101 cărți românești de citit într-o viață de Eugen Istodor, Editura Polirom, 2012

Aceasta este Istoria literaturii române. A la Istodor. Ce se mai poate citi astăzi din literatura
română de la origini pînă în prezent? „Lista Istodor” conţine 101 titluri, comentate scurt și
cuprinzător, „amestecînd arome, cărţi şi tării”, şi recomandate prin cîte o „declaraţie de
dragoste”, luată de la fel de fel de români de la taximetriști la filosofi.
O adevărată aventură. Cinci-şase ani de citit sistematic, însemnînd peste o mie de volume,
cele mai multe parcurse cap-coadă, altele doar răsfoite.
Un instrument util: cărţi alese, aşezate în ordinea cronologică a apariţiei lor si prezentate
scurt si profund. O carte ce nu se poate nicicînd încheia, ea cuprinzînd și un „Top 10” alcătuit
de cîte un specialist al celor mai bune lucrări din domenii umaniste (istorie, sociologie, ştiinţe
politice, filosofie-logică, filosofie, religie-teologie).
Aceasta carte este un Cadou facut celor ce-si iubesc valorile. În timpul vieții.
FRAGMENT din InTRODUCERE

A venit însă o zi sau, cine ştie, poate o noapte a
tandreţei.
Momente în care literatura română a început
„să-mi aparţină”, moment în care sensurile ei de destin
am început să le pricep. Să vreau să vînez această
sălbăticiune rară, dar să vînez pentru propria plăcere,
să-mi ostoiesc propriile neînţelegeri cu ceea ce studiasem
şi „imitasem” o viaţă. Să fi fost pe cînd citeam
în paralel Istoria Ieroglifică a lui Cantemir şi Craii de
Curtea Veche a lui Mateiu Caragiale. Momente în care mi-am dorit să nu mai fiu eu
ignorantul.
Momente în care nu-mi păsa decît de mine.
Îmi plăcea să citesc şi recitesc. M- am pierdut în Istoria lui
Cantemir, în Craii lui Mateiu precum într-o junglă.
Ieşisem sălbăticit, de nerecunoscut, fermecat. Craii
pierzaniei mi-au chemat Levantul, dar şi iubirea Patului
lui Procust, Levantul m-a trimis spre Văcăreşti şi Eminescu,
iar Patul m-a aruncat în braţele Rusoaicei. Şi aşa am
descoperit, altfel, fără vehemenţă, plăcerea de a citi
literatura română. O carte mi-o chema pe cealaltă. O
samă de cuvinte ? Uite, drum capricios şi previzibil :
Negruzzi, Creangă, Sadoveanu.
Efemerul înghite şi ne dăruieşte voluptate
Mi-este clar : Facebook moare, orice operă se perimează.
Cui îi va mai fi la îndemînă să-i slăvească pe faimoşii
Jeg, 666, Ţi-o trag peste zece ani ? Cine mai ştie de
Bassarabescu ? Astăzi, Puiul lui Brătescu-Voineşti încă
ciripeşte în manualele şcolare, încă surdomute la revoluţia
Cartoon Network. Citeşte-i pe Eminescu, pe Caragiale

pentru propriul chef şi vezi unde te adorm, unde te
trezesc ? Să fim serioşi, nici în timpul vieţii vreunui
autor nu totul-totul este valabil.
Şi cartea mea, scrisă ca să impună în epoca vorbelor
pripite, se va stinge în timp, odată cu operele selectate,
ce altora vor părea fără haz ori fără anvergură. De aceea,
nu uita, e Lista mea de lecturi împărtăşită contemporanilor
la acest început de secol XXI. Şi, mai presus de toate,
cronica unei aventuri personale.
Conştient de iluziile şi bolile literaturii române
Citeşte-l pe Martin cu Complexele lui Călinescu, nu-l
uita pe Negrici cu Iluziile ce te aruncă pradă deznădejdii
şi nu îţi face speranţe, mediul public este precum cel
zugrăvit de Idei şi blocaje de Patapievici.
Nu încep acum să elogiez ceea ce nu există. Vreau
să afli-recapitulez ceea ce avem.
Nu avem o mare cultură în totalitate, dar avem cărţi
de anvergură. Nu am să mă întreb insistent : ce-ar fi
fost cultura românească dacă ar fi apărut la timp sau
dacă s-ar fi continuat experienţele unor cărţi unice
precum cele ale lui Cantemir, Budai-Deleanu, Caragiale,
Eliade, Cioran, Florian, Noica, Nichita, Cărtărescu, Agopian,
Boia, cărţi ce-au ridicat standardul, au provocat imaginaţia.
O anumită ţinută, un altfel de dialog între critici-public-viitor.
Mă întreb şi tac. Constat. Cartea mea
este împăcare. Nu stîrnesc răni, nu îmi iau revanşa.
Un inventar al Iluziilor, al bolilor genetice şi de creştere
ale Culturii este necesar. L- au făcut alţii, l-am simţit şi
eu rătăcindu-mă în Istorie.
Cultura noastră are două predominante : literatura
şi, în rest, mitologizare.
Greu drumul specializării în
condiţiile în care toată lumea se pricepe să dea verdicte
despre tot. Literatura română s-a născut cînd deja în
lumea largă opere constitutive şi fundamentale se
scriseseră. Complex de inferioritate. Mult timp am fost
nişte copişti, nişte traducători. Nevoia continuă de a
recupera timp şi spaţiu pierdute. Spaţiu public mereu
meschin şi obtuz la schimbări, trăgînd mai mult spre
bîrfă, spre şuetă decît spre valorizare, spre discuţie de
idei. Stagnare, dese rupturi şi fugă a valorilor. Opere
neînţelese, opere tipărite tîrziu, opere neintrate în conştiinţa
publică. Eroi ai unei mulţimi înfierbîntate pentru
nimicuri. Eroi flambaţi de gustul îndoielnic al circului.

Enciclopedism, confuzie a valorilor şi planurilor, lipsă
de specializare. Analfabetism. Izolare. Greutatea traducerii
în limbi străine. Lipsa unui mediu profesionist
de promovare a valorilor. Boli perpetuate pînă astăzi
şi de azi încolo. Predominanţa literaturii, a gîndirii
crude în cultură, în detrimentul filosofiei şi al altor
domenii umaniste.
Ce să spun ? Mă pîrăsc. Am ezitat printre cronicari
şi textele religioase, lucrările acestea le-am lăsat Istoriei.
M- am rătăcit prin protocronism. Teoriile lor otrăvesc
mintea lacomă de mai mult decît a dat Dumnezeu.
Mi-a părut rău că nu avem, în afara sclipirilor sadoveniene
de arme răzeşeşti, roman cavaleresc, roman
istoric. Ce lipsă ! Romanul poliţist, cartea pentru copii,
sefeul, bun cu cîteva excepţii remarcate de mine. Ciudat,
un mediu ce reclamă elitismul unei culturi n-a fost în
stare să creeze opere populare de respiraţie şi talent.
Greşesc iarăşi : cu puţine excepţii. „Nici-prea-prea-nici-foarte-foarte”
ne-a dat ce avem. Ce avem ? Citeşte
bilanţul de faţă.
Am ezitat îndelung prin literatura anilor comunişti,
Ivasiuc-Buzura sînt astăzi dataţi şi mi-a părut atît de
rău, aoleo, unde mi s-au înecat „şopîrlele”. Şi aici am
găsit o lecţie despre cum s-a scris numai cu gîndul la
timpul prezent. Am zăbovit asupra lui Adrian Păunescu,
idolul meu din tinereţe, l-am citit în toate cărţile lui
importante. Şi am cîntat iar cu el şi am recitat versurile
lui, aşa cum numai lui îi plăcea, şi m-am scuturat de
el. Ajunge, cu lacrimă ! Şi l-am recitit pe Eugen Barbu
şi iar m-a captivat cu promisa Săptămînă a nebunilor,
cu poezia inumanei Gropi, dar ce folos, acuzaţiile
dese de plagiat, ce pîndeau – şacal fără dinţi – în colţul
operelor lui, m-au făcut să mă îndepărtez de mlaştinile
acestea nisipoase. Nu este treaba mea să rezolv ceea
ce istoria literaturii n-a reuşit.
Nici Alecsandri, nici Coşbuc, nici Goga, nici intertextualiştii
nu m-au lăsat indiferenţi. Opac, însă am
preferat drumuri desţelenite, îndepărtate de poze patriotice
sau fotografii ale unor curente sau grupuri literare.
Ce-i drept, capriciu personal, mi-am aruncat şi eu
cititorul în cărţi din care să nu mai poată să iasă (mărturisesc
slăbiciune – pentru denecitiţii Cantemir – Budai-Deleanu),
dar nu asta mi-a fost regula.
Mie îmi place povestea pe lumea asta, aşa că am
ales, am căutat şi am iubit povestea. Doar ea poate

îmblînzi teritorii otrăvite şi oameni pasionali.
Mi-am dorit o Istorie captivantă, o istorie umană a
literaturii-culturii, o istorie care să nu-l năucească-rătăcească
pe cititor, ci să-l apropie.
Povestea acestei cărţi.
Pentru un scriitor tînăr, pentru un cititor tînăr.
Poveste personală. Nu se putea altfel
Coincidenţa face să încep selecţia mea cu O samă de
cuvinte a lui Neculce şi s-o închei cu Capcanele istoriei
a lui Boia. De la cartea bîrfelor la cea a desluşirii unei
aventuri intelectuale. Simbolic şi inconştient, acesta
mi-a fost itinerarul din liceu pînă astăzi.
Asta mi-e istoria. Acum, scrisă, Istoria mea este şi
a ta, cititorule. Este un nou început în cultură, scriitorule
tînăr.
Călătoria-rătăcirile mele de drum au avut sigur un
sens. Prin 101 cărţi am refăcut drumul pierdut atunci,
de ziua mea, cînd părinţii mi-au cumpărat Istoria lui
Călinescu. Am refăcut drumul rătăcit în facultate, cînd
am început să-mi ignor metodic literatura.
Abia acum, cînd sînt copt la minte, am terminat de
„copiat”-citit Călinescu şi m-am distanţat de ea. Am
dus la capăt o Istorie ca a lui Călinescu, acum, cînd
sînt stăpîn pe gustul şi înţelegerea mea asupra culturii
mele.
Şi, dragă cititorule, iubit scriitor tînăr, acum realizez
că nu mi-am dorit decît un singur lucru mereu : să-mi
trăiesc şi să-mi scriu Istoria. Mi-am văzut visul cu ochii.
Am învins. Învingător însă, n-am să ştiu astfel nicicînd
cîte lucruri am pierdut.
Și iată o ocheadă prin carte. De la aproape primele la ultimele cărți selectate:

1847
Povestea vorbei de Anton Pann
Decalogul în versuri, hazliu şi ilustrat
cu poveşti de viaţă
Despre cusururi şi urîciuni, despre pedanţi şi copilăroşi,
despre vorbire, despre minciuni şi flecării, despre năravuri
rele, despre prostie iarăşi, despre nerozie, despre

leneşi, despre beţie, despre supus şi slugă, despre
amor şi dragoste şi ură, despre neunire şi neînţelegere,
despre mînie, despre micie, despre obrăznicie şi calicie,
despre timp şi vîrstă. Asta e Povestea vorbei. Proverbul
şi păcatul. Pann sare din vorbă-n vorbă fără oprire. De
neoprit torent de vorbe. Vrei muzică de pe vremea lui
Pann ? Ascultă formaţia Trei Parale.
Cartea îi place lui Sorin Gherguţ,
poet :
„Figura mea favorită în Povestea vorbei e non sequitur.
În seriile de zise şi zicale De prin lume adunate şi
24
iarăşi la lume date de Anton Pann sunt, din loc în loc,
unele care seamănă, dar nu se adună. Fix ca-n viaţă :
tertium (non) datur. Contingenţa-şi ţese – reiau : conjuncţiile
consecutive atîrnă-n păienjenişul
contingenţei.
Conjuncţiile atîrnă consecutive-n păienjenişul contingenţei.
Vorbim despre Povestea vorbei”.
1863
Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din
pisică şoareci mănîncă de Nicolae Filimon
Primul roman românesc ne dă reţeta
parvenitului
Eşti sărac vai de mama ta. Taică-tu, demn, oricît s-a
străduit, n-a putut să ridice familia deasupra nevoii.
Te trimite la Bucureşti, la un prieten vechi, cu mai mult
noroc în viaţă. Încrezător că eşti ca bătrînul tău părinte,
Andronache Tuzluc te ia să slujeşti în casa lui. Tu,
Dinu Păturică, drept recunoştinţă, muşti mîna care ţi-a
făcut un bine, faci ce i-a făcut şi el ocrotitorului său
din tinereţe : îl linguşeşti, îl înşeli la socoteli, îi furi
averea, rangul şi femeia, îl sărăceşti. Apoi, ai gloria ta !
În Ciocoii vechi şi noi, Dinu Păturică e băgat la ocnă
şi moare, iar bunii se însoţesc cu cei cu care se aseamănă.
Dar asta era pe vremea lui Caragea vodă. 1814-1825.
Schema imoralităţii este bună pentru orice epocă.
Această ticăloasă lume mai are ş-un film al lui Piţa,
inspirat după cartea omonimă a lui Duiliu Zamfirescu :
Tănase Scatiu (1976).
Cartea îi place lui Cătălin Farcaş,

producător TV :
„O carte pe care aş pune-o în mîna oricărui jurnalist
care vrea să înveţe să scrie un portret. O carte bună
şi pentru politicieni. E clar că îi poate învăţa şi pe ei
ceva şi nu mă refer doar la noi tehnici de înavuţire, ci
la faptul că, «oricît de mulţi şoareci ai mînca»... tot în
pămînt de întorci. Iar lăsîndu-i la o parte pe jurnalişti
şi politicieni, e o lectură de referinţă pentru toţi cei
care vor să înţeleagă, măcar un pic, ce s-a întîmplat şi
ceea ce se poate întîmpla în continuare, «pe ici-colo,
şi anume în punctele esenţiale», ale unei Românii poate
mult prea balcanice. O carte pe care cu siguranţă că
ar trebui să o citească toţi «Miticii» care-l invocă întruna
pe «eternul» Caragiale”.
1866
Poezii populare ale românilor
adunate şi întocmite de Vasile Alecsandri
Esenţa poeziei populare româneşti
Avem prelucrate de Alecsandri cîntece bătrîneşti, hore,
doine. Esenţă ? Adică bagajul minim arhicunoscut al
creaţiilor literaturii populare : „Mioriţa”, „Monastirea
Argeşului”, „Toma Alimoş”, „Soarele şi luna”, „Jianul”,
„Constantin Brîncoveanul”, „Cîntecul lui Mihai Viteazul”.
Prefaţa lui Alecsandri a lansat celebra prejudecată :
„Românul e născut poet ! Românul are închipuirea
strălucită şi inima simţitoare”. George Călinescu, în
Istoria literaturii române (1940), va prelua flacăra entuziasmului,
construind elementele fundamentale ale
unei mitologii autohtone cu „Mioriţa” şi „Monastirea
Argeşului”. Clar, „Mioriţa” este memorabilă prin transfigurarea
morţii ciobanului în nuntă. Doi ciobani sînt
pizmaşi pe bogăţia celui de-al treilea. Mioriţa, oaia
năzdrăvană a baciului moldovean, îi spune acestuia
adevărul. Răspunsul ciobanului este de a filosofa pe
seama vieţii, de a se proiecta superior pe „cerul”
mentalităţilor lumii sale. Se recunoaşte în „Monastirea
Argeşului” mitul creatorului. Meşterul Manole are de
ridicat o mănăstire pe un loc nărăvit. După încercări
fără capăt, Meşterul îşi zideşte iubirea şi viitorul, femeia
şi copilul, posteritatea rămînînd una singură : mănăstirea
însăşi. „Toma Alimoş” rămîne elogiul bărbăţiei. Toma
Alimoş şi calul său se odihnesc. Manea „slutul şi urîtul”
îl ucide mişeleşte. „Soarele şi luna” este imposibila

iubire. Se îndrăgostesc două elemente antagonice, asta
le este şi fericire, şi deznădejde. „Jianul”, „Constantin
Brîncoveanul”, „Cîntecul lui Mihai Viteazul” sînt glorificări
ale eroilor neamului. Valoarea culegerii lui Alecsandri
este de netăgăduit. Stilistic lucrată de un poet la maturitate.
În derizoriu cad aceste creaţii prin discuţii sterile
privind resemnarea, laşitatea, cruzimea şi credulitatea.
Dar ce-i de făcut ? Ăsta le-a fost destinul. Mai mult,
versurile, ce strîng motive populare în poezie populară
balcanică, devin motive de dispută naţionalistă. Nu
pierde cîntările lui Grigore Leşe, de muzică populară
autentică.
Cartea îi place lui Marius Niţă,
taximetrist :
„Nu-i zi de la Dumnezeu să nu înjur «Mioriţa» asta. E
ca un blestem. Sîntem neam care nu se răscoală, este
călcat în picioare ca un microb şi asta de ce ? Un
cioban se uită pe cer şi vede nunţi, în loc să pună mîna
pe topor !”.

2005
Submarinul erotic de Emil Brumaru
Amorul, uşor pornografic, blînd-tandru, ironic
O ocheadă de arunci şi iei foc. E versul plin de patimi
şi obscenităţi, iar obsesia bărbătească e ţintă sub fusta
femeii. Porneşte de la o amintire : servitoarea din copilărie,
sau de la cafeaua de cicoare a senectuţii şi poezia
imediat intră în laţul ludic şi voluptuos al dedesubturilor.
Nu s-au mai scris în literatura noastră strofe cu atîta
mîngîiere despre fructul oprit al femeii. Sînt rime de
şpriţ c-o ciupitură de gînd profund în ele şi asta place.
E un lucru pasionant. „Portocala/Intră-n trompă/Trompa/
Intră-n Elefant !”
Cartea îi place Dariei Dorescu,
logician :
„Într-o lume informatizată, fără mirosuri, gusturi, gesturi,
mîngîieri, priviri furişe sau directe, versurile lui Emil
Brumaru îţi lasă gura apă, te fură de la facebook şi te
aruncă în viaţa reală, începi să te redescoperi, cu toate
simţurile, pe care le mai foloseşti oare ! ? Citeşti vers
după vers şi îţi aduci aminte de mirosul chiloţilor sub

saltele cu cerescul lor parfum, de sutienul acru de
ploaie, de iz de leuştean şi romaniţe, totul are gust,
miros, formă şi miez, greutate. Chiar şi clipa este zemos-gălbuie,
trupul e de carne dulce. E atît de bine să-ţi simţi
carnea şi oasele, să simţi prima iubire şi următoarele,
în cearceafuri leoarcă de amor, în ceşti de amurg, să
fii viu, 3D, fragil, dar cu nările fremătînd în vîrtejul
vieţii materiale, reale ca «balega, şi cheresteaua, şi
cîntarul/Din dosul gării”.
2005
Degete mici de Filip Florian
Ce-i grav se îngroapă adînc prin datul
cu părerea
Doi descreieraţi : nimicul şi nimeniul. Diavolul naraţiunii
lui se ascunde în detaliile Degetelor mici. Se sapă
într-un şantier arheologic şi se descoperă o groapă
comună plină de oseminte. Un nebun aruncă un bolovan
într-o baltă şi zeci de cercetători se aruncă după el să-l
scoată, să-l cerceteze. Presă, varii anchetatori, antropologi,
popi, băgători de seamă, lume de gîndire „mică”
şi interesată, cu toţii îşi dau cu părerea, vin la „investigaţia”
de pe urmă a propriei inutilităţi. „O groapă
comună” de inşi în viaţă ne este „excavată” cu această
ocazie. „A început indecis” şi „a rămas nehotărît” –
cum spune ziua domnului în vîrstă. Dom’le, rămîne
ca autorităţile să dea o rezolvare. Autorităţile ficţiunii
spun : cartea te prinde.
Cartea îi place lui Răzvan
Popovici, supranumit SONORO :
„M- a captivat încă de la prima pagină, fiind o carte pe
care fiecare trebuie să o rescrie citind-o, înainte de a-i
elucida misterul. Este de fapt un mozaic fascinant din
fragmente, poveşti, persoane şi personaje – o adevărată
colecţie de Albumblätter. Filip Florian a reuşit să creeze
un basm despre o lume pe care o simt aproape şi pe
care o recomand cu tot entuziasmul, povestită chiar
de pe «veranda umbroasă în care lenevesc balansoarele»”.
2006
Ghidul nesimţitului
de Radu Paraschivescu
Mitocanul nemuritor
Şi în scris. Observînd şi consemnînd sosul propriu al
contemporanului necivilizat, Radu Paraschivescu te
face să rîzi în hohote. Nu doar păstrînd distanţa „sacră”

faţă de obiect, ci fiindcă din cînd în cînd eşti chiar tu
nesimţitul. Inventar de fapte, nebunie de dări în stambă
pe un ton invitaţional : „Intră în carte, citeşte-te, nu te
mai lecuieşti !”. Mitocănie, dulce acritură. Sigur, mitocănia
este universală, dar mitocanul român al lui
Paraschivescu m-a lăsat pe drumuri româneşti. Ori te
încrîncenezi cu Din ţara măgarilor a lui Ştefan Zeletin
(1916), unde omul dă dracului poporul român. Cu
înapoielile, cu fandoselile lui cu tot. Defectele neaoşe
îmbrăcate în parabolă animalieră, nu ca la Drăghicescu
sau Rădulescu-M otru. Ori te civilizezi cu Codul bunelor
maniere astăzi de Aurelia Marinescu (2004).
Cartea îi place Mariei Marinescu,
manager bio :
„Îmi vine să-i strîng de gît pe mitocani. Noroc că-mi
amintesc de Ghidul lui Paraschivescu şi-mi zic : «La
dracu’ şi mîine este o zi !». Sînt atît de mulţi în jurul
nostru, încît cred că puţinii care sîntem trebuie să nu
ne lăsăm, să creăm oaza noastră de bine şi frumos”.
2009
Medgidia, oraşul de apoi de Cristian
Teodorescu
Omenet văzut de la cîrciuma
din gară
Genul acela leşinat de monografie de localitate ? Luat
în balon. Singurul fel de a scrie o monografie cînd sînt
orgolii aşa mici într-un loc de mărunţişuri de oameni.
Cristian Teodorescu povesteşte ce-a păţit Ştefan
Theodorescu în viaţa lui de cîrciumar al gării Medgidia.
Urcarea în lumea bună şi decăderea în comunism a
cîrciumarului. Uite un fragment. „În certificatul ei de
naştere scria Ioana. Numele ei, la Chelu în deal, era
Yvonne. În oraş i se spunea Neli. Era înaltă, ochi verzi,
roşcovană şi avea un fund de vedetă de cinema.”
Şi curva noastră îşi urmează destinul fundului ei pînă
la Hollywood. Tandru, hîtru, vivace, cinstit. Ineditul
generează
cartea. Povestire tonică. Plăcere a lecturii.
Puterea Poveştii de a fascina. Minimalism narativ plin
de măduvă.
Cartea îi place lui Hanno Hoefer,
regizor :
„Pentru formula inedită, pentru capitolele care ar putea
fi filme de scurtmetraj de sine stătătoare, pentru Dobrogea,
pentru minorităţile de toate felurile, pentru că un personaj

moare din prea mulţi ardei iuţi mîncaţi”.
2010
Întîlnire cu un necunoscut de Gabriel
Liiceanu
O cursă solitară prin eu
Şi ceva mai mult. Ce-i cu viaţa asta a mea ? Unde mă
duce ? Ce vreau ? Cum de sînt aşa cum sînt ? Ce compromisuri
sînt de făcut ? Fragmente biografice învelite
într-o „cugetare pentru toţi” venită de la un gînditor
de talia lui Liiceanu. După exerciţii precedente interesante,
Uşa interzisă (2002) şi Scrisori către fiul meu
(2008), întîlnirea cu eul iubeşte cititorul. A găsit tonul,
a ştiut cum să monteze, a scuturat povestea de orice
asperităţi. Atinge suflete.
Cartea îi place lui Radu
Paraschivescu, editor & scriitor :
„Cine deschide uşi interzise se poate întîlni cu necunoscuţi.
Dar nu cu enigme dornice să-şi conserve
misterul, ci, dimpotrivă, cu oameni dispuşi să se aşeze
sub microscopul public. Întîlnire cu un necunoscut
este un act literar prin care Gabriel Liiceanu aderă la
religia francheţei şi se hotărăşte să-şi facă ţăndări coaja
pentru a le arăta celorlalţi miezul. Cu valsul lui de
tristeţi, bucurii, iluzii, împliniri şi angoase”.
2011
Capcanele istoriei. Elita intelectuală
românească între 1930 şi 1950
de Lucian Boia
Cînd sînt proşti intelectualii ?
Viziune asupra faptelor intelectualilor români de pe
vremea lui Carol al II-lea pînă în gaura neagră a comunismului.
Documentat, necruţător, ironic este Boia.
Penibil, entuziast, în eroare e intelectualul interbelico-comunist,
cu prea puţine excepţii. Veţi citi despre
Cioran, Eliade, Ionesco, Ţuţea şi avînturile lor de juneţe,
pe viaţă şi pe moarte. Despre profesorii şi academicienii
neamului, despre Arghezi, Călinescu, Sadoveanu schimbîndu-şi
culoarea după cine avea puterea politică,
despre Sebastian şi Camil Petrescu, prieteni parcă,
într-o duşmănie nesărată iată. Cîte idei, atîtea orgolii
într-o epocă considerată în mentalul colectiv epoca de
aur culturală ! Intelectualul, cîtă comedie, atîta tragedie !
Generaţia tînără vrînd s-o răstoarne pe cea veche ! Cea
veche urlînd de spaima extincţiei fizice. Cartea se

citeşte dintr-o răsuflare. Boia, triumfător în fiece pagină,
este modest : „Acum noi sîntem viteji, ce să spun, dar nu
ştim niciodată cum am fi reacţionat în acele momente”.
Cartea îi place lui Antonio Momoc,
profesor universitar :
„Capcanele istoriei a lui Lucian Boia ne plasează în
lumea românească interbelică a intelectualilor. Boia
(mă) fascinează prin repunerea în discuţie a opiniilor
şi orientărilor politice ale oamenilor de carte care s-au
împărţit în anii ’30 între democraţi şi naţionalişti, între
cei lucizi şi cei prinşi în capcana vremurilor”.
Cartea se încheie cu vieți de autor. Iată cîteva portrete:
Vieţile autorilor
ION NECULCE (1672 – aprox. 1745)
N-a fost un fraier al lumii lui. Greu să te descurci într-o ţară
şi într-o vreme în care capul îţi cădea ca dregător doar că
nu-i plăcea domnitorului uitătura ta. Intrigant şi el ca pămîntenii,
dar mintos de la Dumnezeu, cum se vede a fi şi în
Cronica sa, Neculce a ştiut a potrivi lucrurile şi s-a însoţit
cu oamenii mari ai momentului : Dimitrie Cantemir, Petru
cel Mare. A trecut şi prin trădare, urgie, surghiun. Şi-a sfîrşit
zilele pe perna lui de-acasă.
DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723)
„Mare figură” ! Norocul lui ? A fost zălog, capuchehaie, exilat,
ceea ce i-a dat timpi lungi de meditaţie şi cercetare asupra
cărţilor. Tatăl şi fratele lui „l-au uitat” la Constantinopol în
folosul ambiţiilor lor de înălţare. A ajuns, în sfîrşit, domn !
Revolta sa împotriva otomanilor, ce-i acordaseră încrederea,
a condus la îndepărtarea sa în grabă de la tron şi vînarea
sa. Fugi în Rusia, unde vieţui alături de altă minte luminată,
dar cu mult mai pragmatică : Petru cel Mare. Enciclopedist,
primul din seria scurtă de acest fel a românilor : Hasdeu,
Iorga, Eliade, a fost un înaintemergător. Filosofiei i-a dat
prima lucrare românească de filosofie : Divanul sau gîlceava
înţeleptului cu lumea (1698). Turcilor le-a dat una dintre
vestitele lor cărţi despre ştiinţa muzicii. Românilor o primă
cunoaştere a lor în străinătate prin Descriptio Moldaviae
236
(1714-1716), scrisă la cererea Academiei din Berlin. Ruşilor
întîia cartografiere a teritoriului lor, hărţile sale în latină fiind
şi astăzi la mare preţ. Legenda spune că, la moartea sa,
capul i-a fost luat şi îngropat într-un cimitir rosicrucian din
Scoţia. Viaţă plină de ieroglife, nu-i om să I le înţeleagă pe toate.

