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Înșelător și polemic în egală măsură, subversiv cu finețe față de conceptul pe care-l 

vizează (într-atât  de firesc încorporat lumii de azi încât teoriile comunicării l-au resemantizat 

pozitiv), ”Falsul tratat de manipulare” al Anei Blandiana (Editura Humanitas, 2013) a fost și 

rămâne, fără îndoială, o carte-eveniment, insuficient valorizată critic și, oarecum previzibil, 

lipsită de ecouri sau efecte majore în ceea ce reprezintă discursul cultural românesc actual. Era 

de așteptat, având în vedere că interesul pentru revizitarea de pe poziții etice a trecutului 

comunist și a postcomunismului nostru ”original” a intrat într-o cădere vertiginoasă, mai ales în 

ultimul deceniu și jumătate, în asemenea măsură încât orice tentativă de a focaliza atenția pe 

epoca respectivă stârnește, dacă nu un dezinteres radical, atunci cel puțin o impasibilă 

indiferență.  

Această criză de receptare a unei teme atât de importante pentru interpretarea și asumarea 

propriului destin de către un popor își are originile în excesele pe care abordarea experienței 

totalitare le-a cunoscut într-un interval extrem de scurt: de la o adevărată mitizare a dizidenței 

anticomuniste, dublată de o demonizare virulentă a tot ceea ce comunismul a însemnat 

(ideologic, social, economic, cultural), până la contestarea sistematică, venită din tranșeele anti-

establishment ale noului stângism, a tendințelor hegemonice ale elitei anticomuniste de dreapta. 

Dezbaterea despre comunism seamănă tot mai mult, în România, cu un război de gherilă, 

pe care combatanții ambelor părți îl imping mai departe, încrâncenați, mai degrabă din inerție și 

orgoliu, într-un fel de autism al autosuficienței, incapabili să vadă (sau indiferenți la) efectele de 

lungă durată ale anulării reciproce pe care și-o provoacă. Acest fundamentalism ideologic e, de 

ambele părți, patologic și contraproductiv, ambele tabere delegitimându-se în ochii publicului, cu 

propriile lor arme. Intelectualii așa-zis de dreapta, devotați rupturii de comunism și valorilor 

democratice, au transformat anticomunismul într-o ideologie cu accente tot mai autoritare, 

intolerantă și alergică la orice critici, obsedată de anatomia patologică a comunismului anti-

uman, criminal, torturant, creator de monstruozități sociale – iar acest tip de discurs, practicat cu 

frenezie de la nivelul jurnalistic la cel academic, s-a transformat inevitabil într-unul de lemn, 

într-o ritualitate stridentă și tot mai inadecvată. Mai ales că un segment important al acestei 

tipologii de intelectuali s-a angajat civic, girând adeseori figuri și programe politice îndoielnice 

etic și servind, fatalmente, drept instrumente de propagandă.  

De cealaltă parte, mirajul stângismului din mediile artistice și universitare franceze sau 

italiene s-a aclimatizat, în cele din urmă, și în spațiul românesc, poziționându-se undeva în 

amalgamul de orientări anti-sistem, cvasi-anarhice, din seria ecologismelor ”Uniți, salvăm!” și 

adaptând critica neoliberalismului profesată de ani buni de antropologi, filosofi și sociologi 



postmarxiști ca Giorgio Agamben, Samir Amin, Slavoj Zizek sau, mai aproape de noi, Claude 

Karnoouh, la inconsistențele societății românești postcomuniste. Diluând inevitabil perspectiva 

etică asupra jumătății de secol de comunism autohton (comunismul cu adevărat criminal, 

boșevic, s-ar fi încheiat odată cu preluarea puterii de către Ceaușescu), stângiștii au introdus un 

epos nostalgic-recuperator, al unei lumi revolute ce îngăduia, până și sub cele mai crunte 

dictaturi, oaze de lumină și serenitate, de bunăstare spirituală și materială, opunând, de fapt, 

mercantilismului agresiv, consumerismului sălbatic al capitalismului, ca și tuturor formelor de 

non-libertate ale Occidentului neoliberal, ”fața umană” a unui comunism înțeles drept o 

vulgarizare nedemnă, un experiment nefericit, ratat, al marxismului altminteri luminos, salvator, 

edenic.  

În ciuda mefienței cu care a fost primit (ceea ce nu înseamnă că nu au apărut cronici 

valoroase despre carte, doar că numărul și impactul lor a fost redus, iar ecourile, câte au fost, s-

au consumat în presa de dreapta), ”Falsul tratat de manipulare”  al Anei Blandiana e o carte mai 

curând anti-ideologică, recompunând o existență dintr-o perspectivă etică, auto-edificatoare, ce 

transcende paradigmele sociale descrise, textele ce o alcătuiesc sondând deopotrivă de 

intransigent în patologia comunismului și în cea a lumii post-totalitare românești. Nu e un volum 

de memorialistică propriu-zisă (cel puțin nu în modul convențional), ci un testimonial 

autospeculativ, preocupat nu de interpretarea politicului (care e de altfel denunțat la tot pasul ca 

un mediu al alienării și deziluziei) ci de tema cu adevărat fundamentală, devoalată de sub 

straturile de probleme superficiale, evanescente, neimportante ale existenței: aceea a salvgardării 

conștiinței morale, într-o lume configurată centripet în jurul manipulării, ca formă de exercitare a 

voinței de putere. ”În centrul tuturor forțelor, lucrurilor, faptelor, întâmplărilor, personajelor, 

scrie Ana Blandiana, stă – asemenea unui soare negru ordonator de lumi scoase din haos pentru 

a fi dependente – dorința de a manipula”. E doar una dintre formulările memorabile ale acestei 

cărți, care începe abrupt, cu o prefață ce dezvăluie cu ostentație toate concluziile.  

De altfel, arhitectura cărții urmează anatomia acestei obsesii dominante, pulsiunile 

interioare ale memoriei afective (și nu cronologia evenimentelor), pe măsură ce tema obsesivă – 

oroarea de a fi manipulat, mai ales în mod inconștient – se developează din fragmentele ce 

iluminează frânturi de amintiri înregistrate deopotrivă cu răceala unui clinician (autoarea 

vorbește în repetate rânduri despre sensul curativ al acestor exerciții anamnetice) și cu un fel de 

nostalgie contemplativă ce detensionează relația cu trecutul și face chiar și cele mai dureroase 

episoade frecventabile și interpretabile. Astfel că anamneza va curge inevitabil într-un sens 

estetic, literar, ”Falsul tratat” devenind, pe spații largi, o carte de proză nonficțională punctată de 

reveriile unui topos mitizat – cel al unui timp românesc arhetipal, originar, autentic, de dinaintea 

invaziei utopiilor negative ale secolului trecut. E un spațiu și un timp ce are, în scrisul Anei 

Blandiana, o reprezentare cât se poate de concretă în satul Comana, devenit refugiu pentru 

scriitoare și pentru soțul ei, Romulus Rusan, mai întâi în urma cutremurului din 1977 (care le 

distruge blocul în care locuiau) iar mai târziu din nevoia de a evada din infernul cotidian al 

ultimului deceniu de ceaușism. Dar și un simbol al rezistenței – neabătute – la agresiunea istoriei, 

un simbol a cărui slăbire și, fatalmente, zădărnicire, sunt consemnate într-un registru dramatic, ca 

o traumă interioară convertită în melancolia ce irigă unele dintre cele mai impresionante literar 

pagini ale volumului. ”Țărănci bătrâne” sau ”Rețeaua” sunt două dintre textele ce sondează 

ultimele resurse de autenticitate ale acestui univers încă nesecularizat, dar și semnele sfârșitului 

său, devalizarea valorilor sale milenare, pervertirea principiilor sociale, a reperelor și modului de 

existență, precum și infiltrarea instrumentelor de manipulare ale lumii celei noi, rețelele de 

influență și putere, pre și postdecembriste, eterne ele însele, în fond. 



În același timp, o geografie (spirituală și concretă deopotrivă) , a refugiilor, portalelor și 

cosmosurilor compensatoare, salvatoare, a supapelor de supraviețuire, cum li s-a spus, se înfiripă 

treptat. Ea ne revelă o lume subterană, alternativă, a editorilor și redactorilor de carte dispuși să 

riște pentru a înșela cenzura și a publica texte subversive, camuflate în plină vedere, a 

secretarilor de partid ce fac uneori gesturi halucinante, sfidând sistemul, a sabotajelor de tot soiul 

ce provoacă satisfacția unor mici, dar motivante, victorii împotriva dictaturii, o lume din al cărei 

desen lipsește orice emfază și orice urmă de patetism. E o istorie practic necunoscută tinerilor de 

astăzi, celor născuți după 1990, chiar neplauzibilă fără un fundal explicativ consistent. De altfel, 

tema obligației imperioase de a conserva experiența comunismului și de a o livra viitorului 

imediat este ea însăși recurentă în volum, mai ales că autoarea constată, în însemnările privind 

anii de tranziție, cinismul cu care trecutul recent e manipulat (ca și prezentul), facilitatea 

mistificărilor și priza lor la public. ”Cine știe ce este o mineriadă?” și ”Un alt popor” expun 

resorturile ce au stat la baza proiectului Muzeului Memorial al Victimelor Comunismului și al 

Rezistenței din Sighet, un demers cathartic, fără îndoială, alimentat atât pe palierul biografic 

(destinul tatălui, preot ortodox închis de nenumărate ori în copilăria și adolescența scriitoarei și 

dispărut în urma unui accident absurd, la 49 de ani) cât și pe acela al unui civism asumat în 

sensul reabilitării identității unui întreg ”popor vegetal” – expunând capacitatea de rezistență, 

lupta îndârjită pentru libertate, refuzul de a capitula în fața bolșevismului, toate drama unei 

națiuni căreia i-a fost zdrobită cu cruzime, sistematic, elita interbelică, pentru a putea fi 

transformată în masă manipulabilă, într-o societate orwelliană ale cărei traume continuă să se 

resimtă și în prezent. 

Dar ”Falsul tratat...” are, desigur, într-o anumită măsură, și funcțiile unui bildungsroman, 

care impresionează prin configurarea unui fel de program existențial, a unui proiect formativ 

personal ce stă sub semnul unor imperative etice (într-un loc, scriitoarea își amintește cum, la 15 

ani, scrisese un decalog de comandamente absolute de la care urma să nu se abată). De la un 

punct, tocmai fiindcă toate principiile de relaționare cu lumea, toată genetica reacțiilor la situații 

și contexte e de la bun început expusă și asumată matematic, evenimentele relatate, finalitatea 

lor, tâlcurile etice, devin oarecum previzibile. Dar tocmai consecvența aceasta cu sine e 

tulburătoare, în ciuda nenumăratelor momente de îndoială, de criză, când scriitoarea trăiește 

spaima de a nu abdica de la codul etic, spaimă pe care narațiunea, compensatoare, izbutește să o 

risipească. E, această devoțiune pentru rectitudinea morală, această fobie de compromisuri, tot o 

formă de rezistență în fața răului impersonal, manipulator, ale cărui chipuri și forme de 

manifestare sunt înregistrate cu aceeași, impecabilă, condescendență a revizitării lipsită de 

pasionalitate, de impulsuri vindicative sau orice stridențe. E marele merit al cărții, poate, găsirea 

acestui registru reconciliant al vizitării trecutului, ce transformă succesiunea de diapozitive ale 

lumii de atunci și de acum într-un theatrum mundi atemporal, tragic fără a-și extrage tragismul 

din particularitatea vreunei situații istorice și universal fiindcă explorează generalitatea unor 

teme etice imuabile. Un tratat despre metamorfozele răului, scris însă de la altitudinea unei 

înțelegeri superioare, fundamentată, aceasta e impresia dominantă, pe un precept creștin al 

iertării și al convingerii în sensul transcendent al tuturor datelor existențiale.  

Este, probabil, și una dintre cele mai vii și originale meditații asupra unui timp istoric 

devorator, alienant și dezumanizant, ”un timp în ebuliție, bulversat de vântul bătând mereu din 

altă direcție a istoriei, spulberând sensurile, dar nu și încăpățânarea mea de a le înțelege”, cum 

scrie autoarea în finalul volumului. Dar și o reverență închinată literaturii, importanței ei capitale 

în definirea și împlinirea unui destin (despre asumarea literaturii ca experiență existențială 

vorbesc nenumărate pasaje în care e descrisă imersiunea în spațiul miraculos al cărților.) De 



altfel, ”Falsul tratat...” e, cum s-a mai spus, o cronică de idei și nu una de evenimente, un demers 

reflexiv și nu unul istoriografic (puținele personaje fiindt apariții mai curând didacticist-

tipologice, vezi relatarea despre întrunirea FSN, când scriitoarea e gata-gata să fie numită 

vicepreședintă de Iliescu, Brucan and Co., iar boema literară și jocurile de culise ale mondenității 

culturale sunt tratate cu o indiferență ce e tematizată ea însăși). O carte totală, seducătoare și 

neliniștitoare totodată, aproape imposibil de încadrat tipologic, exemplară prin abilitatea de a 

narativiza, lucid și memorabil, o biografie devenită ea însăși un simbol-viu, pentru a oferi, mai 

mult decât o versiune posibilă a unei istorii recente, un model de interpretare detensionată a 

trecutului.  

 


