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Un pariu nevinovat
pentru adolescenþii
mai mult sau mai puþin... miopi

Frumoasã carte a ieºit, zãu aºa!
Am recitit-o acum ca sã-i scriu prefaþa ºi, brusc,
m-am simþit ca-n faþa sobei din copilãrie, cãreia îi
deschideam cu sfialã uºiþa, lãsându-mã minute în
ºir pradã dansului halucinant al flãcãrilor. Obrajii
se înroºeau, buzele se uscau, pleoapele se moleºeau,
geamãtul lemnelor hipnotiza auzul, scânteile, sãrind
feeric din jar, fermecau privirea. Ce seraficã pãdure
de minuni se ascunde în sintagma „la gura sobei“!
Cum sã nu regãseºti cu tainicã plãcere confortul
copilãriei ºi seducãtoarele reverii petrecute printre
basme ºi poveºti aventuroase, cu Ispirescu, Andersen,
Grimm ºi Ion Creangã, într-o parte, cu Jules Verne ºi
Dumas, în cealaltã!?
ªi când te gândeºti cã totul a pornit dintr-o toanã,
o joacã, un capriciu subtil garnisit cu câteva plãcinte
savuroase ºi un pahar de vin roºu, în urmã cu câteva
luni, când le-am povestit lui Gabriel Liiceanu ºi Andrei
Pleºu istoria cu pricina. Prea multã lume îmi ceruse,
de-a lungul ultimilor ani, liste cu cãrþi fundamentale, de la pãrinþi ºi bunici pânã la tinerii participanþi la proiectul „Mind the Book“, cu care m-am
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întâlnit la Cãrtureºti, ca ºi cu liceenii din Sibiu,
Cãlãraºi, Râmnicu Vâlcea, Focºani, Timiºoara, Bacãu
ºi Cluj, cu care mi-a fost dat sã mã întâlnesc în ultimii ani! Ei mi-au topit scepticismul ºi mizantropia
prin efervescenþa lor culturalã, prin foamea de autenticitate ºi nevoia stringentã de modele, de energii
formative.
O dorinþã anume revenea de peste tot (doar trãim
într-o lume a topurilor): daþi-ne o listã de titluri fundamentale! Cãrþile care v-au format pe dvs., sau pe
care le consideraþi exemplare, vitale în coacerea unei
adolescenþe care-ºi construieºte inteligenþa, demnitatea, statura moralã!
Când am auzit cã ºi Liiceanu, ºi Pleºu trecuserã
prin atari încercãri de tandrã presiune interogativã,
am pariat numaidecât ca, din octombrie pânã la Crãciun, sã adunãm o sumã de personalitãþi împrejurul
acestei idei.
Am înºirat la iuþealã vreo douãzeci ºi ceva de nume
(nu au rãspuns toþi, din varii motive), fiecare reprezentând o categorie, un tip, un eºantion de segment
profesional ºi impact public, dupã care le-am expediat urmãtoarea scrisoare:
Doamnelor ºi domnilor,
Dragi prieteni,
Vã scriu, cu sincerã plãcere – ºi cu îngãduinþa conducerii Editurii Humanitas –, pentru a vã invita sã
colaboraþi la alcãtuirea unei cãrþi frumoase, nobile
ºi folositoare.
De peste zece ani, de când sunt „Omul care aduce
cartea“ la ProTV, am fost întrebat, în repetate rânduri ºi în cele mai variate contexte, „care sunt cãrþile
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de cãpãtâi ale unui om adevãrat“, ba chiar somat
sã dau zece, douãzeci de titluri de lecturi formatoare.
Mai ales pãrinþii ºi bunicii trepidau la posibilitatea de a consulta un astfel de top sui generis. Dacã
ar fi sã extrag numitorul comun al atâtor rugãminþi
pe cât de înduioºãtoare, pe atât de onorant-angajante, acesta ar fi mesajul unei doamne din Alexandria: „Fiul meu are 14 ani, e un bãiat bun, dar cam
zburdalnic. Îl bat la cap sã citeascã ºi-mi zice cã n-are
chef. De hatârul meu, ar accepta sã citeascã la varã
ºase, ºapte cãrþi, aºa cã vã rog sã mi le recomandaþi
dvs. Cãrþi fundamentale. Ce autori, ce titluri v-au
fãcut pe dvs., la vârsta lui, sã alegeþi calea lecturii?“
Bine, am rãspuns, dar eu nu pot sã-i livrez pur
ºi simplu unui adolescent autorii ºi titlurile care mi-au
amprentat mie definitiv firea ºi destinul. Dacã însã
îmi veþi spune ce temperament, ce înclinaþii, ce opþiuni
îl definesc pe fiul dvs. (e sportiv, superficial, ludic,
histrionic, sau melancolic, introvertit, disforic? ce colecþioneazã, ce fel de prieteni are, ce muzicã ascultã, ce
complexe are? etc.), atunci, desigur, o sã pot plia pe
natura acestora o sumã de recomandãri bibliografice
cât mai atractive ºi mai eficiente ca energie sufleteºte
plãsmuitoare.
Am dat, astfel, câteva liste cu titluri dintre cele mai
variate, de la clasica inseriere de Jules Verne–Karl
May–R.L. Stevenson–Jack London, pânã la Dostoievski–Thomas Mann–Hesse–Jünger–Yourcenar, trecând
prin sufism–budism–isichasm, dar ºi prin Baudelaire–Lautréamont–Ner val–Rimbaud–Dylan
Thomas, prin marile nume de manual de la Shakespeare, Dante ºi Cervantes la Balzac, Dickens, Flaubert
ºi Tolstoi, ori trimiþând direct la Salinger, Kerouac ºi
Ian McEwan, totul, repet, în funcþie de presupusele
aºteptãri ale tânãrului în cauzã.
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Nu demult, povestind întâmplãtor istoriile de mai
sus – apropo de calofobia, misofilia ºi calibanismul
jemanfiºist ce caracterizeazã mare parte din publicul
teenager de azi –, împreunã cu Andrei Pleºu ºi Gabriel
Liiceanu, am avut plãcuta surprizã sã vãd cã amândoi au avut parte de experienþe identice, chestionaþi
fiind ºi ei, cu diverse ocazii, despre „marile lecturi ale
adolescenþei“.
Ei bine, cu aceastã ocazie s-a copt ideea acestui
volum.
Ce-ar fi, ne-am zis, sã adunãm zece, douãzeci de
personalitãþi culturale din România de azi – fiecare
fiind, în domeniul sãu, o energie benefic-iradiantã,
de mult recunoscutã public – care sã-ºi mãrturiseascã
revelaþiile citirii fermecãtor-terapeutice?
Fie propunând zece autori, sau zece titluri beton
ale topului personal, fie alegând o tematicã, o epocã,
un stil, un cumul de referinþe livreºti cu secvenþe picturale ºi muzicale, într-o libertate deplinã, aºadar.
În fond, poþi descoperi cu frenezie Cugetãrile lui
Pascal paralel cu Fraþii Karamazov ºi simultan cu
ºocul Bach–Grünewald, sã zicem. Ori sã-þi fi descoperit substanþa moralã la ºcoala romantismului timpuriu. Sau sã te fi înrobit problematica barocului
în multiplele înþelesuri acordate termenului de istoricii
ºi filozofii culturii.
Mã rog, þin sã subliniez libertatea totalã de care
domniile voastre se pot bucura neîngrãdit în ceea ce
priveºte colaborarea la cartea de faþã. Puteþi scrie zece
rânduri, cu zece titluri, dupã cum puteþi scrie zece pagini confesive despre anii adolescenþei, dar din care
sã rezulte, oricum, o suitã de recomandãri precise.
Puteþi alege ºi comenta opera unui singur autor, dupã
cum puteþi înºira cincizeci de cãrþi. ª.a.m.d.
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Esenþial este ca fãptura fiecãruia sã-ºi transpunã
sincer (ºi… pedagogic) în pagini rostul închegat la
cãldura lecturii, a artei, a spiritului.
Volumul se va intitula Cãrþile care ne-au fãcut
oameni.
Visul nostru ar fi sã facem acest dar tinerilor în
preajma Crãciunului 2010, ceea ce presupune predarea intervenþiilor pânã cel târziu la 08 noiembrie.
ªi, cum este vorba de un dar… neprecupeþit, colaborarea se va face pro bono, ceea ce, nãdãjduim, nu
va constitui un impediment serios.
Am fi onoraþi ºi bucuroºi sã faceþi parte din sumar.
Dorindu-vã tot binele,
Editura Humanitas,
Pt. conf. Dan C. Mihãilescu
Vezi bine cã 8 noiembrie s-a fãcut 8 decembrie,
dar asta n-are-a face. Destul cã volumaºul s-a copt
bine ºi cã poate isca un noian de comentarii, benigne
ºi maligne deopotrivã.
Dintru început, selecþia autorilor îmi va naºte cel
puþin douã mii de duºmani în breasla literarã (Uniunea Scriitorilor cred cã are aproape trei mii de membri:
cum sã nu se considere aproape fiecare demn sã figureze într-un astfel de sumar?!). Presimt ca pe o tradiþionalã fatalitate întrebãrile de genul : „de ce nu
ºi Eugen Simion, Alexandru George, Eugen Negrici
sau Mircea Martin?“ „De ce nu ºi Breban, Ileana Mãlãncioiu, Buzura, Adameºteanu sau Agopian lângã
Ana Blandiana?“
Tot aºa, alþii se vor întreba – tot pe bunã dreptate – de ce nu ºi Valeria Seciu, Radu Beligan ori
Marcel Iureº alãturi de Victor Rebengiuc ºi Irina
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Petrescu? De ce nu Sorin Ilfoveanu lângã ªtefan
Câlþia? De ce nu Lucian Pintilie, Silviu Purcãrete,
Alexandru Dabija, David Esrig sau Tompa Gabor
împreunã cu Mihai Mãniuþiu? De ce nu ºi Mugur
Isãrescu alãturi de Valeriu Stoica, Radu Cosaºu împreunã cu Ion Vianu? ª.a.m.d.
Adevãrat, unii dintre aceºtia au fost contactaþi
iniþial, însã ºi-au declinat participarea, ori au acceptat, dar au amânat indefinit predarea rãspunsului.
Oricum ar fi, nimic nu cred cã ne împiedicã sã
reeditãm peste un an cartea, dar cu, sã zicem, cincizeci de semnatari. Tot ce am vrut deocamdatã a fost
o simplã ºi sincerã deschidere. O minimã depliere
de personalitãþi dintre cele mai diferite ca temperament, specializare ºi forme de manifestare publicã.
Altcineva ar putea, la fel de legitim, sã se întrebe
de ce lipsesc atâþia alþi formatori de opinie, de la
C.T. Popescu ºi Mihaela Rãdulescu la Cristian Tabãrã
ºi Eugenia Vodã, de la Cristian Þopescu, Cãtãlin
Tolontan sau Ion Cristoiu la Alina Mungiu, Florin
Iaru, Mircea Mihãieº…
Bun.
Acuma, citiþi domniile voastre cartea ºi întoarceþi
pe toate feþele rãspunsurile.
Nu se oferã ele ca o pradã minunatã celor mai
diverse aºteptãri?
Cine se aºtepta sã vadã 7 nume din 17 (Andrei
Pleºu, Lucian Boia, Livius Ciocârlie, H.-R. Patapievici,
Andrei Cornea, Valeriu Stoica ºi Dan C. Mihãilescu)
citind ºi citând cu voluptate Insula misterioasã?
Maaaare mister, de (psih)analizat intens pe viitor.
Ca ºi revenirea Muschetarilor la Neagu Djuvara,
Ioana Pârvulescu ºi Lucian Boia.
Dacã la Mircea Cãrtãrescu hipnoza alegoriei este
ceva cum nu se poate mai firesc, ponderea lui I.L. Caragiale la Irina Petrescu ºi Andrei Pleºu, ca ºi prezenþa
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prozei argheziene la Mihai Mãniuþiu (Cimitirul
Buna-Vestire), sau portanþa lui Melville cu Moby
Dick la Ion Vianu, ca sã nu mai zic de ataºanta (pentru mine) citare a Legendelor Olimpului (Alexandru
Mitru) la Andrei Cornea – sunt tot atâtea provocãri
pitoreºti, prilejuri incitante de reflecþie.
Hai sã lãsãm ranchiuna la o parte ºi sã uitãm,
pentru câteva clipe de sãrbãtoare, sumarul pe care
l-aþi fi întocmit fiecare dintre dvs.
Îmi îngãdui sã cred cã, în funcþie de simpatia pentru unul sau altul dintre autorii cuprinºi în sfera
nostalgicã a evocãrilor de faþã, cititorii-pãrinþi (ºi
mai ales bunici) îºi vor îndemna fiii ºi nepoþii cu mai
multã hotãrâre ºi seninãtate cãtre un titlu sau altul,
odatã ce ele, titlurile, i-au fãcut oameni pe… ºi pe…
sau pe…
În dezumanizarea generalã, în decerebrarea ºi
decreºtinarea care ne desfigureazã, credeþi-mã cã
aºa ceva înseamnã foarte mult.
3 decembrie 2010
Dan C. Mihãilescu
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