
Iulian Cătălui: Aţi debutat în anul 1977 cu o carte de
artă plastică, De la portulan la vederea turistică, după ce
aţi început cu un articol despre Jan Brueghel cel Bătrân în
revista Liceului „Nicolae Bălcescu”, azi „Sfântul Sava”. Cum
se debuta în anii 1970, exista teribila cenzură de tip comu-
nist, mai erau urme ale acelei liberalizări culturale din anii
1960 sau se impuseseră deja oribilele Teze din iulie 1971 –
Minirevoluţia culturală etc.?

Andrei Cornea: În anii 70 exista cenzura, dar, dacă pu-
blicai o carte despre artă, mai ales „artă minoră” (despre
opere ale unor călători străini) erai ceva mai ferit de trăzne-
tele ei. Ţin minte că manuscrisul cărţii De la Portulan la
vederea turistică s-a întors de la cenzură cu o singură, dar
foarte amuzantă obiecţie: să înlocuiesc cuvântul „pustă”
(aluzie la unguri)! Am propus „stepă”, dar redactorul 
(regretatul Arie Matache) s-a temut ca nu cumva cenzura
să ia cuvântul respectiv drept o aluzie la ruşi. Aşa că m-am
servit de autohtonul „câmpie”.

I.C.: După alte două volume de critică şi istorie a artelor
plastice sau studii despre artă, Primitivii picturii româneşti
moderne (1980) şi Forme artistice şi mentalităţi culturale
în epoca romano-bizantină (1984), aţi trecut la filozofie şi
eseu filozofic, ori „studii despre antichitate”. Cum şi de ce aţi
făcut această trecere, n-aţi fost criticat pentru acest salt de la
istoria artei, deşi aici avem şi exemplul lui Andrei Pleşu, eraţi
un foarte bun teoretician al artelor plastice, după părerea
mea, la filosofie (prin volume ca: Scrieri şi oralitate în cultura
antică (1988); Platon. Filozofie şi cenzură (1995); Când

Socrate nu are dreptate (2005); Scriere şi oralitate (2006)
sau O istorie a nefiinţei în filozofia greacă (2010); De la
Şcoala din Atena la Şcoala de la Păltiniş (2004); Realitatea
şi umbra (2013), cum a fost, de pildă, criticat după 1989,
mai ales cu ocazia publicării Omului recent, Horia-Roman
Patapievici? 

A.C.: N-am fost criticat deschis, poate şi fiindcă, odată
ce am făcut a doua facultate – limbi clasice, la Universi-
tatea din Bucureşti – aveam calificarea să traduc din Platon
sau Aristotel. Studiile exegetice corespunzătoare urmau
apoi în mod firesc. Totuşi, după 1990, dacă nimeni nu
mi-a contestat direct competenţa în ceea ce numiţi „studii
despre antichitate”, au fost unul-doi, dinspre filosofia uni-
versitară, care au strâmbat din nas. Pesemne că asta e ex-
plicaţia pentru care, până azi, în pofida unor oferte de-ale
mele, n-am fost invitat să ţin nici măcar un curs opţional
sau facultativ despre teme din filosofia antică la Facultatea
de Filosofie din Bucureşti. Să trag concluzia că am fost
primejdios pentru ce le-aş spune studenţilor, sau nedorit
de unii dintre profesori?

„Din păcate, «publicistul» român este foarte superficial:
acum e competent în islam, migranţi şi terorism, gata să
ofere sfaturi «stupizilor» de la Bruxelles, Paris şi Berlin”.

I.C.: Apropo de H.R. Patapievici, credeţi că în România
nu s-a creat nicio şcoală filozofică şi că la noi nu a existat o
„piaţă a ideilor filozofice”?
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A.C.: Înainte de 90 era imposibil să apară o „piaţă a
ideilor filozofice”. După, a fost un moment favorabil la
care a contribuit chiar H.R. Patapievici cu a sa admirabilă
revistă „Idei în dialog”, dar prea repede stins. Marea pro-
blemă în România este că publicul cultivat şi cititor de
filosofie este foarte limitat şi, de fapt, în general, publicul
de carte nu este prea mare. Nu se poate totuşi nega că o
anumită apetenţă pentru „idei în scandal” apare din când
în când – chiar „voga” lui Patapievici şi „răscoala” unora
împotriva Omului recent cândva a dovedit-o. Din păcate,
„publicistul” român este foarte superficial: acum e com-
petent în islam, migranţi şi terorism, gata să ofere sfaturi
„stupizilor” de la Bruxelles, Paris şi Berlin.

I.C.: Cum v-a influenţat perioada petrecută în fascinanta
„Şcoală de la Păltiniş”, în preajma lui Noica, alături de
Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu ori Sorin Vieru, şi cum v-a
influenţat gândirea ori stilul filosofului Constantin Noica,
dacă aţi perceput şi dacă a existat o astfel de influenţă sau
tutelă de maestru, ori binomul maestru-discipol, cum se zice? 

A.C.: Recunoştinţa mea faţă de Constantin Noica ţine
mai ales de faptul – esenţial în cariera şi viaţa mea – că mi-a
pus în braţe Republica lui Platon şi mi-a zis: „Tradu-o!”.
Nici nu vă puteţi închipui cât de importantă poate fi o
asemenea sarcină pentru un novice, cum eram la începutul
anilor 80 şi cât de rarisimă poate fi o asemenea întâmplare
fericită, nu doar la noi, ci oriunde pe lume. Şi să nu uităm
că era prima traducere integrală a respectivului dialog în
română. Pe de altă parte, am fost şi eu, ca şi mulţi alţii,
cucerit de farmecul personal al lui Noica, şi mai ales de
maniera sistematică în care înţelesese „să trăiască filozofic”.
Nu cred totuşi că mi-a influenţat prea mult gândirea nici
măcar în ceea ce-l priveşte pe Platon. Dar poate mă înşel.

I.C.: A fost Şcoala de la Păltiniş un „model paideic în cul-
tura umanistă” din România, o „căutare de sine realizată
prin cultură şi în cultură”, un moment şi un exemplu de
„rezistenţă prin cultură”, o evadare/ evaziune culturală şi filo-
zofică din cadrul sufocantului şi dictatorialului regim 
comunist sau ar fi putut fi o veritabilă opoziţie la acesta? Care
este viziunea dvs.?

A.C.: Am explicat întrucâtva cum văd lucrurile în pri-
vinţa „Şcolii de la Păltiniş” într-un capitol al cărţii mele
De la Şcoala din Atena la Şcoala de la Păltiniş. Ce ar fi de
spus, pe scurt, este că modelul „rezistenţei prin cultură”,
sau chiar al „evaziunii prin cultură” al lui Noica iese azi în
dezavantaj în raport cu celălalt model, al dizidenţei şi
opoziţiei la regim, în mare parte şi fiindcă noi privim 
istoria retrospectiv, din perspectiva a ceea ce ştim că s-a
întâmplat. Or, în anii 70-80, mai nimeni (nici măcar
printre „kremlinologii” occidentali) nu credea în rapida
disoluţie a regimurilor comuniste şi, poate, pe bună drep-
tate. Să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă, prin 1988-
89, Gorbaciov ar fi fost răsturnat de la putere (aşa cum s-a

întâmplat în 1991) şi am fi avut un „Tien-An-Men” rus,
repetat în toate ţările socialiste. Chiar şi dizidenţa poloneză
ar fi rămas o amintire şi ar fi fost considerată o strategie
sinucigaşă, de felul celei a zeloţilor din Ierusalim, care au
pierit în oraşul nimicit de romani în anul 70. Maximum
ce speram cu toţii pe atunci era o „liberalizare” de tipul
celei din anii 60. În asemenea caz, strategia „culturalistă”
şi „modelul paideic” ale lui Noica se arătau rezonabile,
fiind adecvate unei inevitabile convieţuiri de durată cu co-
munismul. E adevărat, pe de altă parte, că în istorie nu 
întotdeauna câştigă rezonabilul, ci uneori şi „miracolul”,
aşa cum am scris eu însumi în cartea cu acest titlu. De-
sigur, după 90 destui l-au acuzat pe Noica de „colabo-
raţionism” mai mult sau mai puţin involuntar cu regimul;
cred că asemenea judecăţi ori au drept sursă resentimente
personale faţă de filosof sau discipolii săi, ori proiectează
anacronic situaţii din alte timpuri sau alte părţi asupra
României de atunci.

I.C.: În Istoria critică a literaturii române, d-l Nicolae
Manolescu spune, succint, despre dvs. că „între două tradu-
ceri, din Aristotel şi Platon”, aţi publicat zeci de articole
politice, unele strânse în volume, precum Maşina de fabricat
fantasme (1995) sau Cuvintelnic fără frontiere (2002) şi
că, spre deosebire de un Cristian Tudor Popescu, sunteţi un
eseist de formaţie academică, care nu scrie pamflete, ci ana-
lize. Cum comentaţi această opinie?

A.C.: Presupun că d-l Nicolae Manolescu n-a văzut de
ce unele dintre cărţile mele ar trebui incluse într-o „istorie
a literaturii române”, fie şi „lărgită”. În unele cazuri are
dreptate, în câteva altele – cred că nu. Paradoxal, cartea
mea, Când Socrate nu are dreptate, Humanitas, 2005, a
primit premiul „României Literare” pentru cea mai bună
carte a anului, premiu pe care l-am luat chiar din mâna
domnului Manolescu. Într-un sens mai larg, am avut
mereu avantajul, dar şi dezavantajele corelate ale celui care
parcurge mai multe domenii: pentru unii teoreticieni sunt
prea literat, pentru unii literaţi – prea teoretician; unii îmi
laudă traducerile din antici, dar uită de alte cărţi; alţii mă
ştiu din presă numai drept „băsist”. Aceştia din urmă sunt
cei mai fericiţi: sunt scutiţi de orice alte complicaţii. 

„Scriitorii fac cărţi, dar adesea nu ştiu ce fac”

I.C.: Cum priviţi acum perioada dvs. de intensă activitate
jurnalistică, în special de la prestigioasa Revistă „22”, din
turbulenţii ani 1990, cu mineriadele, conflictul etnic de 
la Târgu-Mureş şi reînvierea Securităţii, fenomenul Piaţa 
Universităţii, alegerile din „Duminica Orbului” ş.a.?

A.C.: A fost o perioadă plină pentru mine, la fel ca pen-
tru toată lumea. M-am implicat civic, ca atâţia alţii, şi cu
ce ştiam mai bine să fac: scrisul. Era necesar. Apoi din publi-
cistica politică am învăţat foarte mult. Mai întâi am refă-
cut corelaţiile dintre politică şi cultură pe care „rezistenţa
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prin cultură” aproape le exclusese; am înţeles mai bine
teoriile politice ale unor scriitori antici, precum Tucidide,
Platon sau Aristotel. În fine, cred că scrisul meu în sine a
avut mult de câştigat: a trebuit să scriu mai concis, mai
pregnant, să urmăresc formula fericită. Am asimilat, cred,
destul de bine şi registrul ironiei. „Genul scurt” – de la o
jumătate de pagină până la două pagini – mi-a devenit
foarte familiar şi drag. Cred că am avut şi câteva reuşite
notabile aici. Am câştigat fani. Câteva bucăţi au fost folo-
site de colegi drept material didactic pentru retorică. O
alta a fost citită în două rânduri, înaintea a doi preşedinţi,
ca fiind emblematică pentru revista 22. O alta a circulat
un timp pe internet ca pseudepigrafă a lui Dan Puric.
Oricum, volume precum Cuvintelnic fără frontiere şi
Poveşti impertinente şi apocrife datorează esenţial acestei 
experienţe.

I.C.: În fine, foarte recent, aţi făcut o altă trecere intere-
santă, un pas important, de la eseistică şi filosofie la litera-
tură, deşi aţi mai publicat proză scurtă (Poveşti impertinente
şi apocrife, de exemplu), scriind un roman, intitulat Uimi-
toarea istorie a lui Şabbatai Mesia (2015), un roman mis-
tico-istoric, aş spune. De ce aţi simţit nevoia să abordaţi acest
gen literar, dincolo, să spunem, de faptul că volumele şi cărţile
de filosofie şi studiile despre antichitate sunt citite de tot mai
puţini oameni, de faptul că tinerii nu sunt interesaţi de cul-
tură, după cum aţi declarat? 

A.C.: În parte, şi acesta – diminuarea apetitului pentru
lectura „dificilă” – a fost un motiv. Iniţial, am vrut să scriu
o biografie romanţată a personajului. A ieşit altceva şi, un
timp, chiar şi mie mi-a fost greu să definesc ce anume – o
combinaţie între roman, istorie, dialog teologico-politic.
Oricum, ceva de graniţă şi oarecum insolit la noi. Mă
bucur că un public, nu chiar redus de tot, a apreciat com-
binaţia, iar unii mai pricepuţi mi-au lăudat chiar „tehnica”
scriitoricească – ceea ce pentru un debutant în ale romanu-
lui a fost foarte onorant. Mixajul dintre fantezie şi istorie,
atâta timp cât e recunoscut şi nu cade într-un conspi-
raţionism vulgar, gen Dan Brown, mi se pare deopotrivă
plăcut şi instructiv. Este adevărat, pe de altă parte, că nu
întotdeauna motivele explicite şi conştientizate se supra-
pun peste altele, mai adânci, peste obsesiile noastre fun-
damentale. Scriitorii fac cărţi, dar adesea nu ştiu ce fac.

I.C.: De ce v-aţi fixat, focalizat pe acest personaj, totuşi
fascinant, Şabbatai Ţevi, care s-a proclamat Mesia şi a pro-
vocat o „Intensă fervoare mesianică” în rândul evreilor, pe la
1666, s-a convertit la Islam şi care ar fi autorii de romane
istorice serioase, profunde, care v-au influenţat, dacă a existat
aşa ceva? 

A.C.: De mai multă vreme m-a obsedat cazul acelor 
intelectuali care au continuat să creadă în comunism, 
în pofida tuturor dezminţirilor date de istorie. În general,
m-am întrebat: cum e posibil să crezi în pofida evidenţei?

Apoi mi-am dat seama că nu evidenţa produce credinţa,
ci invers, o credinţă îşi selectează evidenţa şi transformă
lumea după cerinţele ei. Aşa am ajuns la istoria lui Şabbatai
Ţevi şi a convertirii sale, care, paradoxal, a creat o nouă 
religie şi o nouă sectă după convertirea la islam. Nu cred
că autori de romane istorice mari, gen Numele trandafiru-
lui al lui Umberto Eco, sau Mă numesc Roşu al lui Orhan
Pamuk, m-au influenţat în vreun fel. Totuşi, nu cu mult
înainte de a scrie romanul despre Şabbatai Ţevi, am citit
Problema Spinoza a lui Irvin Yalom (unde se vorbeşte, en
passant, şi despre Şabbatai). Deşi romanul are multe lu-
cruri bune, am rămas nemulţumit de felul în care autorul
încheagă ansamblul. Recunosc, m-am gândit să încerc să
fac mai bine.

„Viitorul evreilor din România? Individual – după caz.
Colectiv – pagina de istorie”. 

I.C.: Trecând la evreii din România, de ce credeţi că 
minoritatea evreiască de la noi, care a avut şi are o con-
tribuţie extraordinară în toate domeniile, de la artă şi cultură
la ştiinţă şi medicină ori în economie, a fost tratată mai 
degrabă negativ, chiar foarte rău în anumite perioade istorice,
mai ales în timpul dictaturii antonesciene, spre deosebire de
alte ţări europene, chiar vecine cu a noastră, care „şi-au
emancipat” mai devreme evreii, le-au acordat toate drepturile
etc.?

A.C.: De ce evreii din România au fost, în general,
trataţi negativ? 1) Atmosfera generală de antisemitism în
întreaga Europă de dinainte de Al Doilea Război Mondial.
2) Dificultăţile modernizării într-o ţară predominant ru-
rală şi cu o burghezie românească subţire. 3) Imigraţia masivă
de evrei din Galiţia în prima jumătate a secolului al XIX-
lea. 4) Concurenţa importantă în profesiunile liberale din
partea evreilor emancipaţi. 5) Obsesia duşmanului dină-
untru care pactizează cu duşmanii din afară, obsesie exa-
cerbată de presă: vezi ideea că toţi evreii sunt comunişti şi
că vor distrugerea României. Această obsesie a contribuit
esenţial la Holocaustul pus în operă de regimul Antonescu.
Este adevărat că ţări precum Austro-Ungaria şi-au eman-
cipat mult mai devreme evreii, care, de altminteri, s-au şi
asimilat mult mai profund. Totuşi, după 1900 antisemi-
tismul a fost o constantă şi în aceste ţări, iar rezultatele au
fost sinistre şi aici. Antisemitismul, aşa cum se manifestă
pretutindeni în Europa după 1800, este şi rezultatul unei
îndelungate tradiţii creştine antiiudaice şi, în acelaşi timp,
efectul pervers al emancipării de creştinism.

I.C.: Într-una din cărţile mele (Mari controverse literare,
2014), care cuprinde şi trei eseuri literare despre cultura
evreiască din România, antisemitismul lui Eminescu, despre
cum au fost văzuţi evreii de către marii noştri scriitori, despre
Mihail Sebastian, am observat, printre altele, că literaţii, 
istoricii, sociologii şi jurnaliştii români au fost antisemiţi
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chiar şi atunci când aveau prieteni scriitori şi oameni de cul-
tură evrei, ori erau antisemiţi în viaţa reală, iar în scrierile
lor erau mai atenuaţi, când Marile Puteri încercau să im-
pună României, pe drept cuvânt, adoptarea unor drepturi 
esenţiale în favoarea evreilor români, pentru a nu mai vorbi
de anumite conjuncturi istorice care favorizau un antise-
mitism feroce. Cum vă explicaţi? Chiar şi în prezent există
acel „antisemitism fără evrei”. Ce viitor vor mai avea evreii
din România, cei care au mai rămas, foarte puţini, din pă-
cate? 

A.C.: Există un topos foarte cunoscut: „Cum să 
fiu tocmai eu antisemit? Doar am mulţi prieteni evrei”. 
Şi încă unul: „Ei, dragă, dacă toţi evreii ar fi ca tine...”.
Dar contradicţiile acestea au fost strălucit surprinse chiar
de M. Sebastian în De două mii de ani... Foarte mulţi 

intelectuali, scriitori, politicieni români din trecut, şi din-
tre cei mai mari, au fost antisemiţi într-o măsură mai mare
sau mai mică. Excepţiile au fost puţine. Adevărul este că
antisemitul are ce are nu cu A, B sau C, cu care poate fi
bun amic, ci cu „iudaismul internaţional”, cu „oculta iude-
omasonică”, cu „ucigaşii lui Cristos” ori, mai recent, cu
„sionismul fascist”. Antisemitul se luptă cu spectre, care
au prostul obicei să se întrupeze în indivizii A, B şi C. 
Astfel încât, cine vrea să scape de spectre trebuie să se le-
pede şi de respectivii (eventual alungându-i sau expedi-
indu-i în lagăre). Dar spectrele nu dispar astfel şi, chiar
dacă nu mai găsesc loc de întrupare, continuă să obesedeze
visele minţilor labile. Iată „antisemitismul fără evrei”. Vii-
torul evreilor din România? Individual – după caz. Colectiv
– pagina de istorie. 
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