea fi împreună. Este de neconceput.
Fie-i amintirea binecuvântată! n

E

ra o zi cu soare de iunie, cred, începusem
să urc treptele din fața edificiului unde
se afla redacția „Tribunei”, când în fața
mea a apărut, coborând treptele, marele
prozator Augustin Buzura. Îl admiram
nespus după ce citisem cărțile sale, străbătute de
o verticalitate cu greu de detectat în alte lucrări
ale contemporanilor, șansa aceea neașteptată de
a-l întâlni pe marele scriitor mi s-a părut o șansă
oferită de Divinitate, mai ales că, pe vremea aceea, lucrând într-un alt mediu decât cel didactic sau
literar, tânjeam după lumea literară și valorile ei
autentice. Nu știu 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 și i-a făcut semn lui Augustin Buzura să urce
în redacție fiindcă, probabil, urma o ședință de sumar, 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 Cultural și l-am vizitat la sediul Fundației 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 aș
putea spune că acea strângere de mână poate fi înlocuită cu o strângere de inimă; prefer ca Augustin
Buzura să rămână veșnic viu în amintirea mea, să
cred că îl pot întâlni din nou pe străzile Bucureștiului, să-i strâng mâna precum în urmă cu niște
ani, la Cluj-Napoca. n
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Doar lumina*
lui Augustin Buzura

GHEORGHE PÂRJA

Despre privirea mea nu spune nimănui
Că am văzut prea multe în viață
Mi-a rămas lumina cât un cui
Pedeapsa loviturii dinspre ceață
Mi s-a luat lumina, cu ce drept
Să n-am puterea de-a privi în față

Un mare scriitor. O viață eroică
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, înainte ca el să debuteze editorial
cu volumul de povestiri „Capul
Bunei Speranțe”, sprijinindu-l
s-o facă. Era, cred, începutul
luptei sale eroice de a-și dedica viața nu
calificării sale de medic psihiatru, ci tuturor dificultăților, împotrivirilor și adversităților care-i stăteau în cale, atunci ca și
mai târziu, acestui mare și inspirat scriitor român. Eu, ca fiu spiritual al Blajului,
mă bucuram știind că tânărul meu prieten
aparținea și el Bisericii Române Unite cu
Roma. Printre ultimele sale apariții la televizor, el aprecia, ca și Lucian Blaga, pe
Inocențiu Micu Clain, ca pe un adevărat
erou, luptător pentru drepturile naționale
și sociale ale națiunii române. Drept care,
nobilimea reacționară maghiară l-a amenințat, în Dieta de la Sibiu, că îl vor arunca pe geam. Tot ei au pus la cale alungarea
sa din scaunul episcopal și din țară. Astfel,
ajungând la Roma, schimnic sărman într-o
mănăstire străină, a trăit încă 38 de ani.
De acolo a trimis testament, în care spunea: „Numai din pământul țării poți învia
la Judecata de Apoi”.
Augustin Buzura ca președinte fondator
al Fundației Culturale Române, a creat la

Cluj, un Centru de studii istorice pentru
mai buna cunoaștere a Transilvaniei și a
oamenilor săi de seamă. Din nou în frunte, numele și personalitatea lui Inocențiu
Micu Clain. A publicat și trei volume dedicate problemelor istorice. Și-l alesese
colaborator pe Ioan-Aurel Pop, istoricul și
academicianul excelent de mai târziu.
Dar, întorcându-mă la Augustin Buzura,
trebuie să amintesc prezența sa remarcabilă, încă din 1964, ca secretar de redacție
al revistei „Tribuna”, pe care a condus-o
după 1989. Acolo își publica articolele incomode regimului comunist din România.
Toate anunțându-le pe cele, incisive și vitriolante, de la revista „Cultura”, înființată și condusă de el, până la decesul ei, din
lipsa unor fonduri oficiale. Ajutat de doamna Angela Martin, biografa și editoarea sa,
a reînființat-o, dar online, ca să putem din
nou colabora la ea, cum se și vede.
Nu e locul nici spațiul în care să-mi pot
exprima aici, din nou, admirația pentru romanele sale, care au făcut epocă, înainte
de 1989 ca și după aceea.
Volumul său „Recviem pentru nebuni și
bestii”, apărut în seria de „Opere complete”
de la editura RAO, sub îngrijirea doamnei
Angela Martin, îl primeam cu această dedicație: „Maestrului Ion Brad, cu străveche
prețuire și solidaritate intelectuală”.
Acum, după stingerea acestui mare scriitor și om cu o viață eroică, nu pot decât
să-l asigur că și eu, alături de prietenul
nostru comun Eugen Simion, voi fi solidar
întotdeauna cu opera și personalitatea regretatului Augustin Buzura.
Dumnezeu să-l odihnească-n pace! n

Frumosul lumii, marele adept
Grădina cu miracol de verdeață
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 față pe inepți
Scrisul mi-a rămas la îndemână
Averea mea dintre coperți
Să nu spui nimănui că n-am privire
Că număr vremea cum aș fi mereu
Cel dăruit pentru uimire
Când mă privește numai Dumnezeu
Că doar pe El îl văd acum
Când vine seara cu lămpașul
Să îmi vegheze bunul drum
Că doar lumina îmi va fi urmașul n

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


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

IN MEMORIAM AUGUSTIN BUZURA

Cu cine am rămas

CONSTANTIN STOICIU

P

rintre numeroasele tristeți ale
României de azi pot fi numite și
omagiile, tăcerile sau reticențele
oficiale și ale celor care au cunoscut mai îndeaproape sau pur și
simplu au admirat, respectat sau detestat o
personalitate care a dispărut. În cazul celor
mai cunoscute, efluviile și ecoul emoțiilor
produc reacții spontane sau chibzuite. Indiferența, ignoranța, dușmănia intră și ele
la socoteală, suntem în România capitalistă
unde totul este îngăduit și suportat.
De ani de zile, natura își face de cap cu
generația căreia, într-unul din momentele
exaltării prăbușirii morale și a tembelismului social, i s-a aplicat eticheta de „expirată”. Au plecat, pleacă, dispar, se pierd poate
pentru totdeauna în năclăiala posterității
intelectuali care au cunoscut rigorile și arbitrariul socialismului real, dar – o!, miracol
vomitat spasmodic de groparii înverșunați
ai trecutului – au creat, au fascinat, au avut
influență și anii lor de glorie. În marea lor
majoritate izolați la periferia culturii și a
societății, vocea lor s-a auzit mai puțin sau
chiar deloc, diagnosticul lor lucid și responsabil despre starea țării s-a pierdut cel mai
adesea în cacofonia generală, când n-a fost

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.

de-a dreptul contestat de trepădușii de serviciu care dorm cu cadavrul „comunismului”
în brațe. Generațiile tinere nu-i mai cunosc
și nu-i mai citesc, au fost de mult îngropați
de vii sub lespedea maculaturii traducerilor
anglo-saxone, a ezoterismului și a dezvoltării personale, editurile nu-i mai publică, nu
rentează, ziarele nu mai au rubrici culturale, revistele literare vivotează cu tiraje infime, dezastrul culturii și al identității românești sunt pe cale să devină iremediabile și
ființa națională să se topească, indistinctă,
în magma universalismului consumerist al
Occidentului decadent.
Poate mă înșel, dar de dincoace de Ocean
moartea romancierului Augustin Buzura
pare să nu-i fi emoționat prea mult nici pe
Președinte, nici pe primul-ministru, nici pe
ministrul Culturii. La fel de puțin pare să-i
fi tulburat și pe colegii de breaslă, ca și pe
cei cărora li se întâmplă să mai pomenească
strepezit de cultură în ceea ce a mai rămas
lizibil și suportabil în presa tipărită și online. Comunicatul oficial cu date biografice,
câteva amintiri fără relief, o referință vagă
la patriotism și, șmecherie ieftină, cu iz politic și ranchiunos, republicarea unor texte
destinate să le dea de înțeles ignoranților
cam ce credea Buzura, socrul lui... , despre
lumea în care a trăit, și să se vadă că, totuși, moartea lui nu a trecut neobservată.

Există probabil o explicație a acestui tratament minimal. Augustin Buzura a făcut
parte dintre intelectualii care au știut sau,
la fel de posibil, pe care împrejurările și renumele i-au ajutat, să traverseze fără mari
dificultăți convulsiile societății românești
din ultimii douăzeci și șapte de ani. Singura
și fundamentala deosebire față de cei care
s-au vândut peste noapte cu trup și suflet
noii ordini politice și sociale este că el a avut
inteligența, puterea de caracter și demnitatea de a-și păstra libertatea de gândire,
de a nu ceda iluziilor discursului neoliberal
ambiant și de a-și asuma pe deplin condiția
de intelectual și de romancier pe care vicisitudinile Istoriei nu-l abat de la destinul său
particular. Alura lui de ardelean molcom,
vorba cumpănită inspirau încredere și seriozitate. Delirul anticomunismului de paradă
nu l-a atins, dar la răstimpuri amintea detractorilor că a fost supravegheat, cum erau
de altfel supravegheați toți scriitorii. 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. O
poziție morală de la sine înțeles discutabilă,
o ambiguitate și o superioritate greu acceptabile pentru muritorii de rând confruntați
cu ravagiile capitalismului, o nouă încercare, în realitate, de a rezista prin cultură,
cum mai rezistase, dar cu aceleași consecințe politice, sociale și culturale iluzorii. Cu
totul lăudabil, bineînțeles, că a denunțat și
a deplorat cu o rară și autentică vehemență
decăderea țării și dezorientarea compatrioților, dar, dincolo de aneantizarea politicienilor și a confraților 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 și întâlnit decât târziu,
după ce am revenit în țară, când conducea
Fundația Culturală Română. Cred că prima
oară ne-am tutuit, fără diminutive, la câțiva
ani din cei opt în care am colaborat la „Cultura”, versiunea tipărită, poate singura revistă
culturală de ținută și de atitudine din recenta istorie tulbure a țării. Ne-au apropiat înțelegerile și colaborările între Humanitas și
Fundație, care au încetat brusc și fără nicio
explicație odată cu impunerea brutală a noii
conduceri „progresiste” și a schimbării denumirii Fundației în Institut. A trecut o dată
și prin Montreal, în zilele Salonului cărții,
vreme de câteva ore și de un prânz. Ne-am
întâlnit o singură dată, în doi, și am pus la
cale mărunta noastră lume politică și literară la un espresso, pe terasa cafenelei „Mon
cher”. L-am însoțit până la mașina cu șofer
care-l aștepta. 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 dimineață de vară bucureșteană. n
16 iulie 2017, Montreal
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Dacă Raiul există, Augustin
Buzura e în lumea lui…
LAVINIA BETEA
L-am cunoscut pe scriitorul Augustin
Buzura, livresc, în tinerețe, devreme.
Ca toată generația mea. Între prieteni iubitori de literatură, „Absenții”,
„Orgolii”, „Fețele tăcerii” erau cărți
pe care dacă nu le-ai fi citit, ți se spunea că nu mai ai ce discuta.
Dar romanele sale, cumpărate pe sub tejghea, tronau în bibliotecile feluriților 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 conferințe de azi – adunau mulțimi fără eforturi publicitare. Ultima
apariție editorială genera serii de cronici în
ziare și pagini de dezbateri în revistele culturale. Prestigiul lui atât de mare se potrivește
etichetei puse de Andreï Makine – ,,vremea
când scriitorul era un zeu”.
L-am întâlnit pe Maestrul Buzura în cea
de-a doua noastră viață, cum ne plăcea să-i
spunem, în glumă, postceaușismului. În căutările mele de martori privilegiați ai istoriei
comunismului, aflasem o rara avis pe teme
precum relațiile scriitorilor cu cenzura, literatura și politica, punțile de legătură ale creatorilor cu străinătatea, documentările unor
evenimente cu referințe interzise în discursul public (așa cum s-a întâmplat cu greva
minerilor din Valea Jiului în 1977), expectanțele oamenilor de cultură de la democrație și încă altele. Din dialogurile înregistrate

am publicat puținul îngăduit de pagina sau
rubrica unui cotidian național în competiție
acerbă cu ,,dezvăluirile” celorlalți competitori
din congestionata piață a presei libere.
În mania nouă a clamării apartenenței la
elită prin înnobilări strămoșești, el se mândrea cu matricea spațiului rural. Un sat din
străfundurile Maramureșului unde visul de-a
scrie cărți n-avea cum pătrunde. Cum să prindă și aripi?! Și-a asumat descoperirea acelei
lumi conservate ca o găoace de ou preistoric
în chihlimbarul memoriei.
Ca un destin croit din întâmplare după întâmplare rememora specializarea în psihiatrie
și însăși cariera de scriitor. Rostea între pauzele gândurilor ca și cum ar fi scris la o carte: ar
fi putut, s-ar putea să fi fost ori să fie și altfel
decât se lega prin cuvântul următor – nume
de ființă, lucru sau faptă. În facerea aceasta a
poveștii intrau, involuntar, amintirile și imaginația interlocutorului. A sta de vorbă cu scriitorul te conecta la miracolul cărții. Îți spuneai
atunci, cu dorința păstrării clipei, că a citi înseamnă privilegiul întâlnirii cu niște aleși prin
har. Harul talentului și harul înțelepciunii.
A slujit întruna în credința străveche a comunității natale în Binele care va învinge, cu
oricâte piedici, suferințe și pierderi, forțele
răului. A crezut, cu demnitate și curaj, în puterea culturii ca invincibilă și perpetuă forță
a comunității în istorie.
Dacă Raiul există, de-acum și sufletul scriitorului viețuiește în veșnicia luminii sale.
Cei încă bucurați de darul cărților sale contemplăm, cu regret, pustietatea solemnă a jilțului atât de sus așezat de Augustin Buzura
în cultura română. n

Ca într-un film
de Béla Tarr
NICU ILIE

E

ste, probabil, banal să spui că ai găsit în publicațiile conduse de Augustin Buzura un loc
în care să poți publica articole divergente
față de linia lor generală fără nicio teamă de
a fi cenzurat. Au mai spus-o și alții. Totuși,
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 totalitariste, oricând la modă într-un București în care
aliații trebuie să stea aliniați, toți, ca firele de fier în
fața magnetului. Buzura, dimpotrivă, a fost un om care
accepta diversitatea umană, divergența de convingeri,
dinamica opiniilor, capacitatea argumentului. Avea
propriile convingeri ferme, pe care uneori le afirma
răspicat, dar putea să se distanțeze de ele și să le privească – pe ale lui ca și pe ale celorlalți – cu o ironie
superioară, alimentată dintr-o existență plină de evenimente și încercări.
L-am cunoscut cu 15 ani în urmă, pe vremea când
conducea ICR-ul. Tocmai ce îl transformase din ONG
în instituție și, pentru prima dată, reușise să îi asigure un buget previzibil. Între celelalte activități care au
putut fi dezvoltate prin acest upgrade instituțional s-a
aflat și înființarea revistei „Cultura”. Am avut astfel,
pentru o perioadă de un an, posibilitatea să lucrez la
una dintre puținele publicații de pe această nișă care
au avut asigurate toate resursele pentru a performa,
de la o redacție bine populată la capacitățile tehnice și tipografice necesare. Am continuat, apoi, să lucrez alături de el, timp de peste 500 de săptămâni, la
noua „Cultura”, reînființată, cu mari eforturi, pe baze
non-guvernamentale. Am descoperit afinități comune,
îndeosebi din pictura flamandă și din cea olandeză, de
la Breugel și Bosch la van Gogh. Săptămână de săptămână, rezistam cu greu tentației de a ilustra revista,
invariabil, cu unul dintre cei trei. Am fost, în această
perioadă, bucuros să îl ajut în alegerea imaginilor pentru coperțile cărților 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 conduși de orbi” a revenit deseori
în discursul romancierului, ca o metaforă centrală.
Am lucrat împreună până în ultimele clipe. Perfect
conștient de situația sănătății sale, ca medic de profesie, Augustin Buzura nu a capitulat niciodată. Până în
ultima săptămână a continuat să facă planuri și 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 ceață lăptoasă. Toate aceste
neajunsuri aveau ca răspuns eforturi și mai mari. Anticipase totul, cu opt ani în urmă, în „Raport asupra
singurătății”, romanul său de care eu mă simt cel mai
apropiat datorită lucidității – reci, ar spune unii – calde a omului care știe sau nu știe scopul vieții, dar refuză a lăsa ca viața sa să fie în zadar. n
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Vrei să mă omori?

Liberi să scriem

ARA ȘEPTILICI

TEODORA DUMITRU

omnul Augustin Buzura era ca ursulețul meu de pluș de când eram
mică. El era, împreună și în perfectă armonie, Instituția, șeful instituției, șeful nostru pe care îl vedeam când aveam chef, când nu, nu,
care ne lăsa să ne facem de cap cu revista noastră și care, de fiecare
dată când erau evenimente la ICR, se străduia să terminăm toate
sticlele de șampanie, noi, că eram de-ai casei. Cred că ne-ar fi lăsat și să dormim
pe canapele și ar fi adus cu mâna lui pături ca să-și acopere copiii cei scriitori.
Era atât de mulțumit că-i ieșise 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 aș fi făcut-o cu siguranță numai să-l
oftic pe Cristian Teodorescu, oarecum timid și speriat de tot ce lăsase în literatură Augustin Buzura. La
„Cultura” nu a existat nicio secundă structura unei
instituții 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, decană a Facultății de Arte și Științe 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 și
pe ai mei, că oricâtă obidă adunasem după ce primisem bulane pe spate de la mineri în 14 iunie ieșind
din Universitatea București după un examen împreună cu profesorul meu Florin Manolescu, printr-un
pic de înțelegere se poate ajunge la înțelepciune. Eu
și Augustin Buzura, în momentul intrării mele în
ICR eram, din punctul meu de vedere, inamici politic.
ICR este și a fost condiționat politic. Din păcate. Ion
Iliescu era președinte, așadar, ICR era ceva ce detestam 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
ființei mele era imposibilă. Augustin Buzura mi-a
dat peste cap toate prejudecățile. Toate textele pe
care le-am publicat în „Cultura” au avut, pe față,
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 toată experiența mea de ziarist. Am a-i mulțumi domnului Augustin Buzura
pentru asta. La final, lucrul care azi mă face să zâmbesc: într-o zi, domnul
Buzura mă cheamă în biroul lui și zice:
„– Dragă Ara, te rog frumos să mă ajuți.
– Desigur, domnule Buzura.
– Te rog să faci un interviu cu Mariana Nicolesco, nu mai scap de ea, mă
înnebunește 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
„Credeți că România va da vreodată o Maria Callas?”. Primesc răspunsurile, doar că doamna schimbase ultima întrebare în „Credeți că România va
mai da vreodată o Mariana Nicolesco?”. M-am dus la Augustin Buzura și
i-am spus că eu nu semnez așa ceva, că acela nu e interviul meu. Domnul
Buzura mi-a răspuns: „Ara, vrei să mă omori?” I-am zis că nu. n

proape zece ani am împărțit mica redacție a „Culturii” cu Augustin Buzura, director al noii serii inițiate în iarna lui 2005.
Până atunci îl cunoșteam din și prin cărți, ca autor și ca personaj al marilor narațiuni romanești sau istoriografice care
vorbeau despre „obsedantul deceniu”, despre disidență, despre
subversiune. Romanele lui Buzura erau subiect de examene la Litere, omul
era un Nichita Stănescu sau un Marin Preda în viață. Din noiembrie 2005,
când ne-am cunoscut om cu om noi, cei din viitoarea redacție a „Culturii”,
am început să-l văd cu alți ochi.
Nu aveam în față doar o simplă schimbare de optică: romancierul ideilor
largi lăsat în plan secund de directorul de publicație, atent la derivele cotidianului. Era vorba
de faptul că deveneam noi înșine parte dintr-un
scenariu pe care nu-l percepeam de la firul ierbii.
Vedeam ce înseamnă să construiești și să menții
un produs cultural în economia de piață, unde –
cu o idee a lui Buzura, dintr-un interviu televizat – până și istoria se privatizează, intră în vria
capitalistă. Era o trudă imensă, care-i cotropea
viața particulară, în timp ce noi, redactorii mai
juvenili sau mai hârșâiți în meserie, aveam unica
datorie de a scrie „bine” și mai ales ce credem de
cuviință, de a ne alege colaboratorii, de a scoate
pe afiș ce ni se năzărea important, relevant, semnificativ, de a ne duce luptele pe care le credeam
utile. După atâția ani de chin cu cenzura, nimeni
n-o să dea nas cu ea la „Cultura”: „sunteți liberi
să scrieți ce doriți” – e ordinul pe care, ca șef de
redacție, ni-l dădea din când în când Augustin
Buzura. Asta era datoria noastră acolo: să fim liberi să scriem, nu să scriem pur și simplu. N-o
cântăream la adevărata pondere; la drept vorbind, nu știam ce să facem cu atâta deschidere.
Deseori era dificil, simțeam nevoia unui căpăstru ideologic, rupeam revista în polemici, intrași inter-generaționale, mai ales noi, ăștia tineri.
Am priceput mai târziu că aceasta era adevărata
miză a libertății în scris, și, în genere, în viață:
nu o băltire în infinitul opțiunilor posibile, ci posibilitatea de a fi sau de a deveni incomod, de a-ți
expune opinia chiar când ea nu pare oportună politic sau inteligentă pragmatic. Mi-aduc aminte
că, încă din primul an al noii serii, am periclitat
relația cu un sponsor din cauza uneia dintre cronicile mele negative. M-am
dus să mă justific cumva în fața domnului Buzura, nu să-mi pun cenușă
în cap, dar să-mi asum lipsa de pragmatism. Îi plăcea scrisul tânăr, neformat, impertinența – 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 reproș, că nu trebuie să-mi fac nicio problemă, că eu voi rămâne
la „Cultura” și după ce dumnealui nu va mai fi acolo. Un „nu va mai fi”
echivoc, pe care acum îl cântăresc altfel. Deși n-am mai scris la „Cultura”
de la suspendarea ei din iarna lui 2015, cred, totuși, c-a avut dreptate. Într-un fel, am rămas la „Cultura”. Anii petrecuți acolo sunt anii în care eu și
colegii mei de generație am gustat prima porție de maturitate.
Însă, ca mulți indivizi cu nume mare, Buzura a făcut și el concesii, a fost
și el vasalul cuiva căruia îi dădea constant raportul. Romancier, director
de fundație și de revistă, Buzura a avut un stăpân cinic și extenuant, care
cere totul și plătește 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 neființă”, 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.

Două amintiri
cu Augustin Buzura

A

sta nu înseamnă că trecerea
dincolo de perdeaua morții a
semenilor noștri, și mai ales
celor care ne-au fost apropiați și 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, aceștia au fost poate cei mai
importanți ani ai formării mele – ani în
care am avut, pe de o parte, un schimb intens de idei cu stânga intelectuală (prin intermediul postului de redactor de la „Cultura”), dar în care, în același timp, m-am
format în proximitatea unor mentori şi
modele intelectuale străine de stânga intelectuală – J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis,
Chesterton, Dostoievski, Steinhardt.
Îmi amintesc primele întâlniri cu dl Buzura – în care veneam, aproape de pe băncile facultății, la „balaurul” care era atunci
ICR cu cele mai rele așteptări. Augustin
Buzura era văzut de tinerii cool (nu şi de
criticii un pic mai în vârstă şi mai experimentați) drept un dinozaur al „obsedantului 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 această imagine. Un singur detaliu interesant
– țin minte că, atunci când i-am spus unei
prietene care milita în avangarda feminismului 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 colțul străzii decât să mă asociez cu oamenii ăia”.
Ceea ce m-a uimit la acele întâlniri (uimirea arată, desigur, naivitatea mea de
atunci) a fost că Augustin Buzura nici nu
tăia cu pixul roșu fragmente din articole

care nu erau „pe linie de partid”, nici nu
dădea afară oameni (cum mă așteptam
să mi se întâmple mie) pentru că citiseră
„Omul recent” al lui Patapievici şi se aruncau să citeze, cu bravura tinereții, idei,
cărți şi gazetari care erau adesea în răspăr cu „linia din partid”. Dacă există trei
adjective care să descrie, la o primă strigare, omul Buzura, acestea ar fi „molcom”,
„tolerant” şi „tenace”. „Molcom” în sens
ardelenesc – de om care ascultă o oră şi
zice două propoziții la sfârșit. „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 totuși că
toate ideile sunt bune sau adevărate. „Tenace” – pentru că nimeni nu se aștepta să
ducă mai departe revista „Cultura” timp
de mai bine de zece ani, număr de număr,
uneori cu sacrificii financiare şi de sănătate pe care doar el le cunoștea, după ce pierduse finanțarea bugetară de la ICR. Dacă
e să aleg o reușită de după 1990 care spune 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 redacție în baston şi
plătind uneori salariile pe datorie, pentru
simplul fapt că omul credea în perseverența unui proiect. Sau, mai bine zis, știa că
orice lucru bun se face doar cu sacrificii şi
perseverență. Şi să publici, chiar în aceste
condiții, şi idei cu care nu ești, într-o măsură mai mare sau mai mică, de acord.

8 Nimeni
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Două amintiri îmi vin, vii, în minte. Prima e aceea când unul dintre prietenii mei
conservatori a dus revista într-un scandal
cu CNCD-ul (într-un articol pe care eu îl redactasem 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 declanșarea 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 excepţională, dar care nu ştia sau nu voia să folosească calculatorul. Scria articolele aşa cum
se obişnuise ea, ca vechi gazetar, să le scrie
– cu pixul pe hârtie. Nimeni nu ar mai fi angajat-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 (împreună cu salariul doamnei care culegea articolele) 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 redactare 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 știusem mereu, fie și 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 Augustin 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 îngăduinţă şi de multe ori cu un surâs părintesc, 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 substanță şi sens existenței lui
Augustin Buzura, dincolo de necrologurile
de circumstanță pe care le publică de obicei presa când moare un așa de mare om
şi scriitor. n
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Augustin Buzura sau conştiinţa
„proprietăţii” naţionale
RAMONA ARDELEAN
Prima întâlnire cu Augustin
Buzura nu a fost în ultimul an de
viaţă al revistei „Cultura” scrisă, în
calitate de redactor, ci, mult mai
curând, la sfârşitul clasei a opta,
citind romanul „Orgolii”, care a
reprezentat pentru mine prima
„iniţiere” sau „scufundare” în apele mai tulburi ale fluxului conştiinţei umane.

A

m avut atunci senzaţia, neîncercată înainte, că citesc, că
văd cu ochiul gol, neacoperit,
neprotejat de pleoapă, neclintit, nemişcat şi fix… mişcările
unui câmp al conştiinţei, amplificat şi intensificat, tocmai prin lipsa dialogurilor,
a vervei sau a imaginilor senzaţionale.
Tocmai acest lucru grav, greoi, narativ şi
fără artificii exterioare care ar fi putut obtura sau ecrana clar-vederea, mi-a produs
un impact puternic, de coliziune, facilitându-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 intelectualilor români este tocmai vocaţia conştiinţei 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 conştiinţă a „proprietăţii” naţionale. Căci dacă toţi oamenii au instinctul
proprietăţii, nu toţi oamenii şi nu toate
naţiunile au conştiinţa „proprietăţii”. Diferenţa e uriaşă, iar excepţia o fac marii
oameni, marile naţiuni sau marile culturi
ale lumii.
Ca orice om mare, ca orice om de excepţie, ca orice om de valoare, Augustin Buzura a avut această conştiinţă a „proprietăţii”
într-o ţară care n-a reuşit, din păcate, să se

ridice deasupra instinctului egoist al proprietăţii, datorită căruia viziunea integratoare, ce ar fi trebuit să ne fie „hrană”, a
fost zădărnicită şi înlocuită cu lupta distrugătoare, ce a devenit „vânat” sau „pradă”.
Crescut, ca orice ardelean autentic, în
spiritul verbului „a munci”, acest verb, sinonim vieţii şi creaţiei, devine la Augustin
Buzura, temeiul sacru al conştiinţei proprietăţii. De altfel, diferenţa uriaşă dintre
instinctul proprietăţii şi conştiinţa proprietăţii se dispută din cele mai vechi timpuri,
dacă nu chiar dintotdeauna, în jurul diferenţei dintre furt şi muncă, dintre acultural
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şi cultural, dintre nonaşteptare, nerăbdare,
ca escaladare a timpului, şi aşteptare, răbdare, 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 conştiinţei lucrului sau locului.
Acesta sens al proprietăţii îl apăr şi îl am
în vedere atunci când spun că Augustin Buzura a fost printre extrem de puţinii oameni
care au avut cu adevărat conştiinţa „proprietăţii” 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 noastră, 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 „proprietăţii” naţionale devine unul al supravieţuirii, continuităţii sau nemuririi la nivel 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 cultură, 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
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NICOLAE BÂRNA
Dispariţia lui Augustin Buzura am
perceput-o ca fiind una, în cel mai
plin şi „tare”, direct înţeles al cuvântului, dureroasă. Ca orice mare
personalitate, ca orice erou al unei
colectivităţi umane, el a fost unic,
in-comparabil şi ne-înseriabil,
dar, în acelaşi timp, a fost în mod
înalt reprezentativ. Reprezentativ
fiindcă a ilustrat, prin înfăptuirile
lui, la modul ideal, ipostaze, atitudini şi poziţii cruciale în alcătuirea
şi funcţionarea unei naţiuni, în
sfera culturală, care o identifică şi
legitimează.
Trei au fost acele paliere/tărâmuri/domenii în care s-a manifestat la modul optim. De altfel, atât de legate între ele, atât
de aflate în intercomunicaţie intimă şi de
unificate de configuraţia specifică a personalităţii lui, încât sunt separabile numai
din raţiuni de inventariere „tehnică”, la
ceasul unei retrospective bilanţiere prilejuite 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 metaliterar voit novator al ultimilor ani… Un mare
scriitor – alături de alţi mari scriitori contemporani, 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 regiunea particulară a realităţii existenţiale
asupra căreia îşi vor fi focalizat demersul,
prin noimele a căror afirmare o vor fi privilegiat-o în investigarea omenescului desfăşurată cu uneltele proprii creaţiei beletristice. Ca scriitor, Augustin Buzura şi-a
particularizat creaţia prin caracterul ei puternic 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

„Un om 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 Buzura a acţionat ca un incomparabil publicist-cetăţean, ca un spirit preocupat structural de chestiunile grave, majore, ale
actualităţii, pe care le-a depistat, disecat şi
analizat cu o perspicacitate şi directeţe rar
întâlnite, formulând posibile soluţii, aparent greu detectabile răspunsuri şi irefutabile deziderate, în chipul cel mai viguros
şi necomplezent, în formulări memorabile.
În fine, un al treilea tărâm pe care Augustin Buzura şi-a vădit excelenţa şi destoinicia – în ultimele două decenii şi jumătate, în epoca postdecembristă, când
contextul social-istoric i-a scos în cale, ori,
mai bine zis, i-a permis să adopte respectiva postură – este cel al zidirii culturale, în
care şi-a înfăptuit opera de conceptor, diriguitor, coordonator şi animator al unor instituţii şi activităţi menite să contribuie la
revitalizarea şi fertilizarea vieţii culturale, la încurajarea şi sprijinirea creaţiei originale şi, totodată, la deschiderea ei către
lume şi la sensibilizarea lumii largi faţă
de patrimoniul creator românesc. Fondator şi conducător al Fundaţiei Culturale
Române (1990-2003), apoi al Institutului

8 Augustin
Buzura a
acţionat ca un
incomparabil
publicistcetăţean,
ca un spirit
preocupat
structural de
chestiunile
grave, majore,
ale actualităţii,
pe care le-a
depistat,
disecat şi
analizat cu o
perspicacitate
şi directeţe rar
întâlnite.

Cultural Român, şi-a pus pecetea benefică
asupra unor activităţi remarcabil de rodnice (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 Institutului Cultural Român, el n-a dezarmat, nu a
renunţat la acţiunea de ctitor şi animator
pe tărâmul culturii, continuându-şi lucrarea în condiţiile relansării Fundaţiei Cultural 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 publicaţie de profil din cele care (mai) apar la
noi, eclipsând în bună măsură publicații
cu mai veche tradiţie.
La o atât de dureroasă despărţire de
un atât de mare om, cea mai la îndemână reacţie îmi este cea de a pastişa – ori
parafraza, adaptând – exclamaţii memorabile, 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
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...împreună cu de soția sa, Maria Olimpia

...cu nepotul său, Cristian

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

...cu fiica sa, Anamaria

...cu nepoata sa, Lara

Anamaria și George Cristian Maior
împreună cu Lara și Cristian

...cu nora sa, Daniela

