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Argument 

Nicolae Steinhardt – un Parsifal modern 

 A pune problema eticului în actul de cultură e lucru 
rar şi riscant. Poate atrage după sine etichete ca: „moralist”, 
„moralizator”, „eticist” etc. O capodoperă e în sine etică, 
cathartică, sau trebuie explicit să condamne răul şi să exalte 
binele? Întrebarea e veche şi fiecare epocă a avut răspunsul 
său. Modernii, mai subtili, au căzut de acord că opera de artă 
trebuie să sugereze doar frumosul, adevărul, poate şi binele. 
Oamenii „recenţi” nu mai leagă neapărat frumosul de bine şi 
de adevăr. Dar, cândva, poate şi acum, când insul-creator era 
smuls de neprevăzut din obişnuinţe, când nu putea să evite 
hărţuiala istoriei, când nici soluţia lui Eliade, ieşirea din timp, 
nu-l putea salva, atunci, ajuns la gradul zero al existenţei, 
descoperea salvarea în trăirea la temperaturi înalte, practicând 
virtuţile primordiale: credinţa, nădejdea şi dragostea. Şi pentru 
că viaţa i se confunda cu scrisul, cărţile sale au purtat pecetea 
acestei experienţe. O astfel de condiţie a ilustrat Nicolae 
Steinhardt în literatura română. Unic prin felul în care a 
abordat critica literară şi antologic în literatura memorialistică, 
acest scriitor-călugăr, trecut prin toate vămile regimului 
comunist, propune contemporanilor un mod de a scrie „nobil 
şi sentimental”. Nobil e scrisul responsabil, care-l situează şi 
pe scriitor şi pe cititor într-o aristocraţie a spiritului. Iar 
sentimental nu trebuie înţeles ca dulceag şi lacrimogen, ci 
adresându-se laturii sensibile a sinei. Prin urmare, acestea ar fi 
coordonatele unei opere literare autentice. Însă implicite, 
pentru că „Scriitorul nu are a fi moralist. Alta e menirea lui: să 
işte în mintea şi-n inima cititorului concluzii moraliste, mai 
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   Viaţa 
 

Motto: “Steinhardt O. Nicu Aurelian..., în prezent 
 arestat, trimis în judecată pentru crimă de uneltire 
 contra ordinii sociale...element duşmănos...fiind 
 cunoscut cu Noica Constantin încă din anul 1925, 
 a păstrat cu acesta o strânsă legătură... Inculpatul 
 Steinhardt Nicu Aurel a participat activ şi la 
 discuţiile duşmănoase... cu care ocazie  popularizau 
 şi scrierile duşmănoase ale fugarilor  legionari din 
 Occident, Cioran Emil şi Eliade  Mircea intitulate 
 “Ispita de a exista” şi “Pădurea  interzisă”... Astfel în 
 faţa instanţei inculpatul  recunoaşte că a reluat legătura 
 cu coinculpatul  Noica Constantin..., că au discutat şi 
 despre  lucrările “Anti-Goethe” şi “Povestiri din 
 Hegel”...Pe baza recunoaşterii inculpatului... 
 tribunalul reţine ca dovedite faptele care i se 
 impută...., cu unanimitate de voturi condamnă pe 
 Steinhardt Nicu Aurel la 12 (doisprezece) ani 
 muncă silnică, 7 (şapte) ani degradare civică şi 
 confiscarea totală a averii personale pentru 
 infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale.” 

(Sentinţa nr. 24 în dosarul 201/1960 a Colegiului de 
Fond al Tribunalului Militar al Regiunii a II-a 
Bucureşti5) 

 
 La începutul secolului XX, în oraşul Bucureşti, în 
Calea Moşilor 208, la 29 iulie (pe stil vechi) 1912, ora 9 p.m., 
se naşte Nicu-Aurelian Steinhardt, într-o familie de evrei 

                                                                                              
 
5 CNSAS, „Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii, 1959-1989”, 
Editura Nemira, 2005, pag. 106-108 
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a justifica percheziţia şi apoi confiscarea, pe 10 decembrie 
1972, Securitatea a fabricat un denunţ scandalos (care se 
referea la deţinerea de valută şi de literatură obscenă), astfel 
încât Steinhardt să-şi dea acordul fără nicio împotrivire. Au 
urmat alte interogatorii, în legătură cu foştii colegi de 
închisoare, menţionaţi în „Jurnal”, cu dactilografierea 
manuscrisului, cine l-a citit, dacă a trimis copii în străinătate. 
La toate acestea, Steinhardt răspunde contradictoriu, minte, are 
acum experienţă, pentru că nu vrea să sufere nimeni dintre cei 
implicaţi. Dar, pe de altă parte, e foarte îngrijorat (la anchetă a 
avut o criză cardiacă), îi este teamă că îi vor lua pensia şi casa 
şi că va rămâne pe drumuri, că va fi şantajat să devină 
informator, sau că va fi arestat. Toate aceste temeri ale sale i le 
spune lui „Artur”, neştiind că el e turnătorul, care, cinic, va 
informa Securitatea şi despre reacţiile sale: ”E derutat şi, într-o 
măsură, de-adevăratelea scrântit”56. „Jurnalul” fiind destul de 

                                                 
56 CNSAS, „Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii, 1959-1989”, 
Editura Nemira, 2005, pag. 182 
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a o părăsi; care nici nu e fantastic pentru că nu distrează 
mintea cu un alai (o comedie) de alte lumi posibile tot 
neesenţiale, ci o solicită să se concentreze asupra realităţii; 
care nu stupeface fiinţa, ci transfigurează lumea şi 
metanoizează eul.” (p. 355) 
 
 Mărturisirea unei credinţe 
 
 Copil fiind, Steinhardt fusese impresionat şi fermecat 
de creştinism mai ales la nivel senzorial: bradul de Crăciun, 
mirosul de cozonaci, atmosfera gravă de Paşti, „o biserică şi o 
cruce în bătaia soarelui”. Ca adolescent, frecventa orele de 
religie ortodoxă, iar în tinereţe era atras de misterul unor 
biserici întâlnite în călătoriile sale, la Braşov sau la Londra. 
După cum mărturiseşte adeseori, aştepta, căuta ceva, pe 
cineva, ce întârzia să apară.  La Londra, în 1938: „La intervale 
dese: biserici, capele. Unele pitite prin curţi, ganguri, colţuri 
neaşteptate… Sunt închise. Aş dori să intru. M-ar primi 
Hristos? Nu mă poate primi. Cu alde mine nu are a face, ne 
urăşte. Dar dacă nu urăşte pe nimeni? Dacă se plimbă şi el pe 
străzile acestea pustii şi misterioase în căutare de suflete'? 
Dacă e liberal şi tolerant şi are o inimă de vînător? Ca să mă 
apropii de el ar trebui să trec prin apa unui cazan, să mănânc 
pâine şi să beau vin care sunt came şi sânge. De ce a statornicit 
barierele acestea? Ce departe e. Ce ferecat. Şi totuşi simt că 
mai păşeşte cineva pe caldarâmul acesta…” Vorbeşte aici, 
dacă nu un necredincios, atunci sigur cineva din afară, pentru 
că numai departe de spiritul creştinismului te poţi întreba, ca 
evreu, dacă te urăşte Hristos, depărtare care implică şi 
neîncrederea, „zice-se”. 
 După război, cu siguranţă în căutarea unui sens, 
cutreieră bisericile din Bucureşti sau îi frecventează pe Paul 
Simionescu şi pe Virgil Cândea. La primul interogatoriu de la 
Securitate îşi luase cu sine ţigări, vitamina C, dar şi volumul 
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electrice”, lumea i se înfăţişează ca întâiului om, înainte de 
cădere, adică plină de frumuseţe, sau ca unui condamnat la 
moarte, silit să se despartă brusc de ea. În tot acest timp simte 
că Hristos îl însoţeşte. Analogiile sunt mereu livreşti: „în 
fiecare lucru, pe fiecare petic de glie pulsează lumina 
tablourilor lui Van Gogh”, „nu e mai puţin calm şi mai puţin 
albastru decât în poezia lui Verlaine”, „osânditul la moarte din 
balada închisorii de la Reading”. Concretul îl trimite  la cărţile 
citite sau în timpuri biblice, originare, „năprasnica bucurie a 
celor şase zile dintâi; senzaţie dementă că păcatul strămoşesc 
încă n-a avut loc”. Contrastul şi bucuria eliberării sunt aşa de 
mari încât călătorul, cu bogate amintiri şi adăstări în ţările 
Europei antebelice, e dispus să fantazeze, să confunde 
premeditat planurile spaţiale şi temporale, încât Clujul devine 
pentru scurt timp Viena de la începutul secolului: „La fiecare 
pas am impresia că trăiesc în anul 1900, că Europa e un vast 
salon, că lumea nu ştie ce-s frica şi angoasa. Parcă am fi, zău, 
în Stadtpark, statuile lui Mozart şi Johann Strauss ies dintre 
copaci şi flori, pe terasa restaurantului cântă o capelă, 
perechile circulă agale, capela execută valsul cel mai faimos, 
valsul imperial.” 
 Transilvania, pământ românesc iubit şi respectat 
îndeobşte, îi smulge şi lui Steinhardt accese de admiraţie şi de 
recunoştinţă: „Ardealul, Ardealul! încercăm o imensă bucurie 
mândră; ne este îngăduit să reluăm contactul cu ţara şi starea 
de libertate prin acest peisaj nobil şi vrednic între toate…” 
Entuziasmul privitorului e debordant pentru că ceea ce i se 
înfăţişează nu este numai un „peisaj nobil şi vrednic”, ci şi 
„onorabil şi cinstit, şi niţel emfatic, … fertil şi impunător”. În 
acest pasaj, în care notaţia exactă se îmbină cu nedefinitul, 
semnele de punctuaţie pot avea valenţe poetice, punctele de 
suspensie părând a sugera oprirea bruscă, înecată în emoţie sau 
în lacrimi: „Plâng uşor, prea uşor. Din închisoare m-am ales în 
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orice caz cu o învăţătură: că expresia darul lacrimilor e cum 
nu se poate mai conformă realităţii.” 
 Sub imperiul euforiei, „egalitare şi indiferente”, 
realitatea e percepută în două registre. Unul vag calm, altul 
dus aproape până la incandescenţă. Adjectivele-epitete le 
ilustrează în egală măsură: nuanţele sunt „odihnitoare”, vântul 
– „înmiresmat”, interioarele par „tăcute, confortabile şi 
armonioase”, dar lumina este „explozivă”, bucuria – 
„năprasnică”, senzaţia – „dementă”, emoţia – „intensă”. 
 Totul la persoana I, căci aceeaşi voce narează, descrie, 
se confesează. Pe străzile Clujului, într-un monolog lucid, 
Steinhardt îşi analizează credinţa. „Tainele majore ale vieţii” i 
se clarifică: Dumnezeu ne părăseşte pe pământ pentru a nu ne 
limita libertatea şi opţiunile, înţelegerea lucrurilor e relativă, 
incertitudinea fiind prin excelenţă o caracteristică a condiţiei 
noastre, ne putem baza pe intuiţie şi pe semne, Iisus este mai 
important decât adevărul, binele este ţelul spiritului omenesc, 
Dumnezeu este accesibil doar sufletului. 
 În urma unei succinte analize a fragmentului, putem 
susţine că îndeosebi descrierile pot fi citite ca literatură pură. 
Ele sunt o reflectare în sensibilitatea autorului a realităţii, 
devenind astfel o prelungire a acesteia. Conţin, cu alte cuvinte, 
atât de multă subiectivitate, încât ne situează în plină ficţiune. 
Iar în ceea ce priveşte monologul, acesta pare dialogat, prin 
vehicularea unor citate, întotdeauna despre chestiuni 
fundamentale, din „oameni cumsecade”, pe care, de cele mai 
multe ori, îi confirmă. În aceşti termeni vorbesc şi personajele 
din romanele lui Dostoievski, sau cele de pe „muntele vrăjit” 
ale lui Thomas Mann. 
 Scriere de frontieră, ex-centrică, roman autobiografic, 
pe alocuri liric, sau un melanj din acestea, etichetele sunt 
neputincioase, inutile şi, poate, meschine, limitatoare, ca un 
pat al lui Procust, în faţa acestei bogate realităţi care e 
„Jurnalul fericirii”. 
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 „Jurnalul” – o lecţie de viaţă? 
 
 Fie că eşti cucerit de ideile exprimate în „Jurnal”, fie 
că nu, oricum nu poţi rămâne indiferent în faţa acestei apariţii. 
În lumea cărţilor e o întâlnire memorabilă. În acord intim sau 
în dezacord, te obligă să ai o poziţie. Intenţia autorului nu este 
de a transmite o lecţie, ci o experienţă de viaţă. O experienţă 
complexă, decisivă, pentru că l-a marcat fundamental. Din 
aceasta a tors, sublimând, cuvinte remarcabile: 
 „Camaraderia e doar pentru oameni foarte, foarte 
cumsecade şi presupune un mare progres moral, e o subtilitate 
psihică şi etică, simpla ei existenţă dovedeşte un standard 
ideativ extrem de avansat, e posibilă numai între bărbaţi şi 
femei căliţi în morală.” 
 „Oamenii care au ceva de făcut şi de spus nu sunt 
opriţi locului de o întâmplare…, trec ca expresurile fără opriri 
prin gările mici, înaintează ca ştafetele, cu mesajul strâns la 
piept sau în pumn.” 
 „Orice fapt e anti-destin. Orice operă e anti-natură. 
Orice hotărâre e anti-neant.” 
 „Cea mai sigură metodă pentru a evita surprizele în 
viaţă şi a le putea face faţă cu oarecare calm, cea mai 
temeinică pregătire este studiul Calvarului şi al Golgotei. Asta 
e şcoala practică şi tehnică, asta e adevărata şcoală 
profesională a meseriei de om în lume.” 
 „Factorul comun al oamenilor poate fi numai 
Dumnezeu, numai prin el ne putem reciproc tolera şi încerca 
să ne iubim. In lipsa acestui catalizator reacţiile rămân de 
respingere şi indiferenţă.” 
 „Miopia oamenilor normali. Nu pot crede că totul e cu 
putinţă.” 
 „Mai ales pentru că ştie că va muri este sufletul 
omului cucerit de atâta evanescenţă şi i se pare lumea în jurul 
său atât de solidă.” 
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 „Să nu ne lăsăm cuceriţi de calităţile oamenilor spre a 
le îmbrăţişa ideile.” 
 „Cu cât sunt oamenii mai sofisticaţi cu atât dau mai 
puţină însemnătate formelor; pe când oamenii simpli abia se 
adună laolaltă că şi alcătuiesc regulamente straşnice.” 
 „Consider semn de nobleţe capacitatea de a vorbi 
respectuos şi tolerant despre adversar.” 
 „O inteligenţă aspră, tare ca diamantul, e mai bună ca 
tot idealismul din lume.” 
 „Albastrul nu e o culoare, e şi el o linişte.” 
 Cu siguranţă, parcurgând aceste concluzii, orice om 
aflat la începutul cunoaşterii sau în plină căutare va trece 
printr-un proces de modelare. „Jurnalul fericirii”, ca şi 
celelalte cărţi ale lui Steinhardt, va avea un rol formator, poate 
şi pentru că volumul însuşi este un „bildungs”- jurnal. Va da 
idei, imbolduri, şi, mai ales, va forma conştiinţe. Liminara 
condiţie pentru ca această carte „bună” să fie o întâlnire 
fundamentală este ca ea să-şi întâlnească bunul cititor. 
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