
 
 
 
STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                              ANUL V, NR. 3 (18), SEPTEMBRIE 2009 
 

 112

EXIL  ŞI (�O�)APARTE�E�ŢĂ. CE POATE Î�SEM�A „SĂ FII 
ROMÂ�” 

 

EXILE A�D (�O�-) AFFILIATIO�. WHAT „BEI�G ROMA�IA�” 
CA� MEA� 

 
Emilia PARPALĂ 
Universitatea din Craiova 
Facultatea de Litere, str. Al. I. Cuza, nr. 13 
E-mail: parpala_afana@yahoo.com 
Rimona AFA�A 
University of Amsterdam, �etherlands 
E-mail: rimona.afana@yahoo.com 
 
Abstract 

The Unfaitful Diary by Bujor �edelcovici operates a conjunction between exile and 

imagological reflexion on “the nature” of Romanians, based on ethical, cultural and civic data. 

The liminal position of the exilee permit him to solve the contradiction between stereotypes 

and ethno-images and between auto- and hetero-images. The quality of his observations depends on 

his affiliation: �edelcovici is a Romanian Jewish writer in Paris; if his Romanian identity is 

assumed, the Jewish origins remains ambiguous. 

In search for revealing the inner forms of collective portrait, the author uses three levels of 

analyses: archetypal, typological and psycho-cultural. He pays a special attention to the “diseases” 

of Romanian society, to the ambivalence and to the dynamics of ethno-images. 
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0. Introducere 

Problema identităţii, permanentă prin natura ei, devine acută în momentele de criză, ca 
acelea prin care trece lumea est-europeană. Românii se redefinesc în raport cu o Europă în curs de 
remodelare; de aici, insistenţa cu care se revine asupra identităţii etnoculturale, fie prin 
autocunoaştere, fie în oglinda alterităţii. Imaginea se construieşte din diverse surse actuale, dar şi 
prin recurs la istorie, artă, filosofie, antropologie etc. Înfiripat din multe surse, portretul colectiv se 
remodelează mereu - „o încremenire în portret este de neînchipuit” [1]. Obiectul acestei cercetări îl 
constituie reflecţiile imagologice conţinute în Jurnal infidel de Bujor Nedelcovici [2], scriitor 
român evreu, autoexilat la Paris. Textul ne pare relevant din mai multe puncte de vedere: în primul 
rând, distanţarea pe care o presupune exilul permite reevaluarea imaginii colective şi 
contextualizarea ei cosmopolită (heteroimagini). Exilul, proces al dislocării, spaţiu al memoriei 
fragmentate şi al scripturalului, nu este doar “lungul drum al cunoaşterii eului către sine” (196), 
răspunsul la întrebarea “de ce sunt ceea ce sunt?”, ci şi un proces cognitiv ex-centric, care-şi ia ca 
obiect  alteritatea. Prin situarea liminală, exilatul rezolvă contradicţia dintre stereotipuri şi 
etnoimagini, dintre “imaginea indusă şi cea dedusă”  [3], dintre autoportretul pe care şi-l fac de 
regulă românii şi portretul pe care alţii îl creionează.  

Calitatea observaţiei – preciza Tzvetan Todorov [4] – depinde de poziţia observatorului, de 
înrădăcinarea judecăţilor în valorile personale. Pentru că îşi asumă românitatea, Nedelcovici 
scrutează cu luciditate paradoxul nostru identitar generator de anxietate. Într-un Paris babilonic în 
care comunităţile migratoare îşi intersectează alterităţile, amintirea patriei  pierdute menţine un 
salvator sentiment al apartenenţei. Pentru că evreitatea rămâne o componentă secundară şi 
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neasumată, identitatea echivocă a autorului este detectabilă mai ales la nivel discursiv: apelul la 
gândirea mitică şi biblică, componenta dialogică, luciditatea flexibilă, oscilând între echilibru şi 
suferinţă, între implicare şi însingurare – toate acestea conotează cultura evreiască. 

 
1. Autoimagini. Stereotipuri despre români 

Nedelcovici relatează că, în mai 1988, la un coctail organizat de revista Esprit, un domn în 
vârstă s-a apropiat şi l-a întrebat: „Eşti român?” „Românii sunt nişte hoţi!” şi i-a întors spatele, 
lăsându-l siderat (90). Reducţionismul este aici comentat cu detaşarea unui moralist: „orice 
generalizare presupune nu numai necunoaştere, dar şi o gravă eroare” (90). Brutalitatea stereotipului 
îi induce, în altă împrejurare, o reacţie de respingere vehementă, propagată în lanţ, prin modalizări 
discursive. Când află, din presă şi din cărţile publicate după 1990, că românii au fost „naţionalişti, 
xenofobi şi antisemiţi”, indignarea se revarsă într-o retorică greu de stăpânit:  

Deci eu, familia mea, cercul de prieteni...toţi am fost nişte rasişti! Nu ştiam! – Şi de ce n-am 
simţit niciodată acest sentiment? De ce se generalizează acuzând un popor, fără să se facă o analiză 
în care discernământul să stea la baza oricărei aprecieri? Cioran, Eliade şi Noica sunt acuzaţi de 
aceeaşi atitudine.  Oare pot fi erori scuzabile şi altele de neiertat? De meditat...cu „cărţile pe masă” 
(108). 

Deşi reproduce stereotipuri despre „firea” românilor, Nedelcovici analizează cu fineţea unui 
clinician „bolile” societăţii româneşti, ireductibile la discursul stereotipizat. De aceea, reperul etic 
este prioritar, secondat de atitudinea civică. 

 
1.1. Arhetipuri fondatoare 

Nedelcovici îşi înrădăcinează atât poetica exilului, cât şi poetica/politica memoriei în „mituri 
fondatoare” care, conform lui Ricoeur, au avantajul de a ne spune cum au fost lucrurile la început. 
„De unde provine Răul?” se întreabă exilatul. Uciderea lui Abel de către Cain (invidia), mitul lui 
Dedal (vanitatea) şi al regelui Midas (perversiunea morală) anunţă o umanitate confruntată originr 
cu Răul. „Suntem ontologic separaţi”, pentru că „indiferenţa, vanitatea, sfidarea şi lipsa de grijă 
pentru aproapele nostru  guvernează raportul dintre Eu-Tu-Celălalt” (182). 

Pentru Nedelcovici, mitul lui Cain şi Abel are conotaţii ontologice (natura scindată a fiinţei: 
„Suntem pe rând Cain şi Abel şi cei doi fraţi se află întruchipaţi în fiecare dintre noi” - 80) şi 
imagologice: „De ce românii s-au simţit mai aproape de Abel (fatalitatea mioritică şi 
autovictimizarea) şi nu au adoptat poziţia lui Cain? – 80).  

Identitatea unui popor este dată de valorile împărtăşite, valori care-i asigură rezistenţa în 
timp; or, principiul, legea, esenţa sunt străine românilor, etnie limitată la egoism/ subiectivitate:  

Românul nu crede în Bine sau în Rău. El este tentat să vadă „binele meu” sau „Răul meu”, 
ori să anuleze contrariile prin „toţi sunt la fel” […] “Binele suprem” sau „Răul absolut” l-ar obliga 
să ia o atitudine de interes general şi să depăşească viziunea personală şi egoistă (105).  

 
1.2. Tip şi identitate 

„Paradoxul apartenenţei” geopolitice a României la spaţiul de intersecţie a trei imperii [5] 
este dublat de moştenirea noastră istoric hibridă: pe de o parte, o ereditate occidentală („noi de la 
Râm ne tragem”), pe de altă parte, ortodoxia bizantină [6]. În plan etic şi civic, această bipolaritate 
se traduce prin dihotomia cultură vs. natură, prin incapacitatea de a discrimina între bine şi rău, prin 
amoralism: 
 Şi totuşi...care este „binele suprem” al românului? Continuitatea! Supravieţuirea! 
Capacitatea de a integra răul în natura umană. Poate din acest punct de vedere suntem mai orientali  
decât credem. Pentru occidentali, problema civică şi morală se situează pe primul loc. Pentru 
orientali, binele şi răul sunt conţinute în esenţa umană, cu deosebiri d egrad ale unuia şi aceluiaşi 
lucru. Occidentalul năzuieşte către bine şi cade victimă răului. Românul nu crede cu adevărat nici în 
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bine şi nici în rău. Sensul suprem al fiinţei: ea este. Şi în fond...poate numai eu doresc să fie altfel 
decât ceea ce este. (s.a.) (106). 
 Într-o vizită în Maroc, în 1992, diaristul se simte ca în România şi insistă asupra 
stereotipului care încarcă negativ topografia orientală: 
 Încă o dată am înţeles că cei din „spaţiul carpato-dunărean” sunt – parţial – orientali. În 
amvonul bisericilor ortodoxe ar trebui să se afle un muezin care să cheme credincioşii la rugăciune. 
În fiecare dintre noi se ascunde un bizantin pe care îl derobăm în faldurile spiritualităţii latine... 
Când spun „bizantin” nu mă refer la civilizaţia bizantină, superioară Occidentului în perioada anului 
1000, mă gândesc la tentaţia către conspiraţie, complot, intrigă şi corupţie” (185). 

Indiferenţa faţă de trecut, memorie şi suferinţă, toleranţa faţă de scriitorii care au slujit 
regimul comunist, vin tot din lipsa de conştiinţă, moralitate şi atitudine civică, într-o societate civilă 
în formare. Despre ţara în care anormalitatea e norma, în care „este posibil orice şi oricând” (137), 
în care impostura şi indecenţa sunt mărcile timpului, autorul scrie indignat: „Nici o răspundere! Nici 
o iniţiativă! Nici o datorie morală, creştinească sau civică! ”Fericiţi cei vinovaţi cu duhul”! (s.a.) 
(139). 
 

1.3.  „Bolile” morale şi sociale ale românilor 

O strategie semantico-stilistică specifică Jurnalului infidel constă în etalarea relaţiilor 
semantice dintre lexeme: conceptul este descompus în subclasele sale, iar acestea, însumate, 
recompun întregul. Astfel: 

a) m e r o n i m i a (relaţia dintre un element considerat ca întreg şi părţile sale):  
Îmi este teamă că în viitor, datorită „fibrei noastre valahe”, atât de puţin rezistentă (sau poate 

foarte rezistentă şi nu ne dăm seama că suntem un popor bătrân), se vor accentua vechile noastre 
boli sociale şi morale: corupţia, arivismul, oportunismul, nepotismul, lupta pentru putere, lipsa de 
conştiinţă de răspundere publică şi profesională, amoralismul politic, naţionalismul, xenofobia, 
obsesia pericolului exterior şi credinţa că suntem victimele unor comploturi  internaţionale, 
necesitatea unui om forte şi providenţial care să ne scape din haos etc. (s.n.) (151). 

La întâlnirea mai multor exilaţi cu Regele Mihai, în 1992, Nedelcovici notează: „În cazul în 
care va fi chemat în România pentru a conduce destinele ţării […] va fi nevoit să înfrunte câţiva 
duşmani redutabili: prostia orgolioasă, mitocănia vulgară şi corupţia generalizată” (s.a.) (190). 

b) p r o n u m e l e   p e r s o n a l de includere, „n o i”: „Oare noi, românii, nu cumva am 
acţionat destul de des...cu jumătăţi de măsură?” (s.n.) (149). 

c) p o l a r i z a r e a  şi  n e u t r a l i z a r e a  etnoimaginii, consecinţă a unui nivel mental 
originar, au fost consemnate de Herodot: „Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci, 
dar...dacă ar fi uniţi între ei, ar fi neînvinşi” (203). Vitejia şi dreptatea (elemente pozitive) sunt  
subminate de lipsa de unitate şi neizbândă (elemente negative).Ambivalenţa, specifică 
stereotipurilor, indică imparţialitatea observatorului: 

Noi, românii, putem fi cunoscuţi prin evenimentele hotărâtoare pentru destinul nostru istoric 
în care am dat dovadă de curaj, de eroism, dar şi de...compromis, minciună, soluţie facilă („Lasă! 
Trece şi ne descurcăm noi!”), corupţie, impostură, profitorism, lichelism...Micul demon ascuns în 
fiecare dintre noi. Trăsături contrare demnităţii, responsabilităţii, solidarităţii, onoarei (cuvânt uitat 
şi demodat), sacrificiului şi chiar al martiriului (145). 

Confruntat cu bizareria/nonsensul întrebării: „Cum poate fi cineva ceea ce este?”, pe care şi-
o puneau persanii lui Montesquieu, Nedelcovici devine, din observator, un subiect paradoxal, care 
trăieşte dureros dilema (non)apartenenţei: 

Cioran a avut dreptate când a privit extrem de sever comportamentul românilor. Bine-bine! 
Dar ce fac eu acum? Cum pot să mai rămân român? Şi cum aş putea să nu mai fiu român...atâta 
timp cât limba în care vorbesc şi scriu este limba românească (148). 
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Pentru că românii nu sunt un popor încremenit în istorie, interesul pentru dinamica 
etnoimaginii se traduce la Nedelcovici prin comparaţii circumscrise deictic: înainte vs. acum; acolo 
vs. aici:  

Ar fi interesant de analizat existenţa în conflict, discordie, disensiune (stasis, gr.) şi după 
decembrie 1989. Dacă înainte eram un popor inhibat din cauza fricii şi a terorii politice şi spirituale, 
acum trăim o expansiune – individuală şi colectivă. Am devenit extravertiţi, suntem într-o 
permanentă criză de cunoaştere şi personalitate, preocupaţi să dobândim puterea politică şi 
financiară, conduşi de o voinţă de afirmare individuală nelimitată, care recurge uneori la orice 
mijloace în folosul scopului obţinut (204). 

Am simţit încă o dată că acolo m-am simţit tot timpul „un străin”, iar aici sunt „străin printre 
străini”. Unul dintre motivele nedeclarate care m-au determinat să plec din ţară a fost mitocănia şi 
mitocănizarea societăţii care infectase nu numai comportamentul oamenilor, ci şi felul lor de a 
gândi (s.a.) (109). 

Întâlnirea cu Paul Ricoeur este „madeleina” care declanşează contraportretul intelectualului 
român, lipsit de modestie, firesc şi simplitate:  

Mi-am amintit de „egolatria” intelectualului român, începând de la Iorga, Camil Petrescu 
şi...până la confraţii noştri actuali. Delirul de grandoare, megalomania, ipseitatea, nombrilismul, 
vanitatea, cultul personalităţii...Să fie oare semnele apartenenţei la o „literatură minoră”, sau a unui 
complex de inferioritate transformat în complex de superioritate? Megalomania la români ar merita 
un studiu aprofundat de psihologie socială... (s.a.) (95). 

Tendinţa de  s t i l i z a r e  a etnoimaginii, indusă de un stimul cultural, încununează atât 
citarea lui Herodot, cât şi impactul cu pictura lui Goya, la Prado:  

Existenţa românilor în non-unitate şi non-identitate sunt caracteristici mentale şi morale care 
nu vor putea fi depăşite decât cu un imens efort de cunoaştere (personală şi colectivă) şi 
autodefinire, prelungite de-a lungul mai multor generţii […] Ne aflăm din nou sub semnul lipsei de 
unitate (interioară şi exterioară) şi sub mitul neizbândei? Oare să nu fi învăţat noi nimic de 2500 de 
ani? (s.a.) (204). 

Ura şi gâlceava lor m-a trimis cu gândul la români. Parcă tot timpul nu facem altceva decât 
să ne luptăm între noi – la marginea satului şi a lumii – dominaţi de o discordie şi o dihonie fără 
sfârşit. Gâlceava neînţeleptului cu lumea  (s.a.) (215). 

 
2. Metafore ale apartenenţei 

Clădită pe un arhetip al răului – „Noi toţi suntem copiii lui lui Isac Lachedem şi ai lui 
Barrabas” (178), umanitatea are putine premise naturale pozitive. Pe linia lui Cioran, Nedelcovici 
consemnează cu amărâciune confuzia şi lipsa de criterii morale a lumii căreia, lingvistic, îi aparţine. 
Gândirea sa analogică exploatează simboluri culturale pe care le reinterpretează imagologic, 
suprapunându-le conceptului „românitate”. Ca şi broasca ţestoasă din filmul Mondo-Cane (care, 
după explozia nucleară de la Hiroshima, îşi pierde simţul de orientare), o parte din români:  

în loc să se salveze, se sinucid, crezând că au găsit calea spre izbăvire. Primul adversar: cel 
de lângă tine. Apoi, toţi cilalţi... Când o să ne regăsim instinctul salvator, solidar şi responsabil? 
Cînd o să ridicăm privirea spre cer şi o să fim...poate tot o broască ţestoasă, ar care tinde să se 
desprindă de la pământ. Broasca ţestoasă creată  emâna lui Brâncuşi... (s.a.) (154). 

Turnul din Pisa, o minune a lumii, poate sfida legile gravităţii, însă o societate clădită pe 
„eroare de calcul”, cum este cea românească,  până la urmă se va prăbuşi (155-156). O imagine 
obsedantă a Bucureştiului prăfos, torid, murdar, abandonat se închide într-o metaforă generalizantă: 
„Deodată, am avut revelaţia deşertului şi a deşertăciunii” (s.a.) (168). 

 
3. O proiecţie (de sine) utopică 

15 ianuarie 1988 este momentul în care este inserată în jurnal problematica imagologică; 
autorul prezintă la Institut National des Langues et Civilisations Orientale o conferinţă cu tema De 
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ce suntem ceea ce suntem? Sau Câteva observaţii asupra mentalităţii, culturii şi spiritului 
românesc. Iată câteva dintre cele 13 seme de apartenenţă la condiţia de „a fi român”: 

- A trăi permanent într-o tensiune creatoare, într-o coincidenţă contrarie şi uneori 
paradoxală. Sensul nonsensului! 

- Să nu te situezi între Orient şi Occident şi să-ţi creezi o patrie imaginară şi o limbă 
neasemuită. 

- Să-ţi păstrezi „unitatea interioară”, să-ţi găseşti un axis mundi şi să nu-ţi fie străină coloana 
infinită”. 

- Să trăieşti în imaginar şi fabulos atunci când ar trebui să iei coasa şi să seceri buruienile, 
trădătorii şi vânzătorii de frate. 

- Să fii iubitor d elibertate şi să te adaptezi tiranilor. 
- Să fii mereu ispitit la glume şi ironie, chiar atunci când nu mai ai nici o speranţă şi să rămâi 

lucid şi cu ochii deschişi când te prăbuşeşti în prăpastie (82-83). 
Pe lângă actualizarea stereotipului ironic şi paradoxal, moştenit de la Caragiale, este vizibilă 

în această analiză extrapolarea propriilor bovarisme de scriitor la psihologia naţională. Pe ultima filă 
a jurnalului este evocat Ovidiu, marele exilat de la Tomis:  

De ce prezenţa lui nu a căpătata un caracter mitic pentru români, „popor de poeţi”?. De ce 
Tomis nu s-a transformat într-un Compostelle, loc de pelerinaj – dacă nu mistic, cel puţin artistic – 
pentru cinstirea Primului Poet care a trăit pe pământul geţilor? […]  Îmi imaginez un pelerinaj la 
Tomis în care tinerii ar recita cu voce tare versuri din Tristele sau Pontice... (216). 

Utopia artei corectează distopia realităţii. Este o sugestie de redimensionare,  în planul 
deziderativ al lui „ar fi putut”/ „ar putea să fie”. Proiecţia sinelui asupra alterităţii ar optimiza 
etnoimaginea, ar da o altă  formă viitorului: „Şi totuşi, să nu ne pierdem...nu speranţa, (nu sunt nici 
optimist şi nici pesimist), ci luciditatea şi încrederea că un ciclu se va închide şi alt ciclu se va 
deschide. Depinde când?! (151). 

 
Concluzii 

Este firesc ca, într-un jurnal al exilului, fiorul identitar să domine celelalte planuri ale 
reflecţiei. Fără a se stigmatiza, ca Cioran, Nedelcovici îşi asumă românitatea (în timp ce evreitatea 
sa rămâne presupusă/echivocă). Ca şi ceilalţi exilaţi români (Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Sorin 
Alexandrescu, Matei Călinescu, Toma Pavel, Virgil Nemoianu, Ileana Mălăncioiu etc.) scrutează 
lucid şi sever meandrele portretului colectiv, relevându-i dimensiunea arhetipală şi tipologică, 
ambivalenţa paradoxală, dinamismul  şi reducţiile stereotipizante. Pentru că exigenţele diaristului 
sunt multiple (etice, civice, filosofice, mitice), jurnalul nu furnizează stereotipuri despre români, ci 
etnoimagini decelate uneori nepărtinitor, alteori patetic, cu o melancolie a îndepărtării apropiate. 
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