
Un debut sub semnul parodicului.
Nicu Steinhardt – tânărul moralist

„Toată degradarea individuală sau naţională este
pe dată anunţată de o degradare riguros

proporţională în limbaj.”
(Joseph de Maistre)1

Anul 1934 marchează debutul editorial al lui
Eugen Ionescu, prin volumul Nu, debutul lui Emil
Cioran prin Pe culmile disperării şi pe cel al lui Nicu
Steinhardt prin volumul de eseuri parodice În
genul… tinerilor, în care sunt pastişate „vocile” lui
Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Noica şi nu
numai. Dacă primele două apariţii provoacă reacţii
puternice în epocă, volumul lui Nicu Steinhardt,
semnat cu pseudonim (Antisthius) atrage mai puţin
atenţia2. Dan C. Mihăilescu, în Postfaţa ediţiei din

1996 a parodiilor steinhardtiene, consideră
responsabilă pentru trecerea aproape neobservată a
volumului apariţia, în acelaşi an, a eseurilor critice
semnate de Eugen Ionescu3. Totuşi, parodiile lui
Antisthius se „bucură” de primirea critică a lui
Mircea Vulcănescu, din numărul 5 al revistei
Criterion: 

„Din acelaşi cuib [burghez liberal], pare să fi
zburat şi cartea lui Antisthius despre scrisul
tinerilor de astăzi. Un băiat inteligent, atent şi
talentat, care ştie să surprindă caracteristicul şi să
nuanţeze umorul s-a amuzat să parodieze scrisul
câtorva protagonişti ai «tinerei generaţii». Că s-a
distrat, lucrul apare evident oricui îi citeşte cartea!
De ce atunci simulacrul acela de ton grav şi
moralist care introduce amuzamentul sub o scuză?
A vrut oare Antisthius să parodieze cu anticipaţie
tonul Revistei burgheze?
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Într-o generaţie de oameni autentici, această
drapare a unui sentiment ştrengăresc în toga unei
înalte moralităţi şi cuminţenii, aduce o contribuţie
neaşteptată, de altfel specific burgheză: ipocrizia!
Oricum, cartea lui Antisthius se va vinde. Dar nu
pentru surogatul de morală pe care-l cuprinde ci
pentru că cei pe care-i parodiază au succes. E fireşte,
şi aceasta, o comportare tipică de burghez. Să
exploatezi succesul altora. Dar e o comportare pe
care o practică şi proletarii”4.

Reacţia lui Mircea Vulcănescu este firească având
în vedere poziţionarea programatică a tânărului
evreu Nicu Steinhardt în afara cercului de la
„Criterion”. Parodiile incluse în volum sunt rezultat
al atitudinii critic-contestatare adoptate de autor faţă
de intelectualii tineri, implicaţi entuziast în
„construirea istoriei”. Una dintre posibilele chei ale
raportării lui Nicu Steinhardt la generaţia
criterionistă este tocmai modul său de a înţelege
istoria pe care îşi propune să o analizeze lucid şi
sceptic, refuzând să se lase înşelat de iluzia
criterionistă a „creatorului de istorie”. În mod cert,
minoritatea etnică şi religioasă din care face parte
este supusă unor presiuni morale şi intelectuale
injuste. Discreţia lui Nicu Steinhardt în această
privinţă este exemplară, însă poate deveni ilustrativ
Jurnalul lui Mihail Sebastian, confesiune care
evidenţiază tensiunea generată de un anume segment
al populaţiei şi al presei de „dreapta” asupra
minorităţii evreieşti din România interbelică. Aceste
presiuni îl obligă pe tânărul Steinhardt să îşi fortifice
doza de obiectivitate, imparţialitate, să identifice
rapid o cale singulară de expresie estetică şi critică, să
contracareze şi să tempereze impresia în general
laudativă asupra entuziastei sale generaţii,
predispusă la alunecări ideologice, la excese de
expresie şi de viziune, la rupere de concret.

Dan C. Mihăilescu crede că Nicu Steinhardt
alege parodia ca formă de raportare la membrii
„Criterionului” şi nu numai dintr-un posibil „deficit
de personalitate”5. Volumul publicat în 1934 la
Editura Cultura Poporului, sub pseudonimul
amintit deja, Antisthius6 (nume preluat din
Caracterele lui La Bruyère), „calchiază” deformator
„genul tinerilor” contemporani, elogiaţi unanim în
epocă. Alegerea pseudonimului este deosebit de
„pretenţioasă” şi evidenţiază fie „criza” de identitate,
fie conştiinţa superiorităţii identitare a moralistului.
Înclin spre a doua posibilitate. În colecţia de texte
parodice se întrevede nu „deficitul de personalitate”,
ci un excedent de luciditate. Critica „beţiei de
cuvinte” este, indirect, o critică a modernităţii, o
expresie a antiiluminismului, a antipozitivismului şi
a scepticismului faţă de socialism şi revoluţie.
Problema raportării la generaţie este complexă şi

necesită echilibru în abordare. Conştient de
inteligenţa, erudiţia şi abilităţile sale analitice, Nicu
Steinhardt îşi asumă riscanta misiune de a tăia o
„breşă” prin această generaţie, pentru a se impune ca
identitate distinctă. Parodia este forma cea mai
„sonoră” prin care se poate plasa în afara şi
împotriva cercurilor culturale implicate activ în
dinamica ideologică, de dreapta sau de stânga, a
vremii. 

Prin pseudonimul Antisthius, Nicu Steinhardt îşi
obligă cititorul să se raporteze la o epocă similară
prin atitudine generală (din punctul său de vedere)
cu cea interbelică. Franţa finalului de secol XVII, la
care trimite prin pseudonim, este traversată de
filoane ideologice şi tendinţe literare „neobişnuite”
pentru „patria clasicismului”, pe fundalul acutizării
crizelor din interiorul societăţii. Jean de La Bruyère
definitivează Caracterele sau moravurile acestui veac
în 1688, în anii când monarhia începe să piardă
susţinerea burgheziei, clasa care îi finanţa luxul.
Caracterele sunt formă de critică socială directă şi
armă a burgheziei pariziene împotriva cutumelor
feudale. 

Educat el însuşi în spirit burghez, Nicu
Steinhardt se regăseşte în personajul Antisthène, din
Capitolul al XII-lea, numit Despre judecăţi. La
Bruyère concepe acest personaj ca pe un alter-ego al
său, transferându-i în replici propriile sale concepţii
despre literatură, despre rolul social al literatului şi
despre faima şi credibilitatea obţinute prin impactul
literaturii asupra maselor7. În concepţia moralistului
francez, scriitorul trebuie să se detaşeze de interesul
beneficiilor materiale obţinute prin scris (La
Bruyère însuşi renunţă la drepturile de autor în
favoarea fiicei editorului său, aducându-i acesteia,
prin cele nouă ediţii antume, o zestre
impresionantă). Literatura trebuie să se rezume la
finalitatea morală, să nu se înscrie în „modă”
efemeră şi să nu ţintească celebritatea (deci adeziunea
„de idee” a maselor).

Nicu Steinhardt / Antisthius preia de la
burghezul La Bruyère intenţia criticii sociale şi
literare şi subliniază caracterul independent al
actului literar prin raportare la ideologie şi interese
imediate. Tânărul intelectual interbelic tratează cu
inventivă ironie parodică alunecările ideologice de
dreapta, dar şi de stânga, excesele de la Criterion, dar
şi de la Şantier. 

Volumul are structură circulară, „clasică”, fiind
deschis de eseul „Beţia de cuvinte 1934” (prolog) şi
închis cu un titlu direcţionat critic,
„Nonbunulsimţul tinerei generaţii” (epilog).
Antisthius concepe douăzeci de eseuri parodice în
genul lui… Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea
Eliade, Geo Bogza, Petru Comarnescu, Saşa Pană,
Ion I. Cantacuzino, Petre Bellu, Mihail Ilovici. Sunt
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supuse criticii parodice şi „genurile” Unui tânăr
profesor sau student de la Facultatea de Filozofie şi
Litere din Bucureşti, Unui tânăr de stânga-dreapta,
Unui tânăr doctor, Unei reviste de avangardă, Unui
autor de piese de teatru cu masse, Unui băiat serios,
Revistei „Cuvântul liber”.

Reeditarea volumului lui Nicu Steinhardt, la
editura Humanitas, în 1996, face ca George
Pruteanu să îl numească pe autor „demon jucăuş”8.
Exagerarea din comparaţie este puţin potrivită unui
autor cu vocaţie de moralist şi cu destin monahal,
însă evidenţiază raportarea „provocatoare” faţă de
tinerii generaţiei interbelice şi aspectul ludic al
acestei „provocări”9. Poziţionarea critică a lui Nicu
Steinhardt are, în opinia lui George Pruteanu, surse
politice, fiind consecinţa interpretării din unghi
liberal a exceselor de dreapta şi de stânga.

Revenind la „demonismele” tinereţii, Antisthius
consideră anul 1934 unul al „nebuniei”, iar lumea o
„succesiune de nebunii”, de unde rezultă şi alegerea
exprimării parodice, asimilarea unui limbaj şi a unei
atmosfere specifice, cu scopul de a le contesta şi
zgudui cu propriile lor arme. Tânărul admirator al
lui Don Quijote şi al nobleţei irecuperabile încearcă
o reechilibrare critică a balanţei valorilor istorice şi
o identificare a propriului loc într-o lume
ameninţată de „neizbândă”10. Eruditul jurist evreu
consideră că imensa greşeală a modernităţii stă
tocmai în spiritul său revoluţionar, în tentativa de a
construi cultura, politica, economia unei întregi
umanităţi pornind de la negarea şi anularea tuturor
valorilor tradiţionale, fără discriminare. Din acest
motiv, Nicu Steinhardt poate fi încadrat în categoria
de intelectuali propusă în 2005 de Antoine
Compagnon, antimodernii. Folosind ca punct de
plecare poziţia faţă de revoluţie a fraţilor Goncourt,
a lui Alphonse de Chateaubriand sau a lui Julien
Benda, profesorul francez afirmă că „adevăraţii
moderni sunt cei rezervaţi şi critici faţă de
modernitate, nu cei care aderă la ea necondiţionat”11.
Antimodernul, fără a fi un tradiţionalist, este acel
intelectual care propune şi practică el însuşi
fundamentarea modernităţii pe bazele moralei
conservatoare. Nicu Steinhardt este un moralist şi
consideră că tocmai golul de moralitate şi anularea
criteriilor etice din grilele de evaluare culturală,
politică, economică vor conduce la eşecul
modernităţii. 

Problema eşecului individual şi istoric îl
preocupă intens pe tânărul Steinhardt. În fond, este
o atitudine care îl apropie de congenerii săi
parodiaţi. Destinul este intuit ca întreg şi se
manifestă ca teamă în faţa ratării. Este o „teamă”
specifică întregii generaţii, dar la Nicu Steinhardt se
manifestă diferit, prin atitudinea reţinută faţă de
implicarea ideologică şi prin căutarea „izbânzii” la

un alt palier decât cel al recunoaşterii publice. 
Autorul evită deformarea gratuită, ignorantă, a

textelor şi stilurilor parodiate, conferind volumului
caracter de studiu critic şi autocritic. Libertatea
hermeneutică şi veleităţile de critic literar („de
întâmpinare”) manifestate plenar în anii ‘70 şi ‘80
sunt anunţate subtil de volumul din 1934. De altfel,
„discursul parodic – observă Daniela Petroşel – este
un discurs critic, conştient deghizat în formă literară
sau un discurs literar cu finalitate critică”12. Nicu
Steinhardt demontează limbajul de lemn al epocii,
selectând, „curajos”, din lista iluştrilor săi
contemporani, cele mai sonore nume. Cartea sa
devine, prin tonul critic propus, „serios”, „moral”,
„o formă mascată de rezistenţă politică”13.

Caracterul critic al volumului este anunţat de
eseul introductiv, intitulat maiorescian Beţia de
cuvinte 1934. Acesta impune în mod curajos o opinie
critică, o atitudine contestatară, direcţionând, de
fapt, parodiile din volum spre efectul de „trezvie”,
pomenit atât de frecvent la maturitate. În
descendenţa lui Titu Maiorescu14, Antisthius
condamnă la tinerii săi contemporani „sintaxa
bolnavă”, fonetica atractivă a limbajului. Stilul
parodistului adesea devine caustic. „O sintaxă
bolnavă, am spus-o, este semnul unui gând bolnav.
Sau poate să mai fie ceva: rezultatul unei lipse de
gândiri. Falsă cultură. Dar nu şi lipsă de cultură? Sau
amândouă, ceea ce e tot una? Adică lipsă de bună
cuviinţă socială şi intelectuală?”15. Într-o manieră
lucidă şi ludică deopotrivă, Nicu Steinhardt
suprapune cele două epoci de răspântie din istoria
modernă a românilor. „Astăzi ca şi la 1872 cultura
română e la o răscruce; astăzi ca şi atunci o direcţie
nouă îşi face apariţia. Boala se prezintă sub acelaşi
aspect, cu aceleaşi simptome, numai că sunt mai
grele, mai îngrijorătoare. Înapoia verbalismului
dezlănţuit stă prostia triumfătoare şi alături de ea
gândul adevărat care însufleţeşte producţiunea ce se
numeşte tânără: lupta împotriva virtuţilor şi
însuşirilor burgheze”16. Burghezul Nicu Steinhardt,
absolvent al Facultăţii de Drept (1933) şi viitor
doctor în drept constituţional (1936) critică în
manieră parodică tocmai tentaţia dezechilibrului, a
excesului, a nelimitării periculoase, din manifestările
generaţiei interbelice. Discursul parodic „de
tinereţe” este lucid, onest, însă uşor emfatic,
justificând, în fond, intenţia de la temelia parodiilor
sale: „râd ca să nu plâng”17.

Stilul eseistic al lui Cioran este parodiat prin
utilizarea epitetelor specifice, antepuse („extaticei
clocotiri”, „intuitiv demonic”), a neologismelor
abundente, care transformă discursul într-o
alunecare spre „lipsa de sens”. Steinhardt oferă un
„revers parodic”, ironizând „beţia” cuvintelor în
limbajul eseistic cioranian. El „combină şi pune în
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contrast comic textul citat cu noul context”18.
Textului rezultat îi oferă un titlu parodic:
Paroxismul eroticului diabolic. Capitol din volumul
inedit ce va apărea în curând: În abisurile haosului
nesfârşit.

Nicu Steinhardt contestă validitatea ideilor
exprimate de Emil Cioran de pe o poziţie partizană,
cea a neimplicării politice şi a educaţiei burgheze. În
1934, Emil Cioran publicase în revista Vremea19 un
eseu cu tentă clar anti-burgheză, a cărui temă este
sexualitatea „demoralizată”. Titlul propus este Spre o
altă morală sexuală. Autorul demască critic
„dezastrul moral al unei tinerimi, căzută victimă a
unui sistem stupid de educaţie şi a unei educaţii
numită «modernă», pentru a nu i se spune
criminală”20. Dezgustul provocat de golul moral,
intelectual, sufletesc, de incapacitatea de a trăi
autentic, este exprimat de Emil Cioran în acelaşi ton
categoric: „Mi-e scârbă de această tinerime
blenoragică, şmecheră şi inteligentă, subţire, cu faţa
palidă şi cu mustăcioară, mi-e scârbă de o tinerime
care nu face din camaraderie un ideal, dintr-o
convergenţă fanatică o misiune […]. Mi-e scârbă de o
întreagă tinerime franţuzită, fină, subtilă, care când
e modernă e impotentă, iar când e tradiţionalistă e
lipsită de mesianism. Mi-e scârbă de tot ceea ce nu-i
fanatism în această tinerime, de tot ceea ce nu-i
viziune de viitor, de tot ceea ce nu-i voinţă de
afirmare imperialistă şi sacrificiu nelimitat. Aş vrea
o vibraţie absurd de intensă, fenomenală în
amplitudinea ei, irezistibilă în capacitatea ei de
cucerire, o vibraţie ce ar fi profeţie, avânt orb,
tremurător şi pasiune mortală”21. 

„Portretul” făcut de Emil Cioran burghezului
român trebuie să fi generat reacţii de împotrivire în
rândul tinerimii „franţuzite”. Eseul parodic al lui
Antisthius, pentru a demonta din interior
credibilitatea judecăţilor lui Emil Cioran,
„întrebuinţează” sintaxa şi segmentele de lexic
specifice textului de bază, descoperind, prin
exagerare, valenţele poetic-entuziaste ale acestuia.
Dinamismul, vitalismul cioranian, aflat în
convieţuire paradoxală cu pesimismul şi luciditatea
capătă noi dimensiuni prin lectura parodică. Fraza
lui Antisthius „copiază” sonoritatea, topica şi tonul
entuziast al originalului: „Aş vrea să mă rostogolesc
pe câmpiile roşii ale vieţii debordând de florile
luminoase ale frământărilor organice. Să mă
prăvălesc peste sisteme, raţiuni, motive şi categorii,
cu simţământul îmbătător că clocotirea mea
cuprinde totul şi că agonia lumii erupe irezistibil în
cărnurile mele aprinse. O ceaţă cenuşie vrea să
transceandă din mine şi din cosmos, individuală,
rece, mecanică. Dar eu nu las cugetarea să se apropie,
negativ, de maladia mea. Vreau să trăiesc fiind
bolnav sau să mor din senin în clipe de sănătate

nebănuită, departe de toţi şi totuşi în mijlocul lor”22. 
Parodistul surprinde inteligent paradoxurile care

definesc întreaga existenţă literară a lui Emil Cioran.
Nevoia de sistem şi organizare se învecinează, la
autorul volumului Pe culmile disperării, cu impulsul
vitalist, organic, conştient recunoscut, deci vidat de
autenticitate şi „natural”. Textul „de bază” citat
anterior oferă un exemplu de vitalism „filosofic”,
paradoxal, utopic, manifestat lingvistic prin
abundenţă neologică ce seamănă, în viziunea lui
Antisthius, cu „beţia de cuvinte”. Scrie Emil Cioran:
„Nimic mai contradictoriu decât «morala sexuală»,
atunci când morala este determinată ca un sistem de
valori, cristalizate autonom de viaţă, când prin
morală ne închidem într-o sumă de valori alături de
viaţă. Vitalismul să fie viziunea care să elibereze
sexualitatea de anchilozele atâtor non-valori. În
locul unei conştiinţe reflectate, lucide, critice şi
paralizante, să afirmăm primatul actului de viaţă,
adică să învăţăm a face din gând o umbră ştearsă a
vieţii. Să ne trăim destinul în mistica surselor vitale.
Un iraţionalism temperamental, liric şi fecund să ne
reveleze rădăcinile vieţii, unde aceasta n-a fost
infectată de o întreagă lume derivată a valorilor.
Mistica surselor vitale, adică prinderea extatică a
dialecticii interioare a vieţii, anularea conştiinţii în
demonia Erosului”23. În esenţă, Emil Cioran
contestă morala tradiţionalistă, de tip conservator,
pe care o agreează Nicu Steinhardt. Această morală
pare golită de semnificaţii prin însuşi formalismul
său, prin inflexibilitate şi rigoare.

Punând în paralel fragmentul citat din eseul lui
Emil Cioran cu textul parodic se observă că sursa
efectelor comice este tocmai tensiunea asemănărilor
şi contrastelor stilistice, abil gestionată de parodist.
Efectul este unul de surpriză revelatorie, iar
literatura secundară creată da Antisthius îşi atinge
scopul critic şi contestatar: „Vreau să râd şi să plâng
numai la sfârşitul valorificărilor ciudate. Când
părăsind totul, intri, tu, în neantul eternităţii
grozave […]. Nu vreau decât sfâşiala melancoliei
tulbure […]. Fiecare pas înseamnă viziunea
viitorului simfonic unde nu mai sunt criterii;
entuziastul absurd se cocoţează pe pomul înalt al
tragicului iraţional. De pe ultima treaptă se vede
universul graţios, în vârtejul melodiei fără morale.
În faţa pomului întunecat al nebuniei. Ameţeală.
Răcnete demonice şi non-echivalenţă intuitivă. Te
prăbuşeşti iluminat şi autentic. Te individualizezi
substanţial în cădere abruptă. Autodistrugere
continuă înlăuntrul lipsit de forme”24. 

Textul parodic ascunde un autor care „se
distrează”, aşa cum recunoaşte însuşi Mircea
Vulcănescu în paginile revistei Criterion25, în
răspunsul dat apariţiei volumului În genul…
tinerilor. Antisthius se joacă abil cu stilurile,
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refuzând să fie „serios”, sofisticat şi sobru. Trăsătura
aceasta a personalităţii creatoare a lui Nicu
Steinhardt rămâne constantă pe tot parcursul
existenţei sale, asigurând nota de originalitate a
criticii literare din deceniile postbelice (o critică
„jucăuşă”, „sprinţară”, necanonică şi liberă).

Expresia filosofică a lui Constantin Noica,
marcată de excesiva „matematicizare”, sistematizare
şi abstractizare, este parodiată cu aceeaşi atenţie fină.
Eseul parodic numit Thempesis sau Prostiile
neobişnuite pleacă de la textul filosofic publicat de
Constantin Noica în 1934, Mathesis şi bucuriile
simple. Fiindu-i greu (chiar imposibil) să parodieze
stilul echilibrat, sobru şi gândirea profundă a
tânărului filosof, Antisthius inventează un pretext
comic pentru publicarea unor „rânduri… în genul
lui… Constantin Noica”, imaginând dispariţia
acestuia, minimalizarea lui materială, „evaporarea”
lui. Cauza acestei dispariţii ar fi o „faimoasă teorie a
non-mâncării” elaborată de filosof. Mai mult,
parodistul combină teoria imaginată de el cu teoria
eternităţii în opoziţie cu istoria, elaborată de
Constantin Noica însuşi. Efectul estetic este dublat
de resorturile inedite implicate în asigurarea
credibilităţii. În gen noician, Antisthius se întreabă:
„De ce să trăim în istorie, în viaţa clipei, oarbe? De
ce să ne istoricizăm? N-ar fi oare mai demn, mai
omenesc, să ne explicităm, să ne geometrizăm, să ne
presupozităm, să ne triunghiularizăm, să ne
funcţionalizăm? Variabilizându-ne, octogonici,
trapezoizi, dreptunghiularizaţi, în pentagonismul
sau în dodecagonalizarea formală, n-am trăi mai
excesiv puri în kantianismul universalităţii absolute?
Prevăd o «Thempesis universalis». Noi ne
mulţumim să trăim în istorie şi să mâncăm. În loc să
ne transformăm într-o funcţie ce poate fi orice, într-
o reprezentare grafică a unei ecuaţii, în câte
altele?...”26. 

Deşi relaţia lui Nicu Steinhardt cu Dinu Noica,
filosoful parodiat în tinereţe, se va schimba dramatic
în deceniile postbelice27, rămâne constantă
aversiunea primului dintre ei pentru „non-
mâncare”, pentru abstractizare, pentru pericolul
„falsului idealism”28.

Mircea Eliade este parodiat în aceeaşi manieră
„inofensiv”-ironică, Antisthius pornind de la textele
rezultate în urma şederii acestuia în India, între 1928
şi 1932. Ineditul textului parodic vine din
„autoportretul” lui Mircea Eliade, într-o oglindă
deformatoare. Folosind imaginea simbolică a
oglinzii, autorul parodiei „(auto)portretizează” pe
liderul criterioniştilor, autosuficient, „teocratizat”,
superior prin achiziţiile spirituale exotice. Parodia
este la persoana întâi, pe care o adoptă Mircea Eliade
ca tehnică a autenticităţii de tip confesiv. „Iute
scobor în cabină, iau o oglindă în mână. Privesc.

Nimic deosebit în trăsăturile mele. Am rămas
acelaşi. Creaturile care vor veni în întâmpinarea mea
îşi vor spune că nu m-am schimbat, la ce bun am mai
plecat deci. Şi mă vor persifla. Dar de ce să nu aplic
străvechiul procedeu indic, de care am aflat într-o
sară apolonică, pulsativă, de mitologizare
ascendentă, şi care poartă nume: Ajukàteatrû? O
mască nu am la îndemână şi nici nu îmi trebuie. E de
ajuns un efort… privesc iar în oglindă şi văd că am
reuşit. Sunt acelaşi şi nu mai sunt. Modern mister al
Schimbării la Faţă! Privirea mea a luat ceva dramatic
într-însa, care revelează o mistică terifiantă, o
maximalizare a specificităţii din mine. Pun şi o
pereche de ochelari pentru ca să par mai
dezumanizat ca şi cum aş purta afurisenia lumii în
mine… Părul bine pieptănat în sus: fruntea lată. Da,
arăt fascinant, e ceva mituitiv în mine, de parcă aş
ascunde o dogmă perversă de mult uitată. Mai
trebuie ceva? Să las buzele puţin în jos, dezamăgit că
stau pe loc şi nu mondializat, planetizat, subsumat
în cosmosul ozonizat”29.

Mai mult, prin faţa ochilor „personajului”
Mircea Eliade trec reprezentanţi ai publicisticii şi
literaturii interbelice, prilej pentru Antisthius de a
crea o frescă ludică, subiectivă, a intelectualităţii
contemporane, din perspectiva superioară (evident
exagerată) a liderului de generaţie. „Din grup
înaintează Zaharia Stancu Sahib şi ambii Donescu
Sahibs. În loc de ghirlande şi şerpi ei îmi oferă, unul
o kolaborare la «Vremea», şi celălalt acelaşi lucru la
AZ. Comarnescu Sahib mă salută în numele
demonologiei experienţialiste şi al republicilor
federale din America de sud, de mijloc şi de nord. Iar
Emil Gulian Sahib mă proclamă şef absolut al tinerei
generaţii, unic ecou al ei […]. Destul, Maestre, spune
Boz Sahib, eşti asemenea unui trăsnet asiatic căzut
printre noi…”30. Redactorii revistei Vremea
(Vladimir şi C.A. Donescu, Petru Comarnescu),
poetul Emil Gulian (care tot în 1934 debutează cu
versuri ermetice – Duh de basm), prozatorul şi
publicistul Zaharia Stancu (care în 1934 alcătuieşte
Antologia poeţilor tineri, parodiată de Antisthius în
acelaşi volum31), criticul literar Lucian Boz (cu care
Nicolae Steinhardt va coresponda, după plecarea
acestuia în Australia) formează, în parodie, un
cortegiu „desacralizat” şi relativizat valoric.

În volum sunt parodiaţi, succesiv, Geo Bogza
(Balada celor trei smintiţi şi a altor mulţi pârliţi),
Petru Comarnescu (The Roumanian Young Writer –
o „traducere”-mixtură, ironică, simultan în limbile
engleză şi română), Saşa Pană (tratat „aspru” pentru
desacralizarea numelui lui Dumnezeu). Lui Geo
Bogza, Nicolae Steinhardt (devenit monah la Rohia)
îi va dedica un studiu monografic elogios, „justiţiar”,
în 198232. Actul său critic îşi propune recuperarea
înţelegerii corecte a personalităţii literare a lui Geo

Tr
a
ns
il
va
ni
a

8/
 20

09

<<< 34



Bogza, „un poet al Efectelor, Exaltării,
Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi
Patetismului”. „Am încercat să-mi reabilitez mie
însumi tinereţele mele pierdute şi asta atunci tocmai
când mă despărţeam definitiv de ele, următor
«prefacerii» prin care am trecut. Voisem, oarecum,
să mă iert eu pe mine, să nu dau unei pieiri supărate
ceea ce fusese cândva. Am urmărit să caut o
împăcare cu mine cel de altădată care-l atacase
violent pe Geo Bogza […]. Broşura mea a însemnat
şi un protest împotriva puritanismului oficial şi a
prostiei biruitoare. De aceea am cutezat să reproduc
in extenso două bucăţi din Poemul invectivă pe care
autorul nu a socotit posibil (şi oportun), el, să le
publice în volumul antologic Orion. (E meritul
editorului, Mircea Sântimbreanu, că nu m-a
cenzurat.) Am fost eu, călugăritul, mai puţin
conformist şi mai dezinvolt decât fostul poet
revoluţionar suprarealist”33. În 1988, discutând
despre acelaşi volum monografic Geo Bogza,
monahul de la Rohia afirmă, clarificând, o dată în
plus, poziţia sa faţă de volumul de debut: „Cărticica
… e un Poem invectivă al meu, o înfruntare a neo-
moralismului burghez, a noului val de stupiditate,
conformism şi lozincărie […]. Broşurica mea nu are
bază critico-estetică, ci una «melancolică» (anii de
tinereţe evocaţi) şi una «politică» (protestatară)”34.

Volumul parodic se încheie prin eseul
Nonbunulsimţul tinerei generaţii în care Steinhardt
acuză „imitaţia, superstiţia vocabularului: lipsa de
viaţă”, „social-impertinenţa”, „mitul falselor
valori”35. Genul abordat pentru critică şi autocritică
este ludic şi histrionic. Autorul demască golurile
celui parodiat jucând, mimând aceste goluri şi
evitând să le explice.

Tânărul burghez Nicu Steinhardt nu demolează,
însă, prin parodie, admiraţia pe care o poartă (măcar
intuitiv în această perioadă36) celor trei mari spirite
de formaţie interbelică: Emil Cioran, Constantin
Noica şi Mircea Eliade. Demersul trebuie să fi fost
dificil, dar cele mai reuşite parodieri sunt tocmai ale
stilurilor acestor personalităţi culturale. Calea către
„sine” trece prin ceilalţi, aşa cum va confirma lucid
în volumul din 1988, intitulat semnificativ Prin alţii
spre sine37. Căutarea sinelui în opera şi în gândirea
altora este o constantă a înţelegerii şi a expresiei la
Nicolae Steinhardt. Diferenţa subtilă constă în
faptul că, în prima etapă a evoluţiei sale umane şi
literare (anii interbelici), se „pliază” pe sine în opera
contemporanilor consacraţi, pe când în etapa
definitivării şi afirmării identităţii umane şi literare
(deceniile postbelice) impune operelor „celorlalţi” să
se „plieze” pe propriul lui sine. În perioada
interbelică se raportează la personalităţile generaţiei
sale în manieră critică şi autocritică, dovedind
capacitatea echilibrului faţă de istorie, ideologie şi

efervescenţă spirituală. În perioada postbelică,
confirmarea sinelui prin alţii se redimensionează pe
criterii religioase. Intertextualitatea devine cale de
identificare a coordonatelor spirituale ale propriei
fiinţe şi formă de comunicare şi confirmare a acestei
identităţi. 

În 1987, în Escale în timp şi spaţiu38, Nicolae
Steinhardt explică „sever” resorturile care motivează
exprimarea parodică. El apelează la ideea formulării
identităţii prin opera celor parodiaţi, recunoscând
caracterul „parazitar” al textului rezultat: „Şi
parodiile sunt o formă de însuşire a unei alte opere,
unui alt stil, unei alte viziuni a lumii. Meritorii-s şi
ele, prin aceea că imitatorul se dezbracă de sinea sa şi
nutreşte simpatia necesară adaptării la o altă
construcţie mintală, alt mod de exprimare şi alte
racordări ale mijloacelor de informaţie, sensibilizare
şi coordonare, dar operaţia însuşirii şi subsumării –
oricât de subtilă şi izbutită ar fi – tinde mereu spre
exagerare, stă sub întreitul semn (advers) al ironiei,
caricaturii şi comicului […]. Parodistul se identifică
modelului, însă parazitar, mimetic, pentru a-l
surprinde şi exploata; se împieliţează în verbul lui,
nu se întruchipează în substanţa lui. Sunt prea sever?
Atunci şi cu mine, care am publicat în tinereţe un
volum cu titlu tâlcuit după Reboux şi Muller”39.

La maturitate, Nicolae Steinhardt îşi judecă
aspru debutul editorial40, însă recunoaşte că ludicul
este o coordonată constantă, care îl caracterizează
permanent în expresia critică, dar şi în cea
autocritică. În genul… tinerilor „a fost… un act de
revoltă sau mai bine zis de neconformism tineresc,
un act de contestare, dacă nu obraznic, în orice caz
ludic, pentru ca să revenim la cuvântul de la care am
pornit şi care în cazul meu îşi vădeşte polisemia”41.
Liantul între „etapele” creaţiei lui Nicolae
Steinhardt este confirmat a fi compus din
entuziasmul natural, inteligenţa sclipitoare, erudiţia
vastă folosită ca sursă de exemple şi intertextualitate
şi bucuria „nesclifosită” de a lectura şi înţelege
lumea. Impresia produsă de volumul parodic de
debut şi confirmată în volumele de eseuri şi în
Jurnalul fericirii este cea de „copil bătrân”, de erudit
cu spontaneitate, naturaleţe şi flexibilitate
„copilărească”. Ceea ce vine în plus, odată cu
maturizarea spirituală, condiţionată de radicalele
transformări la care îl supune destinul său,
individual şi istoric, este înţelepciunea, echilibrul
isihastic, luciditatea acută şi obiectivarea creştină.

Debutul editorial al lui Nicolae Steinhardt
anunţă, la un nivel subconştient, o evoluţie între
aceleaşi coordonate şi repere. Constantin Noica,
Emil Cioran şi Mircea Eliade vor rămîne constant
„borne” spirituale în existenţa umană şi culturală a
lui Nicolae Steinhardt. Pentru a se defini pe sine,
Nicolae Steinhardt se va raporta mereu la
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contemporanii săi, aflaţi sub aceeaşi povară istorică.
Vor fi consideraţi semne ale concreteţii destinului,
iar proximitatea lor se va reflecta indirect în
identitatea operei sale. 

Constantin Noica
şi înţelegerea superioară a destinului

În deceniile postbelice, după cei cinci ani de
detenţie politică (4 ianuarie 1960 – 5 august 1964,
Jilava, Aiud şi Gherla) şi după momentul creştinării
(15 martie, Jilava), relaţia lui Nicolae Steinhardt cu
membrii generaţiei sale devine foarte strânsă.
Schimbul epistolar este intens, susţinut, cerut ca
porţie de aer proaspăt şi libertate. Primeşte cărţi din
străinătate, de la Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu,
de la Sanda şi Vlad Stolojan, de la Emil Cioran,
Virgil Nemoianu, Mircea Eliade şi Lucian Boz.
Relaţia cu cel căruia i-a dovedit fidelitatea şi puterea
morală prin anii de închisoare, Constantin Noica,
devine una profundă şi onestă. Cu Emil Cioran,
Mircea Eliade şi Eugen Ionescu poartă bogate
schimburi epistolare. În esenţă, teama de
„neizbândă” (literară şi destinală) s-a spulberat, iar
calea sa şi identitatea sa intelectuală s-au
fundamentat, paradoxal, pe credinţă creştină.
Echilibrul interior imperturbabil din deceniile
postbelice, scrisul alert şi viu, tonusul intelectual
ridicat, libertatea de a alege obiecte de studiu dintre
cele mai diverse sunt expresii clare ale „izbânzii”. 

În studiul Hristos nu trage cu ochiul. N. Steinhardt
& Generaţia ‘2742, Adrian Mureşan observă două
dimensiuni majore în personalitatea literară şi
spirituală a lui Nicolae Steinhardt: afinitatea sa
pentru postmodernism43 (prin susţinerea entuziastă a
generaţiei optzeciste) şi dorinţa constant susţinută şi
exprimată de a fi considerat membru al generaţiei
interbelice, alături de Constantin Noica, Emil
Cioran, Eugen Ionescu şi Mircea Eliade. Destinul
său individual este unul particular, generând
diferenţieri profunde nu doar în planul existenţei
umane obişnuite, ci mai ales în modul de înţelegere
a lumii şi în maniera de exprimare a acestei
înţelegeri. Solidaritatea lui Nicolae Steinhardt faţă
de eminenta generaţie interbelică are resorturi
adânci, incontestabil legate de creştinismul ortodox
la care se converteşte în închisoare. Este o
solidaritate care se naşte târziu, într-o perioadă de
grave tensiuni morale şi spirituale care generează o
redimensionare a relaţiei cu „criterioniştii”. Mutaţia
subtilă din această relaţie se declanşează odată cu
trecerea pragului istoric de la libertate la
totalitarism. Un factor supraindividual, destinul
istoric, anulează devierile individuale, excesele
ideologice, şi duce la formarea, în timp, a unui front
comun. „Generaţia” se restructurează şi continuă, în

Diaspora sau în România, o comunicare susţinută,
vie, salvatoare pentru sine şi pentru semeni. 

Dacă Nicolae Steinhardt pare că nu şi-a înţeles
complet contemporanii în perioada interbelică, în
anii „nebunatici”, el ajunge să îi înţeleagă deplin abia
după momentul crucial al închisorii şi al convertirii.
În aceeaşi vreme de grele încercări, membrii
Generaţiei ‘27, plecaţi în exil sau rămaşi în matca lor
spirituală, recunosc superioritatea isihastică a lui
Nicolae Steinhardt, depăşiţi (în unele aspecte ale
vieţii cotidiene sau intelectuale) de autentica şi
profunda lui înţelegere creştină şi cultă a lumii.
Eugen Ionescu şi Mircea Eliade, în timpul călătoriei
lui Nicolae Steinhardt la Paris, îl însărcinează cu
nobila şi deloc facila misiune „să se roage pentru ei
ca Dumnezeu să le dea şi lor harul credinţei”44.
Corespondenţa bogată dintre Emil Cioran şi
monahul de la Rohia dezvăluie, pe lângă mari
contradicţii generate de filosofia paradoxului instalat
în condiţia umană, pe omul Cioran „tânjind” după
salvatoarea credinţă în Dumnezeu45. Mă opresc
asupra unui fragment dintr-o scrisoare adresată de
Emil Cioran lui Nicolae Steinhardt, la 29 martie
1980, în urma lecturii volumului de eseuri apărut la
Cartea Românească, Incertitudini literare: „Dacă am
înţeles bine, această carte este un «adio» trecutului
dumneavoastră, înainte de a vă cufunda în
rugăciune. Pentru dumneavoastră totul începe
acum, în timp ce noi rămânem, mai mult ca
niciodată, încleiaţi în mizeriile noastre. Cu vie
amiciţie, EMC”46. Sau, într-o altă scrisoare: În
realitate, şi dumneavoastră o ştiţi foarte bine, sunt
un spirit religios, dacă religia presupune o conştiinţă
fără dubiu a golului acestei lumi. Ce mai contează
restul, din moment ce ştiu ce înseamnă a te ruga (şi,
mai mult, neputinţa de a o face). Dar vă autorizez să
o faceţi în locul meu (Paris, la 2 august 1981)”47.

Între Constantin Noica şi Nicolae Steinhardt
există coordonate comune, dar şi particularizări
diametral opuse. În aceeaşi lucrare, Adrian Mureşan
selectează ca trăsături comune esenţiale: elogiul
românismului, tendinţa comparaţiei hiperbolizante,
slăbiciunea pentru „jurnalul de idei” sau „jurnalul
filosofic”, debutul prin parodie, vocaţia de tutore
spiritual, pedagogia libertăţii şi
„antioccidentalismul”48. Această ultimă manifestare
– comună celor două mari spirite – nu se manifestă
dogmatic sau ideologic, ci prin luciditatea analizei
faptelor istorice (în aceeaşi manieră ca la Aleksandr
Soljeniţin). În 1987, Nicolae Steinhardt nota: „Toate
îmi dovedeau – din ce în ce mai bine, mai limpede,
mai răspicat – după 20 iulie 1932 (ruşinoasa
prăbuşire a social-democraţiei germane) laşitatea
crescândă a Occidentului, hotărârea lui de a se
sinucide … Occidentul nu a făcut decât să se sinucidă
lent, treptat: în 1938 (la München), în 1944 (la
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Yalta), în 1953 (la Berlin), în 1954 (la Geneva:
împăcarea cu sovieticii pe seama Europei), 1956
(Budapesta), 1968 (Praga), 1980 (Polonia) etc. Am
participat cu durere şi revoltă, cuprins de o
neputincioasă ciudă, furie şi deznădejde la acest
continuu şi susţinut «Declin al Occidentului»,
prevestit de Spengler, Massir şi Berdiaev, trăit de
mine an de an. Nu încape îndoiala că nu numai
Franţa, în 1940, a dorit să scape de povara libertăţii
şi să se predea unui stăpân, ci că întreg Occidentul
nu mai are ce face cu libertatea şi aşteaptă, fremătând
de nerăbdare, să fie luat în stăpânire”49. Nicolae
Steinhardt nu se manifestă ca anti-european, căci, la
fel ca Noica, iubea Europa. Ceea ce critică el este
pericolul „anesteziei” în faţa istoriei, al căderii în
ideologie şi al anulării spiritualităţii prin tentaţia
materialismului. În Memoriile de dincolo de mormânt
(Mémoires d’Outre-Tombe, 1848-1850),
Chateaubriand exprima o idee „antimodernă”
asemănătoare: „francezii merg instinctiv de partea
puterii; lor nu le place câtuşi de puţin libertatea;
idolul lor este numai egalitatea. Or, între egalitate şi
despotism există nişte legături secrete”50. Nicolae
Steinhardt se aşază, deci, în mod conştient, voluntar
şi constant în descendenţa „antirevoluţionarilor”
francezi. Viaţa pariziană, cunoscută în anii 1938-
1939, este descrisă (treizeci de ani mai târziu) astfel:
„Bunăstare. Abundenţă. Vacanţe plătite, creme care
înnegresc pielea, excursiile, automobilele,
aperitivele. Aperitivele, grevele, vacanţele. Până la
saţietate, monotone. Dinainte ştiute, şi să nu li se
spună adevăruri neplăcute. Şi să fie lăsaţi în pace. N-
au nici doi bani idei nobile în cap. Trupuri fără
suflet. Totul nu-i decât haine şi în formele vieţii
materiale”51. Critica „materialismului” occidental
este o dovadă în plus a profunzimii convertirii
burghezului erudit la spiritualitate ortodoxă.

Nevoia de exprimare scrisă şi ilicită a memoriei
este, de asemenea, un punct comun. Prin Rugaţi-vă
pentru fratele Alexandru şi Jurnalul fericirii
Constantin Noica şi Nicolae Steinhardt transferă
memoria în ţinuta morală. Fascinanta confesiune a
lui Noica (posibilă sursă a afirmaţiei lui Nicolae
Steinhardt cum că acesta este şi un excelent
prozator52) prezintă un Ivan Denisovici intelectual,
înscris în odiseea supravieţuirii. Utopia unui zid
drept şi solid, construit cu dăruire în pustia
îngheţată a Siberiei de personajul lui Aleksandr
Soljeniţin este aceeaşi cu utopia „societăţii creditului
nelimitat”, elaborată de personajul filosofului
încarcerat. Romanul-confesiune nu este, însă, unul
rezumat la utopie, ci unul care deschide o discretă
nişă hermeneutică pentru termeni precum
„învingător” şi „victorie”. Relativizarea acestora este
anunţată de titlul Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru,
poetic şi monahal deopotrivă. Învingătorul

desemnat şi declarat de Istoria omenească, purtând
nume de împărat cuceritor, lasă bilet scris pe altar de
mănăstire, delegând pe cei învinşi să se roage pentru
sufletul său. Victoria stă, deci, altundeva, la un nivel
inaccesibil celor mai mulţi. Este un nivel proxim,
tangibil, dar volatil sub ochi orbiţi de istorie.

Nicolae Steinhardt numeşte această victorie
„izbândă”, iar odiseea propriei izbânzi este intuită în
Eseu romanţat asupra neizbânzii (roman editat
postum de Ioan Pintea) şi exprimată plenar în
Jurnalul fericirii. Volumul său de memorialistică
tratează în manieră distinctă aceeaşi idee care
fundamentează inedita proză memorialistică a lui
Constantin Noica.

Diferenţele considerabile dintre gândirea lui
Nicolae Steinhardt şi cea a lui Constantin Noica vin
din modurile divergente de înţelegere a lumii şi a
existenţei prin raportare la lume şi la Dumnezeu. În
linii mari, Constantin Noica se propune a fi un
„metafizic”, un practicant al gândirii „tari”53, al
discursului filosofic înalt, rămânând însă „cinstit,
nobil, curat şi adeseori, foarte uman şi
înduioşător”54. Nicolae Steinhardt preferă libertatea
postmodernă a „gândirii slabe”55, post-metafizice,
preferă expresia entuziastă, neaoşă, neconstrânsă,
despre lume, literatură, arte, credinţă, libertate sau
adevăr. A trăi conştient, lucid şi cu bun simţ creştin,
a ierta, dar nu din prostie, a fi smerit şi în acelaşi
timp a căuta înţelegerea superioară a existenţei
umane, a trăi în monahism, izolare şi reculegere şi a
cultiva contactul cu lumea, cu actualitatea, prin
critica de întâmpinare şi viaţa editorială activă –
acestea sunt coordonatele pe care îşi fundamentează
Nicolae Steinhardt gândirea post-metafizică şi
expresia nesolemnă, entuziast lumească. 

Dacă Noica crede în „performanţa culturală” ca
indice principal în evaluarea tinerilor săi discipoli,
Nicolae Steinhardt propune tinerilor care îl
înconjoară criterii etice şi creştine. „Mai degrabă aş
pune accentul pe isprăvi de caracter, de ţinută (cum
îmi place a zice), de etică artistică şi umană”56,
mărturiseşte monahul de la Rohia, în anii ‘80.

Nicolae Steinhardt este un spirit diurn, zvelt şi
dinamic, cercetând cu înfrigurare şi bucurie toate
nuanţele şi variaţiile stabilite în relieful istoric şi
cultural al lumii trecute şi prezente. La polul opus,
Constantin Noica preferă sublimarea varietăţii vieţii
culturale, minimalizarea diversităţii spirituale şi
simplificarea metafizică spre esenţă, a lumii
abstractizate şi idealizate.

Literatura este, pentru Nicolae Steinhardt,
„ispită”, formă lumească de accedere la divinitate şi
sursă de bucurie onestă şi superioară. Constantin
Noica, dimpotrivă, are vocaţie de filosof, negând
valoarea reală şi revelatorie a literaturii. Cu toate
acestea, Nicolae Steinhardt ajunge să observe, în
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1988, legat de personalitatea creatoare a filosofului
de la Păltiniş: „Constantin Noica nu a fost numai
filosof. A fost un mare scriitor … Nu ştiu cât va
rămâne din filosofia sa (cred că mai ales cărţile din
prima parte a vieţii), sunt convins că proza lui
admirabilă va supravieţui, e plină de putere şi
frumuseţe”57.

Divergenţele intelectuale manifestate constant
între monahul de la Rohia şi filosoful de la Păltiniş
sunt fireşti. Căile lor de înţelegere a lumii sunt
particulare, iar exprimarea scrisă a acestor forme de
înţelegere diferă radical. Discursului filosofic „tare”
al lui Constantin Noica i se opune discursul teologic
şi literar „lumesc” al lui Nicolae Steinhardt. 

Pentru nivelul superior de corespondenţă
spirituală între cei doi rămâne, însă, revelator
portretul făcut filosofului de părintele Nicolae la
Rohia, la 8 august 1988, într-un text dictat lui
Dumitru Cerna: „În singurătatea lui de la Păltiniş,
Noica era vizitat adeseori. Dar se afla totuşi
îndeajuns de singur cu el însuşi pentru a se putea
manifesta liber şi a-şi pregăti nestingherit sinea. Se
adâncea, spre a-i întrebuinţa prepoziţia predilectă,
întru sine, în deplină linişte şi voioşie. Căci sihăstria
de la Păltiniş n-a avut câtuşi de puţin un caracter
acru, posomorât, supărat pe lume şi pe sat. […] Eu
cred că lunga singurătate a lui Noica la Păltiniş a fost
o perioadă de fericire, că-n locul acela falnic şi
frumos el s-a simţit mai liber şi mai fericit ca
oricând. Ori de câte ori l-am vizitat – vai, de prea
puţine ori – aşa l-am găsit: bine-dispus, liniştit,
harnic, vorbăreţ, radiind pacea şi buna-dispoziţie,
ştiind totul, la curent cu toate noutăţile, debordând
de nevoia de a comunica, izolat, dar deloc rupt de
lume, într-o stare pe care aş numi-o euforică, o stare
de blândeţe, de isihie asemănătoare cu a sihaştrilor,
cei mai capabili a-şi însuşi deviza că prima datorie a
omului care cunoaşte liniştea este să nu fie
nefericit”58. 

Rolul lui Constantin Noica în existenţa lui
Nicolae Steinhardt este esenţial. El „determină”
arestarea lui Nicolae Steinhardt, la 4 ianuarie 1960,
şi condamnarea sa, în cadrul lotului „mistico-
legionar” Noica-Pillat, la 12 ani de muncă silnică şi
confiscarea totală a averii. Constantin Noica
„prilejuieşte”, ca factor al destinului supraindividual,
botezul, transformarea şi completarea spirituală a lui
Nicolae Steinhardt. Mai mult, filosoful retras la
Păltiniş este cel care descoperă, în 1973, Mănăstirea
„Sfânta Ana” din localitatea maramureşeană Rohia,
pe care o recomandă evreului creştinat, cunoscându-
i vechea intenţie de a se călugări. Rohia reprezintă,
pentru filosof, prilejul de a face „rânduială” în viaţa
colegului său de generaţie. 

Începând cu refuzul de a participa ca martor al
acuzării şi continuând cu demnitatea cu care acceptă

şi suportă detenţia, Nicolae Steinhardt îşi
demonstrează permanent înălţimea morală.
Contextul politic şi închisoarea sunt „prilejul”
paradoxal de a se integra în generaţie, de a adera la o
formă de solidaritate spirituală şi intelectuală până
atunci evitată. Va privi cu gratitudine sinceră
prietenia lui Constantin Noica şi nu va înceta să îşi
afirme identitatea spirituală prin raportare la acesta.

Note:

1. Apud Antoine Compagnon, Antimodernii. De la
Joseph de Maistre la Roland Barthes, Editura Art,
Bucureşti, 2009, p. 17.
2. „Volumul lui Antisthius a fost întâmpinat mai ales
prin tăcere. Prea intrasem, la 22 de ani, în literatură «cu
bastonul»!” (Nicolae Steinhardt, Între lumi. Convorbiri
cu Nicolae Băciuţ, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.
50). În monografia sa, George Ardeleanu demonstrează,
însă, că volumul de eseuri parodice semnat Antisthius a
fost comentat prompt în nu mai puţin de nouă recenzii
(în revista Criterion, la care se va face referire în acest
capitol, în Adevărul literar şi artistic, în Viaţa literară –
semnată de Dan Petraşincu –, în Familia – semnată de
Octav Şuluţiu –, în Adevărul, Veghea şi Curentul) – v.
George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile
libertăţii. O perspectivă monografică, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2009, pp. 296-297.
3. „… carte apărută în acelaşi an cu NU-ul ionescian (şi
care, poate, în lipsa acesteia din urmă ar fi beneficiat, ea,
de scandal, în locul indiferenţei cu care a fost
receptată)” – Dan C. Mihăilescu, Postfaţă la În genul lui
Cioran, Noica, Eliade…, Bucureşti, Editura Humanitas,
1996, p. 189. 
4. Mircea Vulcănescu, „Puncte de reper”, în Criterion,
anul I, nr. 5, 15 decembrie 1934, p. 5.
5. Dan C. Mihăilescu, op.cit., p.189.
6. Despre acest pseudonim, Nicolae Steinhardt face
câteva precizări în 1987, într-o scrisoare adresată lui
Nicolae Băciuţ şi inclusă în volumul Între lumi (Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 39-44): „N-a fost prea
fericită alegerea pe care am făcut-o. Numele Antisthius,
luat din Caracterele lui La Bruyère (citatul-motto al
cărţii mele i-a plăcut lui Mircea Eliade) a fost aproape
întotdeauna deformat: am auzit rostindu-se
Antichristus!”
7. „Să nu mi se vorbească niciodată despre cerneală,
despre hârtie, despre pană, despre stil şi despre tipograf,
să nu încerce careva să-mi spună: «Antisthène,
dumneata scrii atât de bine! Scrie mereu! N-o să vedem
un in-folio scris de dumneata? Tratează despre toate
virtuţile şi despre toate viciile într-o lucrare înlănţuită,
metodică, şi care să nu aibă sfârşit». Ar trebui să adauge:
«şi nici un succes». Renunţ la tot ce-a fost, ce este şi ce
va fi carte. Mi se face rău la vederea unei cărţi […].
Oamenii trebuie să fie îmbrăcaţi şi bărbieriţi, şi când se
retrag în casele lor trebuie să aibă o uşă care să se
închidă bine; e oare necesar să ştie carte? Nebunie,
naivitate, neghiobie, continuă Antisthène, să-ţi pui
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firma de scriitor şi filosof! Să ai, dacă se poate, o slujbă
rentabilă, care să-ţi facă viaţa plăcută (…). Asta sau
nimic. Cu condiţia aceasta scriu şi cedez astfel în faţa
violenţei celor care mă iau de gât şi îmi spun: «Ai să
scrii!» Vor citi ca titlu al noii mele cărţi: DESPRE CE
ESTE FRUMOS, DESPRE CE ESTE BUN, DESPRE
CE ESTE ADEVĂRAT, DESPRE IDEI, DESPRE
PRIMUL PRINCIPIU, de Antisthène, negustor de
peşte proaspăt de mare.” (La Bruyère, Caracterele sau
moravurile acestui veac, vol. II, Bucureşti, Editura
pentru Literatură, 1968, p. 132)
8. George Pruteanu, „Steinhardt, demon jucăuş”, în
Dilema, nr. 163, 23 februarie 1996. 
9. „Ce cade sub razele detectorului de comic al lui
Antisthius? Frenezia gâlgâitor nihilistă a tânărului
Cioran (În abisurile haosului nesfârşit, piesă antologică),
morga dizertaţiilor universitare plastronate de un
aparat critic pompos (în care fantezia onomastică şi
bibliologică a lui Steinhardt o pregăteşte pe cea a lui
M.H. Simionescu din Ingeniosul bine temperat),
avocăţeala melodramatic stângistă, erotismul doxat al
lui «Eliade de la Mirandole», spilcuielile anglo-saxono-
yankee ale lui Comarnescu (altă bucată antologică),
«umanitarismul» orwellian al lui E. Relgis (dar râsul îţi
piere când recunoşti în aberaţiile parodice de acolo idei
ceauşiste reale), priapismul falnic al lui Geo Bogza,
dramoletele lumpen-aristocratice şi lacrimogene de tip
Petre Bellu (excelente efecte hilare), zbenguiala
paralogică a poeziei avangardiste (totuşi, aici N. S. nu e-
n largul său), frazeologia, puţind a totalitarism, emanată
de presa şi literatura comunizante (ca şi de cele de
extremă dreaptă), şi trebuie să-l anunţ pe cititor că
pieseta Temniţă (Poem dramatic cu masse) are un umor
monstru care nouă, celor trăiţi sub steaua roşie, ne
poate părea, pe alocuri, negru (Noi suntem comitetul /
Care face caietul / Cu sarcini.../ Oamenii la fel / Toţi un
fel / Către ţel / La fel), pompozităţile stilului doctoral-
medical contaminat de freudianism purulent – şi, în
genere, tot ce era remarcabil în atmosfera cultural-
politică a anilor ‘30.” (George Pruteanu, op.cit.)
10. Nicolae Steinhardt, Eseu romanţat asupra neizbânzii,
Editura Timpul, Iaşi, 2004.
11. Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de
Maistre la Roland Barthes, Editura Art, Bucureşti, 2009,
p. 5.
12. Daniela Petroşel, Retorica parodiei, Bucureşti, Ideea
Europeană, 2006, p. 5.
13. Ibidem, p. 8.
14. Tentat să asocieze deceniile interbelice cu
junimismul este şi Liviu Antonesei, în studiul Nautilus.
Structuri, momente şi modele în cultura interbelică,
Editura Cronica, 1998.
15. Nicolae Steinhardt / Antisthius, În genul…tinerilor,
Ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Pan, 1993, p. 12. 
16. Ibidem, p. 14.
17. Ibidem
18. Daniela Petroşel, op.cit., p. 18.
19. Emil Cioran, „Spre o altă morală sexuală”, în
Vremea, anul VII, nr. 363, 11 nov. 1934, p. 3.
20. Emil Cioran, „Spre o altă morală sexuală”, în

Revelaţiile durerii, Editura Echinox, Cluj, 1990, p. 128. 
21. Ibidem, p. 129.
22. Nicolae Steinhardt / Antisthius, op.cit., p. 17.
23. Emil Cioran, op.cit., p. 130.
24. Nicolae Steinhardt / Antisthius, op.cit., pp.21-22. 
25. Criterion, Anul I, nr. 5, 15 decembrie 1934, p. 5
(„Un băiat inteligent, atent şi talentat, care ştie să
surprindă caracteristicul şi să nuanţeze umorul s-a
amuzat să parodieze scrisul câtorva protagonişti ai
«tinerei generaţii».”)
26. Nicolae Steinhardt / Antisthius, op.cit. , pp. 31-32.
27. În 1988, de exemplu, Nicolae Steinhardt notează:
„Originalitatea constă în stabilirea raporturilor intime
şi tainice dintre gândire şi cuvinte. Noica, aşadar, se
încadrează în marele curent contemporan al filosofiei
care-şi pune problema capitală a raportului limbaj-
cugetare. Iar devenirea întru fiinţă e o formulă creştină:
devenirea întru perfectul creştin. Şi Noica e un soi de
Camus, un «moralist» căruia nu-i trebuie credinţa”
(Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia. N. Steinhardt
răspunde la 365 de întrebări, ed. cit., p. 42)
28. Nicolae Steinhardt, „Falsul idealism” în Cartea
împărtăşirii, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1995,
pp. 125-135. 
29. Idem, În genul…tinerilor, ed. cit., pp. 83-84.
30. Ibidem, pp. 85-86.
31. Ibidem, pp. 43-53.
32. Nicolae Steinhardt, Geo Bogza, un poet al Efectelor,
Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi
Patetismului, Editura Albatros, Bucureşti, 1982.
33. Idem, Între lumi…, p.42.
34. Zaharia Sângeorzan, Monahul de Rohia, N.
Steinhardt răspunde la 365 de întrebări incomode,
Editura Revistei Literatorul, 1992, p. 14.
35. Nicolae Steinhardt / Antisthius, op.cit., p. 177.
36. În convorbirile cu Ioan Pintea, Nicolae Steinhardt
mărturiseşte că Mircea Eliade, Emil Cioran şi
Constantin Noica nu au fost impresionaţi negativ de
textele sale. „În vremea aceea, scriitorii se supărau
anevoie şi primeau fără a se acri şi posomorî până şi
criticile sau observaţiile cele mai acerbe. Cu atât mai
puţin i-ar fi putut supăra nişte parodii care oricum ţin
de genul neîncrâncenării. A fost cartea mea un act de
critică, dar înapoia criticii se aflau paradoxul şi
admiraţia…” (Primejdia mărturisirii, ed. cit., p. 25).
37. Nicolae Steinhardt, Prin alţii spre sine. Eseuri vechi şi
noi, Editura Eminescu, Bucureşti, „Biblioteca
Eminescu”, 1988, p. 357.
38. Idem, „Ca pe tine însuţi”, în Escale în timp şi spaţiu,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p. 357.
39. Paul Reboux, Charles Muller, A la Manière de…
(Première et deuxième série), Paris, Bernard Grasset, éd.,
1921. În acest volum sunt parodiaţi Baudelaire, Tolstoi,
Lamartine, M-me de Noilles, Jaurès, Dickens, Zola,
Daudet.
40. „Nu! N-aş debuta cu aceeaşi carte, o carte în care am
fost nedrept şi violent cu Eliade, Cioran, Noica. N-am
avut dreptate. M-au iertat. Dar nu aş reîncepe!”
(Nicolae Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae
Băciuţ, ed. cit., p. 51).
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41. Nicolae Steinhardt, Primejdia mărturisirii, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 26.
42. Adrian Mureşan, Hristos nu trage cu ochiul. N.
Steinhardt & Generaţia ‘27, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2006.
43. Remarcată şi de George Ardeleanu, în
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Nicolae Steinhardt în estetica postmodernistă. 
44. Arşavir Acterian, Amintiri despre Nicolae
Steinhardt, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 46.
45. Caietele de la Rohia. N. Steinhardt în interviuri şi
corespondenţă, vol. III, Baia-Mare, Editura Helvetica,
2001. 
46. „Cioran către Steinhardt. Trei scrisori inedite
adresate de Cioran monahului Nicolae de la Rohia”, în
Foaia românească, nr. 10, 15 octombrie 2004, p. 12.
47. Ibidem
48. Adrian Mureşan, op.cit., pp. 37-42.
49. Nicolae Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu
Nicolae Băciuţ, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 31.
50. Apud Antoine Compagnon, op.cit., p. 38.
51. N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, 2008, p. 329.
52. Idem, Primejdia mărturisirii, ed. cit., p. 57.
53. Gianni Vattimo, Gândirea slabă, Editura Pontica,
Constanţa, 1998, pp. 3-7.
54. Zaharia Sângeorzan, op.cit., p. 34.
55. Fapt observat şi demonstrat de Adrian Mureşan în
studiul citat.
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