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Pe vremea aceea era aproape imposibil s` lucrezi
în bronz. Ca s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi
bronzul de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist,
care f`cuse rost de un bust al lui Stalin de vreo 200
de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la topit dac`-l facem
juma/juma. Zis [i f`cut. M-am dus la prim`rie întro duminic` cu o ma[in` manual` de t`iat metal [i
am t`iat bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea am
început împ`r]eala. Unul a luat un um`r, altul o ureche,
unul musta]a, altul c`ciula. L-am transportat cu ma[ina
la atelier [i am ascuns buc`]ile de bronz în gr`din`
printre b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a, c` prea
era un semn distinctiv.
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IULIAN B~ICU{
ELIADE {I NOICA |N ARHIVA
C.N.S.A.S.
… Efectul secundar, pervers chiar al acestei
opera]iuni de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimitate a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte mari
de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut. Tot din coresponden]a dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan
afl`m câteva momente semnificative ale meciului
dintre filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat c` a vrut
s` scoat` clandestin din ]ar` mai multe obiecte din
patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin
Noica ar fi pl`nuit s` scrie o carte despre opera
amicului s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era atât de
familiarizat cu conceptele de istoria religiilor, pentru
care ar fi trebuit s` depun` un efort suplimentar în
vederea document`rii.
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ADEV~RATA
NOASTR~
MALADIE
CLAUDIO MAGRIS
Claudio Magris – reputat scriitor, germanist [i specialist în problematica Europei Centrale
– se remarc` [i printr-o sus]inut` [i variat` activitate publicistic`, în special în cunoscutul
cotidian "Corriere della Sera". Despre motiva]ia complex` a scrisului s`u ne-a m`rturisit,
într-un interviu din 2002 publicat la vremea respectiv` în "Orizont": "De ce scrie cineva, de
ce scriu eu? Din mai multe motive: din credin]`, pentru a face ordine, de team`, ca s` lupt
împotriva uit`rii, pentru a protesta. În acest din urm` caz nu scrii din pl`cere, ci din sentimentul
c` trebuie s` scrii, aproape dintr-un imperativ moral categoric. Orice ac]iune moral` este
nepl`cut` [i am prefera s` nu fim obliga]i s-o îndeplinim; în anumite cazuri, cele extreme,
este necesar chiar s` ne risc`m via]a, îns` nimeni nu-[i dore[te acest lucru, decât, poate,
dac` este un orator exaltat. Bonhoeffer, teologul spânzurat de nazi[ti pentru c` le-a opus
rezisten]`, nu avea nici un chef s` fie martir ori s` se întâlneasc` atât de devreme cu Dumnezeu,
dar nu a ezitat s` fac` ceea ce a sim]it c` trebuie. {i s` aju]i un om la nevoie, pe strad`, este
nepl`cut; am prefera ca acea persoan` s` nu fie în dificultate sau s` se sacrifice al]ii ca s`
o ajute, îns` trebuie s` fim gata s-o facem dac` nu se poate altfel.
Acest lucru este valabil, la scar` mic`, bineîn]eles, [i pentru interven]iile etico-politice
în ziare. Când – eronat sau pe bun` dreptate – cred c` trebuie s` denun], s` ap`r sau s`
contest pe cineva sau ceva, încerc s` o fac, de[i a[ prefera s` scrie altcineva articolul în
locul meu, pentru ca eu s` m` pot dedica unor subiecte mai pl`cute, precum, s` zicem,
marea ori insulele adriatice. Numai predicatorii plini de emfaz` iubesc filipicele; morala
este ca s`n`tatea: când te sim]i bine, nu te gânde[ti la ea – la din]i sau la stomac. Dar dac`
te dor din]ii ori stomacul, nu mai ai ce face, trebuie s` te concentrezi asupra lor. Am înv`]at
acest lucru [i din dialogul foarte intens pe care îl am de mul]i ani cu cititorii, ale c`ror
nenum`rate scrisori, sfaturi, repro[uri sau încuraj`ri – pe lâng` fixa]iile maniacilor sau maniacelor,
nici acestea pu]ine la num`r – au contribuit mult la evolu]ia mea. Când cineva scrie, are
uneori senza]ia c` se pierde, alteori c` se reg`se[te. Pentru mine a scrie înseamn`, de cele
mai multe ori, a povesti istorii adev`rate [i destine reale, pentru c` pove[tile adev`rate,
oamenii care le-au tr`it, m` intereseaz` mult mai mult decât roadele imagina]iei. Cred c`
a scrie înseamn` a transcrie ceva care iese mult în afara noastr`, dep`[indu-ne".
{i în contextul prezent al realit`]ii sociale din Italia, caracterizate de complexa [i îndelung
disputata problematic` a imigra]iei [i siguran]ei, Claudio Magris nu a ezitat s` exprime, în
editorialul din 26 mai 2008 al lui "Corriere della Sera", pozi]ia unui intelectual profund
angajat moral. Red`m mai jos versiunea româneasc` a acestei semnificative interven]ii cu
titlul Adev`rata noastr` maladie:
O cuno[tin]` de familie, coleg de birou
cu tat`l meu, avea mania r`celii; era atent s`
nu stea în curent [i î[i lua toate m`surile de
precau]ie contra gripei [i a bron[itelor, convins
c` boala îl putea lovi numai din direc]ia aceea.
A murit de cancer la intestin sau, cum se spunea
pe atunci, de un "r`u incurabil". Domnul
respectiv f`cea foarte bine s` nu neglijeze
eventualele amenin]`ri ale faringelui sau
bronhiilor, de cele mai multe ori nepl`cute [i
în unele cazuri fatale, dar gre[ea atunci când
subaprecia pericole mult mai grave. Corpul
social î[i are [i el propriile maladii, declan[ate
sau la pând`. S`n`tatea lui depinde de felul
în care înfrunt`, previne [i combate tarele care
îl asalteaz`; de capacitatea de a reprima
ilegalit`]ile – prin autorit`]ile abilitate în acest
sens – în m`sura stabilit` de lege, f`r`
indulgen]e boniste sau pseudo-umanitare [i
f`r` isterii demagogice ori prejudec`]i fa]` de
vreo categorie de persoane.
Într-un stat liber [i democratic nu se
suspecteaz` apriori [i nu se maltrateaz` nici
kulaki, adic` ]`ranii chiaburi, cum se f`cea
odat` în Uniunea Sovietic`, nici evreii, nici
negrii, nici imigran]ii, cum se întâmpl` adesea
în multe state ale lumii. Ast`zi sunt etnicii
romi cei care ocup` titlurile de-o [chioap` ale
ziarelor pentru ilegalit`]ile comise de unii dintre
ei ori pentru ilegalit`]i care le sunt doar atribuite,
ca [i pentru violen]a persecu]iilor suferite de
unii dintre ei. În ambele cazuri Statul – [i doar
Statul, care de]ine monopolul utiliz`rii for]ei
– trebuie s` identifice [i s`-i urm`reasc` în
justi]ie pe autorii infrac]iunilor, pe delincventul
care fur` [i molesteaz`, precum [i pe acela
care scoate cocteilurile Molotov, împotriva
poli]iei în anii '70 [i împotriva romilor ast`zi.
Codul nostru de comportare, mai bine zis
civiliza]ia noastr`, permite pedepsirea doar
a indivizilor – care s-au f`cut vinova]i de delicte
verificate [i a c`ror responsabilitate este personal` – [i sub nici o form` pedepsirea grupurilor ori comunit`]ilor, fie ele etnice, sociale,
politice sau religioase. A atenta la acest principiu – a se înver[una împotriva romilor, a evreilor sau a celor care locuiesc pe malurile râului
Po, în locul unui vinovat concret prins în flagrant, fie el n`scut în Timbuktu sau la Abbiategrasso – mineaz` de la r`d`cin` universalitatea
uman` [i în mod special civiliza]ia noastr`,
Occidentul. Cine neag` acest fundament al
umanit`]ii [i dreptului este adev`ratul barbar
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[i nu ne intereseaz` de unde vine, din gr`dina
din spatele casei noastre ori din îndep`rtatul
de[ert. Romi, norvegieni, triestini ori senegalezi
surprin[i în delict trebuie pedepsi]i f`r` a ]ine
cont de diversitatea sau s`r`cia lor. Acei
microbi[ti s`lbatici care comit violen]e
împotriva altor persoane sau lucruri în numele
unei echipe de fotbal – provocând adesea daune
grave comercian]ilor cinsti]i, sp`rgând
magazinele sub efectul st`rii de ebrietate, de
stupiditate subuman` [i delincven]ial` – trebuie
pedepsi]i cu toat` duritatea consim]it` de lege
[i constrân[i s` pl`teasc` pân` la ultimul b`nu]
daunele provocate, f`r` vreo mil` motivat`
de cine [tie ce probleme existen]iale care ar
sta la baza comportamentului lor reprobabil.
Justi]iarii improviza]i [i autonumi]i care
se dedau reprim`rii vandalice trebuie pedepsi]i
cu severitate exemplar`, deoarece reprezint`
un virus [i mai nociv, din punct de vedere
social [i moral, decât tâlharii reali sau presupu[i
pe care vor s` îi pedepseasc`: Ku-Klux-Klanul, care se spune c` a luat na[tere la sfâr[itul
r`zboiului de secesiune pentru a-i proteja pe
albii din sudul Americii de violen]ele la care
se dedau anumite grupuri de sclavi negri
proasp`t elibera]i, s-a transformat în scurt timp
în cea mai oribil` criminalitate. Un infractor
român trebuie pedepsit pentru fapta sa, îns`
nu-i
poate
compromite
în
mod
nediscriminatoriu pe to]i cona]ionalii, dup`
cum recentele acte de agresiune de la Verona
nu pot autoriza brig`zi de "vân`tori" pe urmele
tuturor veronezilor. Actualul ministru de Interne, care promite pumn de fier, [tie c` pumnii
distribui]i cu dezinvoltur` ajung uneori s`
loveasc` [i oamenii de bine, dat fiind c`, în
urm` cu câ]iva ani, când nu mai era [i nu va
fi ajuns s` fie din nou ministru de Interne,
câ]iva poli]i[ti pripi]i l-au lovit [i pe el. A[a-zisa
micro-criminalitate nu e o r`ceal`, ci o plag`
social`; ho]ii de buzunar care ac]ioneaz` asupra
b`trânilor ce abia [i-au scos pensia pun familii
întregi în dificultatea de a ajunge la sfâr[it
de lun`. Siguran]a este un bun primar, iar
necesara tutel` ferm` a acesteia nu este expresia
unor r`uvoitoare sentimente filistinice sau a
unor meschine prejudec`]i împotriva imigran]ilor [i a marginaliza]ilor, a[a cum s-a
sus]inut de multe ori cu suficien]`. Orice
problem` uman` [i social` nerezolvat` comport` o rat` de deviere [i de ilegalitate, chiar
[i numai pentru faptul c` legile existente nu

reu[esc s` o rezolve. Globalizarea e cea care
produce mi[c`ri crescânde de mase de oameni
s`raci spre ]`ri mai bogate, cu toate consecin]ele
care deriv` de aici. Globalizarea ia na[tere
din c`derea comunismului [i din noile forme
ale sistemului capitalist; nu pare nici de dorit,
nici posibil`, restaurarea comunismului [i
blocarea dezvolt`rii capitalismului [i, de altfel,
nu putem fi [i cu mândra [i cu draga, cum
spune proverbul.
Universalitatea [i dificultatea acestui
fenomen planetar ne ajut`, ne constrânge s`
atingem cu mâna interdependen]a dintre
oameni, esen]iala unitate a speciei umane,
diversificat`, îns` organic unitar`, precum un
uria[ copac cu r`d`cinile, ramurile [i frunzele
lui; ne face s` sim]im la modul fizic c` oricare
dintre noi, cum spune Biblia evreilor, s-a aflat
str`in în ]ara Egiptului [i poate înc` s` mai
fie, într-un viitor tot mai incert [i mai global,
[i, deci, c` str`inii sunt parte a destinului nostru.
Ni se aminte[te, pe drept, emigrarea italienilor,
dura [i admirabila odisee a emigran]ilor no[tri,
str`ini nu de pu]ine ori ultragia]i în ]`rile mai
bogate la acea vreme [i mai ostile. Tocmai
de aceea trebuie s` [tim cât este de greu, pentru
to]i, s` fie str`ini. Retorica diversit`]ii eludeaz`
în plan sentimental aceast` problem`. To]i –
oameni [i culturi – suntem diferi]i [i de aceea
e inutil s` repet`m precum papagalii acest
cuvânt. În plus, diversitatea, particularitatea
nu reprezint` în sine o valoare; este un dat, o
identitate (na]ional`, politic`, cultural`,
religioas`, sexual`), pe ale c`rei baze se pot
construi valorile [i care o transcend mai mereu,
pentru c` a fi italieni, africani, budi[ti,
homosexuali nu e un merit [i nici un defect,
nu e un lucru de care s` fim mândri sau s` ne
fie ru[ine – este o realitate care trebuie
respectat` [i tutelat` împotriva cui nu o respect`. Cu siguran]`, diversitatea îmbog`]e[te,
deoarece cre[tem atunci când ie[im din noi
în[ine pentru a-i întâlni pe ceilal]i; orice
endogamie este asfixiant` [i regresiv`, nu doar
cea sexual`. Îns` diversitatea devine o retoric`
în[el`toare atunci când este invocat` pentru
a eluda con[tientizarea faptului c` exist`
conflicte reale care se pot na[te în orice moment
din contactul între culturi diverse – de exemplu,
între o cultur` fondat` pe principiul egalit`]ii
în drepturi a b`rba]ilor [i femeilor [i o alta
care neag` acest principiu. {i astfel de posibile
conflicte trebuie abordate cu echilibru [i
responsabilitate – nu exacerbate prin patosul
spectaculos al înfrunt`rii între civiliza]ii, care
seduce cu viziunea sa "tehnocolor" – [i nu
excluse sau subestimate. Huliganii porni]i
împotriva câmpurilor nomade [i ecoul mediatic
care le face publicitate îndep`rteaz` con[tiin]a
de la probleme mult mai arz`toare decât
"urgen]a rom`".
Dimensiunile numerice ale imigra]iei ar
putea cre[te în viitor pân` ajunge practic
imposibil`, deoarece, pentru a da un exemplu
ast`zi absurd, nu este fizic posibil` primirea
a milioane de oameni în c`utarea unei vie]i

mai bune. S-ar putea crea – din necesitatea
[i imposibilitatea primirii – situa]ii obiectiv
dramatice în care – ca într-o tragedie – orice
ac]iune devine într-un fel culpabil`. De aceea
problema nu poate fi tratat` cu criterii diferite
de fiecare Stat în parte, ci poate fi gestionat`
doar la nivel global de întreaga Europ`, c`ci
nu e o problem` a italienilor sau a spaniolilor,
ci a europenilor, oricum a occidentalilor în
general. E greu de spus dac` noul capitalism,
care a introdus acest mecanism prin globalizare,
va [ti s`-l guverneze sau se va l`sa cople[it
ca un simplu încep`tor. E o chestiune prezent`
în cartea lui Giulio Tremonti, Team` [i
speran]`. Etnicii romi [i ceilal]i imigran]i par
s` fie ast`zi amenin]area major` a siguran]ei
noastre. "Minciun` sfruntat`, distragere în mas`
de la realitatea în ansamblul ei", a scris Mariapia
Bonanate în s`pt`mânalul "Nostro Tempo".
Comercian]ii [i industria[ii jefui]i de camorra
sau de mafie ar schimba cu pl`cere r`ul,
intimidarea – nu în pu]ine rânduri moartea –
la care sunt constrân[i, cu nepl`cerile celor
care locuiesc în apropierea câmpurilor nomade.
Cum a scris Riccardo Chiaberge în cotidianul
"Il Sole 24 Ore", nu s-au v`zut brig`zi de
cet`]eni indigna]i ridicându-se împotriva
cartierelor de camorri[ti si nu am auzit
vorbindu-se de patrule gata s`-i apere pe
comercian]i de mafio]ii care vin s` le cear`
bani. Sigur, e mai riscant s`-i înfrun]i pe
camorri[ti (decât pe imigran]i) [i unii dintre
ei ar putea fi elimina]i, dar asta n-ar trebui s`
descurajeze pe cine se laud` cu propriile
atribute virile [i trei sute de mii de pu[ti.
În ziua de ast`zi, mafia [i mai ales camorra
– prin for]a c`r]ii lui Roberto Saviano – sunt
prezente cu pregnan]` în opinia public`: c`r]i,
filme, articole, emisiuni de televiziune, dezbateri. Nu revolu]ioneaz` îns` opinia public`;
nu trezesc, spre deosebire de extracomunitari,
nici o furoare, nici o team` în rândul cet`]enilor.
Au devenit aproape literatur`, o tragedie exorcizat` de propria sa reprezentare, dup` care
oamenii merg lini[ti]i acas` – cu excep]ia celor
amenin]a]i cu moartea. Precum acea cuno[tin]`
a mea, suntem mai vigilen]i în cazul unei tuse
sâcâitoare decât al unui cancer. Cancerul este
mai pu]in vizibil, poate pentru c` a invadat
deja mare parte din corp, s-a infiltrat în organele
[i în sim]urile pe care le distruge încet, astfel
încât, cel pu]in pân` la un anumit punct al
lucr`turii sale, e dificil de perceput, a[a cum
nu putem s` ne vedem propria privire. Un
imperiu al crimei, ale c`rui profituri sunt cele
ale unei puteri economice mondiale [i ale c`rui
victime sunt numerose cât cele ale unui r`zboi,
este un cancer infiltrat într-o zon` din ce în
ce mai mare a realit`]ii. Este drept, este o datorie
s` trat`m cu severitate furturile, jafurile, agresiunile, molest`rile [i orice ilegalitate cât de
mic`, având îns` con[tiin]a adev`ratei noastre
maladii mortale.
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