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Constantin SEVERIN

Meșterul de fântâni

                              Lui Orhan Pamuk

nici părinții obsedați de muncile zilnice
nu mi-au vegheat copilăria din satul natal
precum a făcut-o meșterul de fântâni
bărbatul cu sufletul mustind de tăcere 
și de ape tainice și limpezi 
de la care am învățat poezia adâncurilor
și alfabetul ascultării

căutarea locului fântânii era un ritual magic
și începea cu o rugăciune pe care o rosteam amândoi
cu ochii întredeschiși
o privire îndreptată înlăutru
cealaltă înfiptă în pământul reavăn
și așteptam până când cerul se îngâna
cu freamătul uruitor din adâncuri

apoi meșterul hașura trasee nevăzute pe suprafața
cercetată în cele mai mici detalii
uneori se rostogolea și lua pulsul pământului
asculta cu urechea lipită de țărână
îmi spunea că apele au în adâncuri daimoni
care comunică doar cu meșterii de fântâni
prin cuvinte-evenimente

prima lopată de pământ din locul ales
era aruncată în înaltul cerului
iar eu urmăream cu privirea boabele de chihlimbar
rostogolite cu fire de praf  în jurul nostru
și îmi frecam de bucurie palmele transpirate
numărând în gând dangătele clopotelor
de la biserica din sat 

în timp ce puțul de apă înainta zi de zi
iar eu trăgeam meșterul cu ochi de smarald
de sfoara strânsă în jurul unui par
parcă simțeam că începeam să comunic
tot mai frenetic și cu nesaț
cu natura sonorizată de clipocitul adâncurilor
prin cuvinte-evenimente

după ce sfârșea de montat ciutura zveltă și neagră
meșterul de fântâni îmi măsura cu grijă umbra
cu o trestie subțire și fragilă
prin care auzeai cântând singurătatea și visul
unui destin în pragul înmuguririi
și o zidea în cilindrul de piatră și mortar
făcându-mi o cruce în dreptul inimii

meșterul de fântâni a plecat dincolo dar acum știu
orașele au daimoni de orașe în adâncuri
fântâni adânci de memorie și vieți spectrale
satele au daimoni de sate în adâncuri
fântâni adânci de memorie și vieți spectrale
inima mea are daimoni de inimi în adâncuri
fântâni adânci de iubire și memorie

cuvintele au daimoni de cuvinte în adâncuri
fântâni adânci de înțelesuri
și memorie pulverulentă

Suceava, 2 mai 2020
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Petru CIMPOEȘU

Interludii (II)

Dacă stau cu spatele la fereastră și 
privesc tabloul din sufragerie, o reproducere după 
Doamna cu evantai a lui Klimt, nu văd propriu-
zis tabloul, ci dungile de lumină reflectate de sticla 
care îl protejează. Peste luxurianța lui cromatică 
se suprapun contururi în culori estompate, totuși 
suficient de precise, căci bustul firav al Doamnei, 
levitând parcă printre flori cărnoase și păsări exotice, 
se destramă în luciul sticlei, pierzându-se în umbrele 
fremătătoare ale după-amiezii. Soarele bate direct 
în geam, o fâșie de lumină puternică se întinde de-a 
lungul încăperii până lângă peretele pe care stă agățat 
tabloul, iar reflexul ei depune peste desenul acestuia 
fragmente de mobilier, perdeaua trasă într-o margine 
a ferestrei și chiar frunzele trandafirului japonez aflat 
pe balcon. Astfel, înțelesul lucrurilor se tulbură. Pot 
alege, cu un efort al vederii, dacă să privesc tabloul 
sau ceea ce, din spatele meu, se reflectă în el într-
un alt strat de forme, dispuse parcă mai riguros și 
mai ferm, ca într-un ciudat palimpsest. E ca și cum 
aș alege, între două iluzii, pe aceea pe care să o 
ridic la rangul de realitate, sau între două amintiri, 
pe aceea din care să-mi improvizez un trecut. Dar 
de ce nu le-aș lua împreună? Fiindcă persistă între 
ele o contradicție dureroasă, o inadecvare de natură 
a le despărți pentru totdeauna și, deși aparent ele 
coexistă, de fapt se anihilează reciproc. Este, poate, 
modul nostru obișnuit de a privi întâmplările vieții. 
Dacă cineva s-ar afla pe balcon și ar privi dintr-
un anumit unghi prin sticla geamului, atunci eu aș 
deveni pentru el ceea ce tabloul este pentru mine, 
amestecat cu o bucată de cer și cu fațadele blocurilor 
de peste drum, cam în același fel în care o amintire 
veche își dizolvă conturul și se risipește în una mai 
nouă. 

Alteori, când mă cuprinde urâtul, joc ore în 
șir table pe calculator, raportându-mă la „adversar” 
ca la o ființă reală, pe care o învestesc cu psihologie 
și față de care am sentimente. De exemplu, mă bucur 
când dă un zar prost sau când reușesc să-i scot o 
piesă de pe tablă. Sau, studiindu-i mutările, încerc 
să-i anticipez intenția, pentru a ghici cum să-mi 
adaptez tactica la jocul lui.

Cam o dată la două săptămâni, mă 
sună Vorel, adică Viorel fără i, cum îi place să 
se recomande. Probabil că funcționarul care i-a 
completat certificatul de naștere era tare grăbit 
(sau distrat, sau beat, sau confuz, sau speriat etc.) – 
astfel că Viorel a rămas așa, fără i, pentru tot restul 
vieții. Ce mai faci bătrâne? mă întreabă. Nimic, îi 
răspund, dar nu sunt chiar atât de bătrân cum crezi 
tu. Atunci, ce mai faci, tinere? Tot nimic. Mi-e 
rușine să-i spun că joc table pe calculator, ar putea 
crede că am dat în mintea copiilor. De fapt, pe el îl 
interesează tromboza mea și cum fac caca, dacă mai 
am probleme. Am, sunt mai tot timpul constipat, iar 
constipația îmi provoacă migrene, mă predispune 
la depresie și pesimism – și bineînțeles, mă face 
antipatic. Înseamnă că nu mi-am luat pastilele așa 
cum mi-a recomandat el. Da, asta înseamnă. E și un 
mic avantaj aici, mă consolează Vorel, constipația e 
un bun afrodisiac. O să mor de cancer colorectal, 
îi răspund eu. Iar el îmi spune încă o dată bancul 
cu optimistul incurabil: e vorba de mortul de cancer 
care a sperat până în ultima clipă. Ce? Să-l calce o 
mașină.

Nu-mi place să se ocupe tocmai el de 
mine, dar nu prea am de ales. Boala e unul din 
lucrurile cele mai intime ale omului – mai întâi 
că, dacă mergi la medic, trebuie să te dezbraci, să-
ți expui trupul în toată precaritatea lui – deci e, în 
primul rând, ceva rușinos, ar trebui să fie un secret 
neștiut de nimeni. Iată de ce mi se pare o lipsă de 
pudoare ca, atunci când ești bolnav, să te adresezi 
unui medic care te cunoaște, eventual ți-e rudă 
sau prieten – de exemplu, pentru o colonoscopie. 
Dimpotrivă, ar trebui ca relația cu medicul să fie 
una impersonală, ca între obiecte complet străine, 
căci corpul bolnavului nu mai e o ființă, ci un obiect 
dereglat pe care urmează să-l repari folosind alte 
obiecte. Vorel crede însă că boala este un factor de 
progres, fiindcă creează locuri de muncă. Numai 
pentru cel pe care îl doare e oarecum neplăcut, însă 
în jurul lui se agită o mulțime de medici, asistente, 
infirmiere și farmaciști care se străduiesc să-l 
consoleze, și pentru asta primesc salariu. De fapt 
boala nu există, e doar semnalul, interpretarea de 
către organism a unui deficit de comunicare între 
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celule. Sau, cum zice el, un indicator de circulație 
pe drumul spre moarte: luați-o pe aici, ca să scurtați 
drumul. Mi-a spus odată că seamănă cu fotbalul. 
Nu vedeam cum ar putea semăna constipația mea 
cronică cu fotbalul. E o ficțiune, m-a lămurit el, în 
jurul căreia se învârt sume colosale de bani. Știu 
că ție îți plac chestiile filosofice, ai vrea poate să-
ți vorbesc despre frumusețea și stranietatea bolii, 
căci inițiază o aventură ontologică, e un preludiu al 
transcendenței și așa mai departe (mă ironiza, într-
adevăr îi vorbisem mai demult despre asta), dar îmi 
pare rău, bătrâne: nu! E o mizerie. Ascultă, știu bine 
ce spun, căci îți vorbesc din experiență: orice bolnav 
miroase în primul rând a căcat!

Și totuși, cinismul lui frivol degajă nu știu 
cum o paradoxală senzație tonică și reconfortantă. 
Poate că are dreptate, în anumite momente sunt eu 
însumi conștient că nu folosește la nimic să fii mereu 
sumbru, dar sunt și alte momente, și nu puține, când 
vechea mea predispoziție nevrotică scapă de sub 
control – ceea ce Vorel, în maniera lui de a lua totul 
în periplizon, consideră a fi expresia unui sindrom 
de incontinență impulsiv-depresivă.

Altădată mi-a dezvăluit, dacă nu o fi inventat 
el însuși, rezultatul unor studii recente, potrivit cărora 
medicii sentimentali sau prea atașați de problemele 
pacienților mor tineri, de obicei fac infarct. Așa 
încât, ca medic, iar în specialitatea lui e unul dintre 
cei mai buni din zona Moldovei, el nu se consideră 
decât un simplu înainte-mergător al groparului, 
plătit în funcție de numărul de morți cărora le sapă 
groapa – și are atâta treabă! Îți imaginezi că seara, 
când ajunge ostenit acasă, groparul ăla se pune pe 
bocit, sfâșiat de dileme metafizice? Nicidecum. Se 
întinde în pat, își așază mâinile sub cap și începe a 
socoti: azi am mai coborât vreo cinci! Va să zică, 
cinci înmulțit cu atâția lei bucata, asta face... 

A continuat să vorbească, să mă provoace și 
să-mi persifleze beteșugurile vârstei, până când și-a 
dat seama că nu-l mai ascultam, doar îi răspundeam 
din când în când, mai degrabă îngânând niște cuvinte 
la întâmplare. Dâra subțire a unei amintiri ajunsese 
până la mine așa cum curentul de aer rece se 
strecoară tăcut pe sub ușă, aproape nebăgat în seamă 
și, tot pe tăcute, îți pătrunde până în oase – și abia 
într-un târziu simți junghiul ca o tăietură de lamă, 
fără să știi de unde ți se trage. Am simțit junghiul 
abia după ce am închis telefonul. Mi-am amintit că 
Tibi muncise și el o vreme ca gropar, după ce l-au 
dat afară de la fabrica de confecții, deci știa cum 
gândește un gropar moartea și mi-ar fi putut spune. 
Dacă ar fi fost în forma lui de altădată, cu siguranță 
că n-ar fi pierdut ocazia de a-mi mai vorbi și despre 

asumarea metafizică a morții, fiindcă atunci când ne 
gândim la propria moarte, de obicei ne vedem întinși 
într-un sicriu, cu mâinile pe piept și înconjurați de 
rudele în doliu, fără să ne-o asumăm din interior și 
fără să-i simțim propriu-zis neantul... Dar poate că, 
după toate cele întâmplate, nici n-ar fi stat de vorbă 
cu mine, fiindcă, din nu știu ce motiv, mă considera 
principalul vinovat pentru arestarea domnului 
Catană. De fapt nu mai voia să discute nici cu Moșul 
și nici măcar cu doamna Veta, cu nimeni dintre cei 
de la cenaclu, nu-l mai interesau nici literatura și nici 
filosofia. Ziua săpa gropi în cimitir, iar seara, dacă 
ar fi să iau în serios ipotezele lui Vorel, își socotea 
câștigul. Nici pe Moșul nu-l mai interesa literatura 
și nu mai scria poezii. Iar Silvia a terminat liceul în 
vara aceea, a dat examen la Institutul de teatru și n-a 
reușit, după care a dispărut din oraș – și de atunci, 
n-am mai văzut-o. Însă mai înainte de a pleca, i-a 
făcut cadou Moșului virginitatea ei și a ținut să-mi 
spună ea personal de ce nu-mi făcuse mie cadoul 
acela. Fiindcă eram inadecvat cu ea, vrând poate să 
spună incompatibil. N-ai pierdut mare lucru, mi-a 
mai zis, ca să nu mă supăr prea tare.

Nu mai țin minte ce carte citeam în perioada 
aceea, dar știu că m-a impresionat o frază anume, 
fiindcă mi se părea că vorbește despre mine, despre 
Moșul și despre Silvia: Se petrecuse ceva urât între 
noi, și nu eram sigur că rămăsesem în totul curat. 
Poate, un roman de Marcel Proust? Când am vrut 
să mi-o notez în caietul în care îmi țineam așa-zisul 
meu jurnal, mi-am dat seama că-l rătăcisem, nu-l 
mai găseam și nu l-am mai găsit niciodată – mă rog, 
nici nu l-am mai căutat – dar oricum, fraza mi-a 
rămas întipărită în memorie.

      
   (Din Scrisori către Taisia)
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Ion MUREȘAN

Poveşti  încurcate
  1.
E soi sfătos. Îi povesteşte lui Dănuţ, cârciumarul, despre 

suferinţele lui, că a avut bazinul rupt, picioarele, coastele, 
mâinile. „Nici frate-tău, Grigore, nu cred că mai are vreun os 
întreg, zice cârciumarul plictisit, căci câtă bătaie aţi luat voi, nu 
a luat nimeni în toate satele din jurul Clujului. Eu nu am mai 
întâlnit oameni cărăra să le placă să ia bătaie ca vouă!”.  

Îşi cere voie să stea la masă. E unul din cei ce caută 
sămânţă de vorbă cu lumânarea, căci se aşează exact pe 
scaunul din faţa mea. E mic de statură. Are cap de vulpe, faţa 
triunghiulară, oasoasă. Salută, întinde mâna şi zice: 

-Vasile.
-Ion, răspund.
-Ion care se scrie Ioan sau Ionel ori Ionuţ? Întrebă.
-Ion care se scrie Ioan, răspund.
-Nu vă chemă Gheorghe?
-Nu. Mă cheamă Ion care se scrie Ioan. Nu văd de ce 

m-ar chema Gheorghe! Râd.
- Nu râdeţi, eu am un unchi, de 80 de ani, pe care îl 

cheamă Gheorghe dar el e Ioan. Aşa scrie pe certificatul lui de 
naştere şi pe buletin. Eu îi spun Gheorghe, unchiu Gheorghe. 
Mama, care e verişoară cu el, a aflat numele lui adevărat când 
a vrut să facă ţuică. Pe vremea lui Ceauşescu, dacă voiai să 
dai un uium mai mic, te asociai cu cineva care nu avea prune, 
îi cereai buletinul şi îl dădeai la Sfat ca să-ţi elibereze două 
certificate de producător. De obicei te ajutai cu neamurile. 
Aşa îţi lua uium mai puţin. Altfel te tundeau. Mama, care era 
verişoară de-a doilea cu el, când s-a uitat în buletin, a văzut că 
Gheorghe e Ioan. El mai are un frate, tot Ioan. Pe ăsta îl ştie tot 
satul drept Ioan. Explicaţia e că tata lui unchiu Gheorghe care 
e Ioan, s-a îmbătat când a născut mătuşa, a mers la Sfat şi i-a 
pus numele Ionuţ. Ca să-l strige apoi Uţu, că pe cel mai mare îl 
strigau Nelu. Dar pe vremea aceea era o lege care nu permitea 
decît numele de Ioan. Nu ca astăzi. Când, după câteva zile, s-au 
uitat în Certificatul de naştere, au văzut încurcătura. Numai că, 
pentru a nu ajunge de râsul lumii, după ce s-au porcăit în fel şi 
chip, părinţii s-au hotătât să lase dracului actele şi lui Ionuţ să-i 
zică Gheorghe. Când a mers la şcoală şi l-a strigat învăţătorul 
„Ioan”, el nici nu a zis „prezent”, că nu ştia că aşa îl cheamă. 
Dar copiii în recreaţie tot Gheorghe îl strigau. După ce termina 
cu strigatul catalogului, şi învăţătorul îi zicea tot Gheorghe.

- Dar, de însurat, nu s-a însurat? încerc eu să-l încurc.
-Ba da. Cu mătuşa Anuţă. Popa a zis după tipic, că „se 

cunună robul lui Dumnezeu Ioan cu roaba lui Dumezeu Anuţa”. 
Dar, mătuşa nu i-a zis Ioan niciodată de atunci. Că în casă 
povestesc, şi ea îi zice toată ziua, ca toată lumea, Gheorghe. 

Cred că şi în pat, noaptea, tot Gheorghe îi zice. La un moment 
dat, copiii, verișorii mei, au pus problema să meargă la tribunal 
ca să-şi schimbe numele în Gheorghe. Da nici unchiul, nici 
mătuşa nu au vrut. Că nu mai strică ei bani pentru atâta lucru, 
pentru o „ţâdulă”. 

Da, acum îi cam beteag. Şi unchiul Gheorghe i-a zis 
mătuşii Anuţa că de-a muri, n-a muri el, că a muri Ioan, că el, 
Gheorghe, nu o să figureze în actul de deces.

 2.
Sună telefonul. E mama. 
-Ai auzit că a murit Ştefănucu. Ieri a fost îngropat. Mare 

năcaz! S-o scris şi în ziarul „Făclia”.
Nu am auzit. 
Îmi mai spune că Ștefănucu era mai mare cu trei ani 

decât mine şi că e imposibil să nu-l ştiu. Un băiat tare bun, 
brunet, cu faţă rotunjoară, pita lui Dumnezeu. A fost şi croitor, 
sau cam aşa ceva. Era copilul Mărtuţei, care era verişoară de-a 
doilea cu ea. Au copilărit împreună. Stătea exact acolo unde 
uliţa coteşte. Acum nu mai e nici o casă acolo, că s-a ruinat.

Nu reuşesc să localizez nici casa, nici omul.
-Bine, bine, cedează ea, dar ai văzut la televizor că o 

femeie a născut patru copii. 
În sfârşit reuşesc să confirm ceva: am văzut.
-Ea, femeia, nu putea avea copii. A mers la o clinică din 

Ungaria şi a rămas gravidă artificial, tot cu bărbatul ei, dar  nu 
direct. Nu ştiu cum se face asta, dar aşa a fost. (Nici eu nu ştiu 
cum reuşeşte ea să fie atât de bine informată, când abia mai iese 
din casă până-n poarta de la un drum mai toată ziua pustiu). Ei, 
bine, femeia care a născut cvatrupleţi (adică patru copii deodată, 
cum zic doctorii) era căsătorită cu un copil al lui Ştefănucu, văr 
cu tine, copilul lui Mărtuţa, care a fost înmormântat în ziua în 
care nora lui a născut. S-a dat ceva la televizor. 

Confirm. S-a dat.
-Îţi dai seama, mai zice mama, cum lucrează Dumnezeu? 

Copiii aceia (îi simt mândria în voce!) sunt din neamul nostru. 
Sunt rude cu noi. Rude artificiale...

 
 3.
-Uite, domnule, zice taximetristul, ce vreme! Parcă e 

primăvară. Asta e rău. Primăvară în ianuarie! Nu e semn bun. La 
meteo e plin de domnişoare proaste. Am auzit cu urechile mele 
cum una zicea: „Vă dăm o veste bună, vremea se încălzaşte!”. 
E cea mai proastă veste. Mie mi-ar plăcea să fie zăpada până 
la brâu. Prin anii 66 a fost o iarnă mare. Locuiam pe Cetăţuie, 
unde e stadionul CFR. De sus, până la gară era tot un derdeluş. 
In fiecare zi era plin de copii şi de oameni. Fiecare se dădea cu 
ce avea. Eu cu prietenii mei (îmi spune două nume ungureşti 
şi unul românesc), care eram la liceu, aveam pantofi cu 110 
lei. Talpă de piele. Le-am rotunjit un pic călcâiul cu brişca, să 
nu agaţe. Numai noi mergeam de sus până jos, fără să cădem. 
Dar lunecam cu o viteză de depăşeam săniuţele. Toate fetele ne 
admirau.

Astăzi, copiii, din cauză că nu au zăpadă, stau la 
calculator. Cînd ies pe stradă, merg cu capul în jos, ca pelicanii. 
Uite un pelican, zice, şi-mi arată pe trotuar un băieţel cu 
ghiozdan în spate, cu ochii pironiți pe ecranul unui telefon 
mobil. Fetele ne admirau. Eu la săniuş mi-am cunoscut nevasta. 
Mă tot mir, cu lipsa asta de zăpadă, cum se însoară tinerii de 
azi? Uite încă un pelican! Mai zice în timp ce îi plătesc cursa.

de rerum natura
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Ion POP

Fragmente de jurnal  (12)

   Paris, 8 octombrie 75

[Observ, continuînd transcrierea fugarelor 
mele însemnări pariziene, că de la 13 iunie până la 
acest 8 octombrie, n-am mai scris nimic în caietul 
meu albastru. Pe o pagină care ar fi trebuit să mă 
îndemne la scris se află şi un titlu subliniat: Carnet 
iberic (15 iulie-4 august 1975), rămas fără textul de 
dedesubt. Un alt regret, tardiv, fiindcă traversând 
Spania şi Portugalia, aş fi avut multe de notat. N-a 
fost să fie. Comoditate, scepticism, cine ştie...]

 Mă gândisem să reiau însemnările din 
caiet încă din prima seară a regăsirii Parisului. Mă 
plimbasem într-adevăr mult, după-amiaza până 
noaptea tîrziu, încercând să fiu atent la tot ce văd, să-
mi aduc aminte, să fac comparaţii, să reţin momente. 
N-am fost în stare. Îndelunga rătăcire pe străzile 
Cartierului Latin s-a desfăşurat într-o exaltare pe 
care n-am cunoscut-o de atâta şi atâta vreme...

1 noiembrie
 A trecut iarăşi vremea şi n-am mai deschis 

caietul. Au fost, totuşi, aceste săptămâni destul 
de bogate, cu toate că ritmul de lucru pe care-l 
plănuiesem nu mi-a reuşit pe deplin. 

 Câteva zile am stat mai mult în casă. M-am 
mutat, la scurt timp după întoarcere, nu fără oarecare 
melancolie. De la fereastra camerei 65 privisem mai 
bine de doi ani semnele anotimpurilor pariziene în 
coroana platanului din parc. În acel spaţiu modest 
am făcut proiecte, am citit până noaptea târziu, am 
scris cum m-am priceput, mi-am trăit momentele 
de singurătate, nostalgiile ţării de departe, am legat 
câteva prietenii şi încercat nişte ore de dragoste... 
Am fost, înt-un cuvânt, mai liber ca niciodată. Şi 
cum niciodată nu voi mai fi...

 La Maison de Cuba sau, cum mai pretenţios 
i se spune,  „Fondation Abreu de Grancher”, e mult 
mai larg şi lumină mai multă dinspre terasa ce dă 
spre Casa Asiei de Sud-Est. Lipşseşte însă prietenia 
vecinilor de la Maison Internationale, sentimentul de 
mică familie mondială pe care-l aveam acolo. Mai 
izolat, sper totuşi să lucrez mai mult şi mai bine.

 Începutul n-a fost tocmai rău. Am citit 
un număr de cărţi destul de diferite - de la ultimul 
Malraux (Hôtes de passage), la Peter Handke, 
Philippe Soupault (Les dernières nuits de Paris), 
Roland Barthes şi... Milarepa. Am scris câteva pagini 
despre Malraux pentru Steaua.

 Sunt puţin intimidat de cantitatea de lucru ce 
mă aşteaptă: primele pagini din studiul introductiv la 
Dosarul avangardei româneşti trebuie continuate cât 
mai repede. Dicţionarului literar al lui Mircea Zaciu 
îi sunt dator cu articolele despre Voronca, Fundoianu 
şi Ion Alexandru, iar până la sfârşitul anului ar fi 
de încheiat sumarul eseurilor despre poezie din 
Transcrieri-le promise Daciei; plus rubrica lunară 
la Steaua, interviuri pentru Tribuna, cele vreo şapte-
opt poezii la care mă străduiesc iarăşi, cu o mână 
ceva mai inspirată. Lipsa îndelungată a exerciţiului 
poetic  o simt, însă, în greutatea cu care avansez, iar 
sentimentul că ceea ce scriu nu va fi publicat decât 
ciuntit mă descurajează.

 M-am înscris de curând la cursul lui 
Roland Barthes de la École Pratique, vreau să 
continuu  şi cu Gaëtan Picon, să reiau frecvenţa la 
Todorov (« Estetica romantică », la École Normale 
Supérieure) şi să urmez orele de italiană cu colegii 
Vitale şi Laroche, la noi la Universitate. 

 Din Bruxelles, Jean Weisgerber îmi răspunde 
că e de acord cu colaborarea mea la Tratatul despre 
fenomenul mondial de avangardă, iar întrevederea 
recentă cu Giovanni Lista îmi creează din nou o 
obligaţie: alcătuirea, alături de Adrian Marino, a 
numărului dedicat avangardei româneşti de către revista 
Les dossiers de l’avant-garde, condusă de G.L. şi editată 
de L’Âge d’Homme de la Lausanne. I-am transmis lui 
Marino o propunere de sumar şi de colaboratori: să 
vedem dacă orgoliul lui nu va fi lezat de vreuna dintre 
ideile mele... Le-am adresat câte o scrisoare, însoţind 
interviuri sau articole publicate, lui J.-P. Richard, P. 
Emmanuel, Roger Caillois şi R. Barthes. Fără ecou, 
pentru moment. Michel Giroud nu răspunde nici el - 
s-o fi mutat în altă parte ? - ca să  ştiu care sunt şansele 
acelui Dosar... plănuit pentru « Champ libre ». Răbdare. 
Şi ambiţia de a nu pierde nicio clipă fără folos.
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 Teatru, mult teatru,  încă din primele zile. 
Trei seri la rând, ca dintr-o nevoie de recuperare, la 
Odéon, Piccolo Teatro din Milano, - Il campiello de 
Goldoni, în regia lui Strehler. Perfecţiune clasică, 
joc superb al actorilor. Toată umanitatea modestă şi 
duioasă a unei lumi simple.

 La Théâtre Oblique, Insula morţilor de 
Strindberg (regia lui Henri Ronse, admirat încă din 
« podul » de la Maison Internationale, unde crease 
câteva spectacole ce se ţin minte (Kafka, Yeats, 
Beckett).

 Bouffes du Nord, regăsit la întâlnirea cu 
Troienele regizate de Andrei Şerban. Extraordinară 
stereofonie vocală. Momente de exaltare dionisiacă, 
alternând cu seninătăţi « apolinice ». Plângerea 
Andromacăi, prezenţa vrăjitorească a Cassandrei, 
batjocorirea Elenei, înecul Polyxeniei şi, în final, 
troienele sunând din nesfârşit de tandre clopote ale 
împăcării. Sfârşit, într-un fel, « mioritic », victorie 
asupra deznădejdii şi morţii prin descoperirea 
propriei valori umane.

 Şi stupiditatea unora dintre criticii 
comentând spectacolul la radio (« Le masque et la 
plume ») :  cum e cu putinţă, în interiorul tragediei, 
o asemenea seninătate ? Nu-i aşa că fost amuzant ? 
Şi alte prostii, vădind incapacitatea de a mai trăi 
metafizicul. 

Şi, bineînţeles, niciun cuvânt nu se va rosti 
în ţară despre acest tânăr român de excepţie, silit 
de prostia unor birocraţi responsabili cu vizele să 
se « exileze ». La fel ca Boruzescu şi cine ştie câţi 
alţii.... Când ne vom da seama ce greşeli facem cu 
indolenţa noastră...

 Trebuie să-mi amintesc, încă o dată, de 
unguri. Astă-seară, o emisiune de o oră, la radio, 
despre Budapesta muzicală. Să notez că am dat dovadă 
de mărginire şi miopie? Popasul budapestan, în drum 
spre Paris, mi-a schimbat multe unghiuri de vedere 
şi lichidat multe prejudecăţi. Naţiune ambiţioasă 
şi demnă. Oraşul, frumos, adevărată metropolă 
europeană, lume îngrijită şi civilizată, servicii perfecte, 
mândrie naţională. Bine că şi oficiul nostru ONT de pe 
Avenue de l’Opéra nu are nici măcar nişte afişe tursitice 
( « planul pe 1975 a fost făcut » !), bine că la Ambasadă 
nu se ştie încă ce manifestări artistice vor mai veni de-
acasă în acest an, nici ce filme, nici ce profesori în stare 
să ţină o conferinţă ! Am aranjat, la Universitate, să 
organizăm o « săptămână culturală românească », - dar 
cu ce ? E « just » să se proiecteze filmele lui Pintilie ? se 
vor îndupleca serviciile cutare din Ministere să trimită 

o expoziţie de fotografii ? Va fi gata filmul despre 
Brâncuşi  la vreme ? - Întrebări ce-mi dau dureri de cap 
şi mă aduc într-o stare de tristeţe şi neputinţă absolută. 
De ce, de ce, de ce ?... N-ar fi mai comod să leneveşti 
inconştient şi să laşi apa să treacă şi pietrele să rămână ?

 Să mă gândesc mai bine la cele câteva ore 
petrecute la Viena, în sala X de la Kunsthistorisches 
Museum. Bucuria de a-l revedea pe « bătrânul » 
Brueghel, pe Dürer, pe Vermeer şi Velásquez. Şi 
întunericul Domului şi muzicanţii de pe Kärtnerstrasse, 
şi lumea « bună » de la Operă, în pauza lui Don Carlos...

 Vocea lui Mircea Eliade în cutia neagră a 
radioului: elogiul patetic al unei generaţii de scriitori 
români care a avut, prima în istoria noastră tulbure, 
răgazul strict de a crea numai de dragul creaţiei, - 1925-
1940... Cincisprezece sau douăzeci de ani, - din două 
mii. Cel mult unu la sută. Restul, înainte şi după, istorie 
tulbure. Dacă românul nu pare a avea sentimentul 
timpului, este poate pentru că n-a avut niciodată TIMP. 
Şi ceva care s-ar putea formula cam aşa: gândeşte-te, de 
fiecare dată când vrei să faci ceva, că n-ai mai avea de 
trăit decât un singur an; şi grăbeşte-te, lacom, să înveţi 
şi să produci cât mai mult în acel scurt răgaz; ca şi cum 
acel an n-ar mai reveni niciodată. Repetă, îmi spun şi 
eu: ca şi cum acel an n-ar mai reveni niciodată...

 O întrebare, încă: ce e de spus şi ce se va 
spune, cândva, despre generaţia noastră ?

Astăzi a fost totuşi ziua morţilor. În cimitirul 
din Mireş, pe mormintele alor noştri vor fi ars câteva 
lumânări ale aducerii aminte. De câtă vreme îmi stăruie 
în minte, fără a le putea continua cum aş dori, aceste 
versuri : « Bunica mea Maria n-a văzut niciodată 
marea, / Pe bunica mea, Maria, o mănâncă, vai, viermii 
pământului »... M-am uitat iarăşi, îndelung, la o 
fotografie de acum vreo şase-şapte ani, din curtea casei 
de la Mireş. Suntem aproape toată familia, cu bunicii, 
sub ghirlandele bogate ale viei, în vară. Acum altcineva 
e stăpân acolo, peste iarbă şi şobolani, peste porumbarul 
gol de gânguritul din zori. Am aprins cele trei lumânări 
de pe comodă şi am tăcut. De pe terasa înnoptată, am 
privit -  a câta oară ? - cum trec nori alburii, foarte încet, 
spre  Parcul Montsouris şi mai departe, în amintire. 

2 noiembrie

Duminică umedă, de toamnă. De pe terasă, 
arbustul  cu crengi subţiri, negre, contrastează frumos 
cu galbenul frunzelor lui de jos, ca o aureolă adormită.
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La radio, emisiunea « Poésie contemporaine »: 

Roland Barthes citeşte un text despre dubla natură a 
occidentalului: o politeţe factice, înveliş exterior, şi 
firea adevărată, scăpând convenţiei unanime.  « Ȇtre 
impoli, c’est être vrai »; şi: « la politesse - un exercice 
du vide ». - Când mă gândesc cât am suferit, aici, din 
pricina tocmai a acestui vid, a acestei sterpe şi sarbede 
politeţi...

După-amiază, vizita familiei B. Ce mai e nou pe-
acasă, ce-ar fi putut să fie, oare ? - Apoi, seara, lectură 
din Fundoianu.

3 noiembrie

Zi foarte  « academică ». La ora 10, - curs cu 
T. Todorov, la Ȇcole Normale Supérieure : debut în 
studiul « esteticii romantice ». Din bibliografie se vede 
cât de puţin au tradus francezii din nemţeşte. Dispreţul 
lor stupid pentru « boşi », plus cartesianismul structural 
ce le tăia accesul la tot ce depăşea bunul lor simţ şi 
prozaica lor « claritate ».

La întoarcere, găsesc în cutie mai multe scrisori: 
cea mai emoţionantă mi-o trimite bunicul. E ultima 
ce vine de la Mireş. A mai rămas să pună doar câteva 
lumânări pe morminte, apoi a plecat la Cluj pentru 
totdeauna. Îmi dă iarăşi sfaturi de viitor, căci « nu se 
ştie câte zile avem » - şi cuvintele scrise stângaci îmi 
aşează un nod în gât şi-mi umplu ochii de ceaţă: totul 
sună ca un fel de testament. I-am răspuns de îndată, 
liniştindu-l.

Îmi scrie şi Z[aciu], o foarte tristă scrisoare : 
moartea tatălui Doamnei C., boala bătrânului Z., 
mizeriile multe ale zilei. Disperare, sentimentul că 
e  prizonier şi nicio zare nu e deschisă. M[arino] e, 
în schimb, de un naiv optimism: o promisiune a lui 
Étiemble că va publica în Le Monde o recenzie la 
Cahiers roumains sau Synthesis îl face să creadă  - încă 
o dată naiv ! - că « sfera noastră se lărgeşte »...

Amicală scrisoare de la Gellu Naum, căruia-i 
cerusem nişte cărţi pentru Dosarul avangardei. Vor sosi 
- însă epistola nu uită să amintească sila pentru « teorie » 
şi « dosare » şi « gândirea poetică ». Altminteri, apăsat 
de oraşul în care abia s-a întors, şi cu gândul la stuful şi 
peştii din satul unde s-a refugiat peste vară...

Spre seară, primul curs de italiană, cu colegul 
Laroche. Regret că n-am început mai devreme, dar sper 
să fac cât de cât progrese.

Acasă, scrisoare de la Doina: amărăciune, - n-a 
reuşit să scape de Moldova, e disperată, urmează să ia 
trenul, noaptea, spre Iaşi...

Spre miezul nopţii, încep un articol despre 
Fundoianu: debutul e greu, dar după prima pagină 
ideile se încheagă mai simplu.

Malraux, în Le Nouvel Observateur : « Ceea ce 
e nou, interesant, este faptul că nu mai există orientare 
de dreapta, mărturisită »...

4 noiembrie

Un răspuns dat de Milarepa discipolilor săi, 
înainte de a muri : « Comme je ne possède ni monastère, 
ni temple, je n’ai pas besoin de désigner quelqu’un 
pour me succéder. Les collines désertiques et stériles, 
les sommets et les autres retraites solitaires ou les 
montagnes ou les ermitages ; chacun de vous peuvent 
le posséder et les occuper ».

Iar mai departe :
« La vie est courte et le moment de la mort est 

incertain; ainsi appliquez-vous à la méditation. Évitez le 
mal et acquérez du mérite, au mieux de votre capacité, 
même au prix de votre vie même. En résumé, le vrai 
but peut s’exprimer ainsi : « Agissez de telle façon que 
vous ne soyez pas une cause de honte pour vous-même 
et tenez-vous fermement à cette règle » ...
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Augustin IOAN

 Light within
 (Conferință SPOTS, Etna, CA; mai 2018)

Acelorași le spusesem deja totul de data trecută.
Fostul primar de acum e primarul de atunci.
Preotul de acum este preotul de atunci – colilie.

De la mănăstire au venit călugării ceată. Potcapuri și rase
cât jumătate de sală. Surâd respectuos la ironiile mele,
privind de dincolo: bietul, iar a venit să ne spună cum e...

De la convent – toate măicuțele. Unele erau minore pe-atunci.
Acum – zăvorâte pentru lume și cu ochii mai stinși -
le arăt
ceruri, le explic geometrii, căci le spun
nu despre pădurea în care se-ascund, iar sălbăticiunile locului
aruncă în ele cu conuri de brad, că-s tot mai străine.
Straturi așternute anume: până să mai vin eu încă o dată,
or să le îngroape cu totul.

Sora Sinklitike a venit după conferință să îmi reamintesc de ea,
cu o veveriță pe umărul stâng, ronțăind dintr-un con de brad.
Era ca-n icoana Maicii Domnului cu pruncul pe inimă, de deasupra altarului.

 Daddy
in memoriam +Mitropolitului Emeritus Chrysostomos de Etna, CA

Abia a ajuns la conferință: se ținea de pereți de parcă erau scriși în Braille.
(2018:) Oare voi mai veni, cât e încă aici?
(2020:) Nu, a plecat locului.

• Spune-mi Daddy, m-a rugat, n-am copii și e mai puțin formal, la cât(e) ne scriem.

Un părinte în plus nu are cum să strice, la cât de orfan am rămas.
Mă prezintă celorlalți, parcă nu vorbea despre mine, fix
ca și tata: uite, ăsta al meu ce-a mai făcut...
Apoi a cerut lămuriri cât vorbeam, a surâs cu îngăduință,
a răspuns dialogic.
Se vedea că suferă, dar a rămas să vorbim și apoi.

• Credeam că nu veți ajunge, am spus.
• Cum era să lipsesc? Tu aici și eu – în chilie?

Am continuat să povestim afectuoase nimicuri:
nu era nimic de nespus între noi și nu
ca să ne rostim unul altuia lucruri nemaiauzite
(pentru acelea, se pare, există internet),
ci ca să rețesem ce ne ținea întreolaltă
și se deșiră dacă tăcem, ca la paingi:
un nod aici și unul de dincolo; între ele
fire de borangic, mai tari ca otgoanele de corabie
care nu mai trece pe apele mari, iar deasupra, în zbor, e primejdie.

Dar să ne revedem aici, diseară, să mai povestim un rând de mătase.

• Întâlnirea titanilor, a surâs Daddy înainte de a pleca. Să vii pregătit! Eu deja sunt...

 Fotografie de familie

Nu am vorbit cu tata întreaga lui viață
pe cât ne vorbim de când nu mai e.



9carmen saeculare

Ne plimbăm. Discutăm despre tot
ce nu ne-am putut spune pe viu.

Se întâmplă tot mai des, pe măsură ce îi locuiesc vârstele
și îi dau tot mai multă dreptate, retroactiv.

-Chiar mă sperii, se plânge soția mea, ești el întreg!

Nu sunt. Era el mai mare ca viața, dar mai mic decât mine:
îl încap, dar cu rest, dau pe-afară.

Îl privesc în imaginile de familie: aferat, bonom, dansator,
conștient că e privit prin lentile, căci a fost fotograf
și știa să pozeze el însuși, nu numai pe alții:
cum voiam un instantaneu, cum lua o poziție marțială.
Niciodată nu l-am surprins necompus.
Doar în ultima fotografie plânge.

Altfel, se uita lung, către zare, ca și când
ar fi fost ceva demn de privit într-acolo.
Ca și când s-ar mai zări marile migrații,
întotdeauna dincolo de Dunăre, înspre Bugeac.

Când ne-am mutat la Tulcea, am făcut poze de familie.
Iată-ne: mama în rochie de supraelastic, tata cu sandale,
sora mea cu ciorapi albi trei sferturi și funde la codițe.
Și eu. Năuc. Ba în pantaloni scurți, ba în alaindelon,
după cum ne (com)punea fotograful cu mâna,
în acvariul alb-negru, scufundându-se-n fluviu.

 Poemama

Am visat  că îmi îmbrățișam mama. Dar cum aș fi putut
să o strâng în brațe, când e atâta pământ între noi?
Cum să-l pliez în sine însuși, origami traversabil, gaură de vierme:
de aici – dincolo și de acolo – încoace
și iarăși și iar?

Am vizat că îi vorbeam mamei cum îi vorbeam când trăia.
Dar mama din vis era mai tânără decât mine.
Ce să îi spun puștoaicei care m-a lepădat din ea,
apoi s-a întors în cele din care fusese alcătuită,
părăsindu-mă iarăși, de tot?

- Mamă, i-am spus totuși, iată, ne vor da afară și de aici.
Să plecăm iar, căci iar nu avem loc. Dar ce e aici?
Nimic. Noaptea caut refugiu în cap.
Nu am cameră la cămin. Ba nu-mi găsesc apartament, ba nu-s acasă
și, de la o vreme, nu mai am nici patrie.

- Mamă, i-am spus, sunt străin și de mine însumi mă înstrăinez
și nu-mi mai aparțin, nu e unde să mas, să adăst, să pun capul jos,
să adorm și să te visez.

Am visat că mama nu mă mai așteaptă
să îmbătrânesc destul, să o ajung din urmă.
Mama e aproape o pruncă dincolo.
Eu sunt greu și am riduri aici.
Îmbătrânesc și asta o trimite pe ea îndărăt.
Cum ar mai putea să mă mai poarte
mama spre pântec, invers,
spre naștere, începând cu sfârșitul?

Dar, dacă nici în ea nu mai am loc
și din ea sunt acum lepădat,
de la ceilalți ce-ndurare s-aștept?
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Dan COMAN

dragoste

Teodora şi-a luat pijamaua, a făcut-o sul şi a 
îndesat-o în poşeta neagră. A verificat dacă are telefonul, 
apoi a mai deschis o dată uşa dormitorului - era în regulă, 
soţul ei dormea. Maică-sa (venise pentru câteva zile la 
ei, numai bine) era în camera mică, se uita la televizor. 
Să-mi dai un semn dacă e ceva, i-a zis. Du-te liniştită, 
n-are ce să fie, pa, pa.

De când se măritase nu mai ieşise la întâlniri de 
felul ăsta cu fetele, prietenele ei încă din facultate, acum 
căsătorite şi ele - lucrurile se schimbaseră destul de mult. 
Ea îşi luase concediu doi ani, după nuntă, deşi ştia că 
Magdalena şi Cătălina au început să lucreze chiar după 
o săptămână - îşi găsiseră bone, scumpe, dar pricepute 
- ele nu concepeau să-şi stopeze aşa, dintr-odată, viaţa 
socială de până atunci. Nu le era uşor, dar câştigau mai 
bine mergând la serviciu - în plus, mai ieşeau în felul 
acesta din aceleaşi ritualuri zilnice, trezirea, fă mâncare, 
hrăneşte-l, schimbă-l, plimbă-l, distrează-l.

Cătălina avusese ideea cu petrecerea de noapte - pe 
soţ l-am trimis câteva zile la mămica lui, a râs la telefon. 
Dintre toate fetele pe care le-a sunat, doar Magdalena, 
Teodora şi Valerica au fost de acord, celelalte n-aveau 
cu cine să-și lase bărbații sau se îndepărtaseră destul de 
mult de vechile obiceiuri, deveniseră mai casnice, îşi 
schimbaseră total modul de a trăi.

Când a coborât din taxi, Teodora a zărit-o pe 
Valerica intrând în magazinul din colţ. Şi-a luat un pachet 
de Kent slim, chiar dacă nu găsise decât mentolat - bun 
şi ăsta, doar aşa, de moft, oricum nu prea mai fumez. Eu 
nu mai fumez deloc încă înainte de a mă mărita, a zis 
Valerica, serioasă ca de obicei, desfăcând pachetul de 
Orbit. Se îngrăşase destul de mult şi culoarea aia roşcată 
în păr nu-i venea bine deloc.

Magdalena ajunsese deja, Cătălina făcuse ceaiuri, 
mirosea plăcut a lămâie şi mentă. Au stat toate aşa, în 
picioare, în bucătărie, râzând și povestind - era deja 
zece şi-un sfert când s-au mutat în sufragerie. Cătălina 
pusese perne de jur împrejurul măsuţei scunde de sticlă, 
aprinsese lumânări - era extrem de plăcut acolo, la ea. 

Nu se mai văzuseră de foarte mult timp la o 
petrecere în pijamale. Uneori se mai întâlneau în parc, 
când ieşeau la plimbare cu soţii lor, dar nu schimbau 
mai mult de câteva vorbe - întotdeauna cineva era mai 
grăbit, ocupat cu altceva - şi oricum, bărbaţii nu prea 
aveau răbdare să asiste la poveştile lor.

S-au schimbat toate deodată, acolo, în camera 
mare. Au râs amintindu-și cum, în vremea studenției, 
făceau asta ca să invoce spiritul viitorilor soţi - atunci 
se mânjeau cu ruj pe faţă, dansau în jurul lumânării, 

ca indienii - mereu avusese Cătălina idei dintr-astea 
trăsnite. Sânii le tresăltau sub bluzele subţiri. Au început 
să facă poante pe seama Valericăi - ea-şi adusese o 
cămașă de noapte înflorată, cu dantelă şi modele, părea 
o ţărăncuţă din Moldova aşa durdulie şi scundă, cu 
cămaşa aia transparentă. Nu-și dăduse jos nici chiloții, 
uitase regula de bază a petrecerilor în pijamale: nimic 
altceva pe ele, nici sutien, nici maiou, nici tampoane, 
cine era pe roşu era obligat să stea deoparte, nu avea 
voie să participe la cheful lor.

Cu cine l-ai lăsat? a întrebat-o Cătălina. E mama 
la noi, stă câteva zile, s-a potrivit de minune, altfel nu 
aveam cum să vin. Teodora și-a aprins o ţigară şi s-a 
așezat în poziţia lotus pe pernă - deşi nu ştiu dacă o să se 
descurce, a mai zis, mama nu e prea obişnuită cu el. Ei, 
lasă că va face ea faţă, a zâmbit Magdalena, ce-i aşa de 
greu? Dacă se trezeşte îi dă nişte ceai, îl leagănă puţin 
şi gata. Nu ştiu, zău, al meu se trezeşte şi de câte zece 
ori pe noapte, de cele mai multe ori trebuie să-l iau în 
brațe ca să adoarmă la loc. Rău l-ai învățat, Teodora, 
aşa ţi-e foarte greu. Uite, a zis Magdalena , eu de când 
am bona asta nouă, nu mai am nici un fel de probleme. 
Femeia asta l-a învăţat să-şi ţină singur ziarul, trebuie 
doar i-l las undeva aproape, la îndemână şi el îl învârte 
şi-l răsfoieşte până adoarme la loc - deşi sunt puţine 
nopţi în care se trezeşte de mai mult de două ori, are 
somnul foarte liniştit. 

Ce norocoasă eşti, tu, a zis Valerica. Și al meu se 
trezeşte toată noaptea şi urlă de scoală toţi vecinii, zici 
că-l bate cineva, aşa de tare strigă. Şi l-am obişnuit şi cu 
sticluța - de câte ori se agită în patul lui ştiu că trebuie să 
i-o dau. Nu bea decât doua-trei guri, dar e musai să i-o 
dau, altfel nu mai doarme până dimineaţa.

Fetelor, vrea cineva vin? a întrebat Cătălina. 
Am un vin excelent, l-a primit soțul meu cadou de la 
frate-său din Franţa, un Bordeaux roşu sec. Pune-mi 
mie o gură, a zis Magdalena, nu mai mult de o gură, 
mă amețesc repede de la vin. Şi vreau şi o ţigară 
de la tine, Teodora, la vin merge un tutun. Mersi, a, 
mentolate?, perfect! Cum e la şcoală la voi, Cătălina, a 
întrebat Magdalena, trăgând cu sete primul fum, n-aveţi 
probleme cu colectivele de elevi? La noi numărul a 
scăzut atât de mult încât de anul viitor cad cel puțin trei 
posturi de învățătoare, îţi dai seama? Aşa e peste tot, a 
răspuns Cătălina turnând vin în pahar, eu de aia m-am 
dus la şcoală şi am renunțat la concediu, n-am chef să 
rămân fără post. Nu rămâneai oricum fără serviciu, a zis 
Teodora, când eşti în concediu de căsătorie n-au voie să 
te pună pe liber. Dacă dispare catedra ta, sunt obligați 
să-ţi găsească imediat ore altundeva, aşa e legea. Pune-
mi totuşi şi mie nişte vin, Cătă, n-am mai băut de mult.

A sunat fixul și Cătălina s-a dus în hol, să 
răspundă. Râdea. 

A adormit deja, a zis întorcându-se. Soacră-mea 
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are mare grijă de el, cică a mâncat două porţii de gris 
înainte de culcare. Auzi tu, două porții - şi acasă nu vrea 
niciodată gris. Ce ți-e și cu ei, râse din nou, la mama 
acasă nu mai fac nazuri. 

Of, al meu mănâncă tare prost, a zis Valerica, 
oftând. Trebuie să-l fentez mereu ca să îmbuce câte 
ceva. Îi pun mereu pe Eurosport ca să-i distrag atenţia şi 
să-l fac să deschidă gura. 

Dar tu, fato, îi dai prea multă băutură, de aia nu 
mănâncă. Tot ţuică îi dai înainte de prânz? a întrebat 
Magdalena, stingându-şi ţigara. 

Da, ţuică de prune. A învăţat să o bea direct din 
cană. Mă distrez foarte tare când îl văd cum cască gura 
şi încearcă să înghită. Îi ţin căniţa şi el îşi tot loveşte 
dinţii de ea, parcă ar vrea s-o mestece. Se mai îneacă 
uneori, că nu ştie să se oprească, şi dă şi o grămadă de 
ţuică pe el. 

Nu-i bine, tu, păi cum să mănânce dacă bea atât? 
La al meu nu-i dau decât de două ori pe săptămână - şi 
numai vin alb, 60 ml, după micul dejun. În schimb bea 
cafea, îi place foarte mult să o bea cu lapte. Să vezi cum 
nu mai are răbdare şi dă din mâini când mă vede că i-o 
prepar, a râs Magdalena. Deşi nu-mi place că a început 
să fumeze şi când nu-s atentă se pune în patru labe şi 
merge aşa până la sertarul cu tutun şi-şi aprinde ţigara - 
i-am spus de atâtea ori să nu mai facă asta! Odată m-am 
enervat atât de tare că i-am dat două palme peste fund 
- lăsase pur şi simplu chibritul aprins pe covor. 

Vai de mine, a zis Valerica, trebuie să ai grijă, 
nu-i poţi lăsa să umble aşa cu chibriturile, pot să-ţi 
aprindă casa într-o zi. 

Ştiu, dragă, i-am explicat! Acum îmi face semn 
când vrea să fumeze şi i-o aprind eu.

Teodora amorţise stând aşa pe pernă. Mă duc să 
mai fac un ceai, a zis. 

În bucătărie şi-a verificat telefonul – n-o sunase 
maică-sa, semn că se descurcase bine până atunci. A 
pus ibricul pe aragaz, s-a sprijinit de dulăpiorul pentru 
vase şi a închis ochii, oftând - avea ceva emoţii, de ce 
să nu recunoască. Nu-l mai lăsase niciodată până atunci 
singur, cel puțin nu de când se măritase cu el. Soţul ei nu 
era obişnuit cu altcineva - ce să facă dacă e mereu doar 
ea şi nu are cu cine să-l lase? Maică-sa îi vizita rar, avea 
gospodărie mare, soacră-sa lucra de dimineața până 
seara iar în weekend-uri era mereu plecată la conferinţe 
- ce-i drept era un medic foarte bun. 

Și-a mai aprins o ţigară şi a deschis fereastra. 
Afară era un aer plăcut - nopţile de vară sunt într-adevăr 
minunate, și-a spus. De mai bine de-un an, de când s-a 
măritat, n-a mai ieşit să se plimbe noaptea aşa cum făcea 
pe vremuri. Le-a auzit pe fete râzând - în definitiv asta e 
viaţa, ce să-i faci. A pus lămâie şi a turnat în fiecare bol 
ceai proaspăt şi aromat.

Magdalena îşi făcuse codiţe şi povestea despre un 
nou magazin apărut în centru - Cinci minute - au tot felul 

de lucruri, zicea, de la haine la creme de ras. Sunt cam 
scumpe, ce-i drept, dar sunt de firmă. Eu, a continuat, 
i-am luat soțului meu un aparat Gillette foarte mişto, 
electronic - aveam mare nevoie de el, îl bărbieresc în 
fiecare zi ca să nu transpire - şi tot la trei zile trebuie să-i 
rad şi părul de pe piept deşi nu-i prea place, cred că-l 
pişcă puţin, însă cu aparatul ăsta electronic e mai uşor, 
rade mult mai fin şi nici nu-l irită aşa tare. I-am luat 
şi nişte after shave cremă, tot de-acolo, ceva mentolat, 
îi hidratează foarte bine pielea şi-i desfundă şi nasul în 
acelaşi timp - cum stă atât de mult timp pe spate are 
mereu secreții uscate în năsuc. 

Al meu, a zis Valerica, nici nu vrea să audă de 
bărbierit. Urlă numai când mă vede cu aparatul în mână, 
aşa că am renunţat. I-am lăsat barbă deşi mă zgârie tot 
timpul cu ea. În plus, nu vrea decât în brațe, toată ziua-
bună ziua! De-l las o clipă jos, plânge de ți se rupe inima. 

Nu-i bine să-i laşi barbă, am citit asta nu mai 
ştiu unde, cică dacă au barbă, bărbații însurați nu se mai 
recunosc pe ei înşişi în oglindă și asta le cauzează stress 
şi anxietate. 

O, să vezi, a zis Cătălina, al meu cum se vede în 
oglindă, cum începe sa dea din mâini şi din picioare - şi 
râde cu glas! Uite, a zis deschizând uşa dulapului, uite 
cum arată oglinda asta, numai urmele mâinilor lui. Stau 
și câte o oră cu el aici, îl ţin în brațe așa, cu spatele la 
mine, şi el se distrează copios. 

Păi da, ăsta-i semn bun, dacă se recunosc în 
oglindă înseamnă că au o dezvoltare psihică normală, a 
comentat Teodora, uitându-se la ceas.

Ce-o fi făcând soră-mea, s-a întrebat Valerica, 
uitându-se şi ea spre ceasul de perete. Am lăsat-o 
singură cu amândoi. 

Bine, tu, dar ea are experienţă, e măritată de 
atâţia ani, de ce-ţi faci probleme? 

Păi îmi fac, cum să nu-mi fac, că ăştia doi când 
se întâlnesc fac prăpăd! Se îmbată pulbere - deşi soră-
mea nu-l prea lasă pe bărbatu-său să bea. Dar al meu 
urlă întruna, nu cred c-a avut ce face, a trebuit să-i dea 
măcar un cincizeci. Pe al ei l-a obişnuit să stea singur 
în fund, pe pat, dar pe al meu trebuie să-l țină mereu în 
braţe. Sper să-i fi dat doar țuică - dacă îi dă bere noaptea 
i se face rău de la ea, a doua zi îl doare capul şi scânceşte 
neîncetat. 

Nu ştiu, tu, al meu a început să stea singur-
singurel în pat - îl las și câte două ceasuri acolo. Îi pun 
niște cărți mai subțiri ca să le poată mânui - s-a obișnuit 
cu ele, îi place să le răsfoiască și eu îmi văd de treabă, 
fac mâncare, fac curățenie, a zis Magdalena. Bona nu 
face nimic din toate astea deși îi dau o grămadă de bani. 
Dar sunt mulțumită, în definitiv ea l-a învățat să stea 
singur. 

Și al meu vrea numai în brațe, a zis Teodora. 
Acolo își bea cafeaua, acolo fumează. Cu o mână îl țin 
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pe el, cu cealaltă mestec în oală - şi e deja foarte greu, 
îmi rupe spatele. Şi nu știu de ce, tu, fetelor, dar când 
îl schimb, îşi duce mereu mâna la testicule - oare l-o fi 
durând ceva? 

Nu, soro, stai liniştită, a râs Cătălina, aşa fac toţi 
bărbaţii, e un gest normal pentru ei. Eu una îl las să se 
atingă liniştit. Am citit că nu e bine să-l opreşti să facă 
asta, îl poate traumatiza pe viitor. Chiar, voi ce le daţi 
pentru erecție? Eu am tot folosit glicerina borică dar nu 
prea merge, are erecţii şi de câte patru ori pe zi. 

Încearcă mai degrabă să-l masezi, eu una aşa 
fac. După câteva masaje dintr-astea nu mai are nici o 
problemă, a zis Magdalena, aprinzându-şi o altă ţigară. 

Of, Magdaleno, asta chiar nu e indicat, a sărit 
imediat Cătălina. Dacă îi faci masaje trece rapid, e drept, 
dar erecţiile ulterioare vor fi mult mai violente şi mai 
lungi, nu-i deloc ok să faci asta, să ştii. Uite, eu pur şi 
simplu îl las aşa, nu-i dau nimic, după o vreme îi trece. 
La început a fost mai greu - că scâncea întruna şi se foia 
şi plângea ca un apucat. Trebuie însă să fii puternică, să 
nu te laşi - dacă reuşeşti să te abţii să-i atingi, le trece şi 
uită, e mult mai confortabil așa. 

Al meu, a zis Valerica, cum e aproape tot timpul 
beat, când mă vede vrea imediat sânul în gură. Am rană 
deja la sfârc. Dar el ar sta așa toată ziua, cu sfârcul între 
gingii și l-ar învârti ca pe un biberon, dar nu mai pot, mă 
doare și când iau o bluză pe mine. 

Dezvaţă-l, dragă, doar ştii, tot ce are un învăţ are 
şi un dezvăţ, a zis Cătălina, turnându-şi încă un pahar 
de vin. 

Vai, dac-aţi şti ce ruşine mi-e, mai ales când vin 
musafiri pe la noi, a continuat Valerica. Stă ce stă liniştit 
apoi, dacă nu i-l dau, face pur și simplu crize, mi-e mai 
mare ruşinea. 

Rău l-ai învățat, ce să-ți fac acum, a zise iar 
Cătălina. Oricum, nu e uşor cu ei. La început, chiar după 
nuntă, sunt mai liniştiţi, nu ştiu ei de capul lor; apoi, 
după ce încep să-şi revină, e teroare. Uneori îmi vine să 
mor de ciudă că m-am măritat, a zis ea, deşi ştiam prea 
bine ce urmează. 

Lasă, lasă, măcar tu mergi la şcoală, te întorci 
doar după masa, dar eu, a zis Teodora, închipuie-ți, de 
dimineața până noaptea numai cu el - şi noaptea mă 
trezesc şi de câte zece ori, sunt pur şi simplu ruptă de 
oboseală. În plus, adoarme foarte greu, e mereu agitat şi 
trebuie să-l leagăn şi să-i cânt până se mai linişteşte - şi-
mi rupe spatele, atât e de greu. În seara asta de-abia l-am 
culcat, a trebuit să-l ţin pe genunchi până s-a terminat 
meciul ăla din liga campionilor - și chiar dacă echipa 
lui favorită a câştigat, tot nu se dădea culcat, plângea şi 
dădea din picioare că mai vrea.

Da, asta e într-adevăr o problemă! Și soţul meu 
mereu vrea seara la televizor, a zis Magdalena, degeaba 
îi explic că-l dor ochii, că nu e bine - de la 7, de când 
încep ştirile, nu mai pot face nimic. Trebuie să stau cu 

el în fața ecranului şi când bagă ăştia publicitate plânge 
mereu, degeaba mut pe alt canal, nu-i convine niciodată 
nimic.

La două şi ceva a sunat telefonul Teodorei. 
Se hotărâseră să se uite la un film şi Cătălina a 

ales My Fair Lady, preferatul lor din studenție. Abia 
începuse când Teodora și-a auzit telefonul sunând în 
bucătărie. A fugit imediat și l-a scos din geantă - of, e 
maică-mea! Alo, mama, da, ce s-a întâmplat? 

Trebuie să plec, a zis, s-a trezit bărbatu-meu şi 
urlă întruna, maică-mea nu-l poate linişti nicicum.

Îmi pare rău, a zis Cătălina, conducând-o la uşă, 
lasă că ne mai vedem noi. 

Sigur că da, pa fetelor, pa-pa.
L-a auzit încă de la intrarea în bloc, ţipa şi părea 

răguşit de la atâta plâns. A urcat alergând scările - 
maică-sa îl ţinea în braţe şi-l legăna. Era roşie-roşie la 
faţă - probabil ai tensiunea uriaşă acum. Te sperii şi tu 
pentru atâta lucru. Cum să nu mă sperii, de două ore 
plânge întruna, n-am vrut să te sun însă n-am mai știut 
ce să fac cu el. 

Și-a lăsat poșeta pe hol, și-a dat jos geaca şi l-a 
luat în brațe. Gata, dragule, a șoptit, gata, sunt aici, am 
venit la tine, potolește-te acum. Soțul ei era transpirat și 
avea ochii umflaţi de la atâta plâns - gata, gata. 

L-a dus în dormitor şi l-a schimbat - gata, gata, 
sunt aici. Avea o erecţie uriașă - oh, de asta ai plâns atât, 
scumpule, a zis ea, dându-i un maiou nou şi o bluză mai 
subţire de pijama. Gata acum, gata. 

S-a întins lângă el şi i-a dat cu pipeta trei picături 
de glicerină borică, apoi, strecurându-și mâna în 
boxerii lui largi, a început să-i facă masaj. Aşa, dragule, 
linişteşte-te acum, linişteşte-te. 

Când soţul ei s-a liniştit şi a adormit, s-a cuibărit 
la pieptul lui şi a închis şi ea ochii.
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Dan CULCER 

Câteva vechituri actuale

Maria Banuș : pe marginea decernării 
Premiului Herder (1989). «Ah, seara aia de poezie! 
Manevrele lui Sorescu, nu vroia să vină, să se 
compromită la o seară oficială în împrejurări de mare 
încordare Ceauşescu-Mitterand. A lansat zvonul că e 
ameninţat cu moartea, că nu i se da plecarea. (Alain 
Bosquet: „N-am nici un motiv să nu-I cred pe prietenul 
meu, Sorescu”.). M.C. Bauchart: Am vorbit cu ambasada 
noastră. Avea şi viza română şi cea franceză. Câteva zile 
mai târziu se afla în Olanda, la o şedinţă internaţională 
P.E.N. Club şi, imediat după, în Franţa.[...] Mi-am recitit 
ieri vechi manuscrise: ‚83, ‚84, ‚87, ‚88. Notez mai ales 
în stări de criză, de deprimare. Echitabil faţă de soartă, 
ar fi să notez şi în perioade care mi-au adus bucurii - 
1989, premiul Herder. Prin ‚87-’88, mult timp consacrat 
materialului documentar ce mi s-a cerut, corespondenţei 
etc. În ianuarie-februarie ‚89, telefon de la soţul lui 
Zoe Buşulenga, scrisoarea lui Wunderli care-i anunţa 
că eu iau Herderul în ‚89. Scria că mi-a comunicat şi 
mie, într-o scrisoare. N-am primit-o niciodată. Am fost 
la ei. Cafea tare. Conversaţie. Îmi dă detalii. Începe 
agitaţia. După câtva timp primesc anunţul oficial de la 
rectorul Universităţii din Viena. Dacă accept. Răspund: 
da! Apoi problema bursierului. Mă sfătuiesc cu Ana... 
Nu subordonat Ministerului învăţământului. Poet 20, 
30 (ani), în asemenea condiţii nu cunosc. Totul trebuie 
să se desfăşoare discret. Avem paşaport pentru Franţa, 
plecarea început martie. Să nu ni se retragă pe motivul 
că de-abia în mai trebuie să plec pentru primirea 
premiului. Aşa că nu anunţ nicăieri oficialităţile. [n.n. 
Care, evident, știau! căci altfel nu ajungea scrisoare la 
dânsa!] Zoe propune pe Andrei Vieru. Tolea Vieru la 
mine. Andrei, de vreo patru luni, la Paris. O să-mi dea 
răspuns dacă poate, în 2-3 zile. Nina [Cassian] pleacă în 
Elveţia şi-i va telefona. După 3 zile; nu, nu poate. Mi-I 
recomandă călduros pe Dan Dediu, 22 ani, compozitor 
talentat, ultimul an de studii la Conservator. Cunoştinţa 
cu Dediu. Impresie foarte bună. Mărunţel, gingaş sub 
voinţă de fier. Căsătorit cu Valentina, muzicolog, scrie 
în Suplimentul Scânteii Tineretului. Cronici muzicale. E 
de acord. Bucuros. Încep formalităţile. Scriu la Viena. 

Trebuie aprobare specială, pentru că-i din altă disciplină 
decât mine.»

«Eu n-am anunţat... „Europa Liberă” şi BBC 
anunţă. Primesc telegrame de la Mircea Zaciu şi Ion 
Pop. Mă bucură. La BBC mă înjură Dan Culcer (fost 
la Vatra, Tg. Mureş). Compromite premiul Herder. 
[…] Dan Culcer afirmă că autorităţile ţărilor respective 
propun candidaţii. Nu-i adevărat.

Acelaşi Dan C., după seara de poezie de la 
Maison de la Poesie, Paris, mă felicita călduros. Eu îi 
spun părerea mea despre duplicitate. Are obraz gros, 
fără ruşine, nu se fâstâceşte deloc: o să-mi trimită 
textul să văd ce a spus. Eu, proastă, îi dau adresa din 
Chaville... Bineînţeles că târâtura, spionul simplu, 
dublu, triplu n-a trimis nimic…[s.n. DC.]» (Extras din 
opera postumă  Maria Banuş, Însemnările mele, ediţie 
îngrijită de Geo Şerban – fragmente din volumul II. 
1945-1999)

«Mă felicită călduros» — este o exagerare. Am 
spus câteva cuvinte protocolare atunci când cineva, 
poate Matei Vișniec, m-a prezentat. Dar, sigur, nimic 
de bine despre îndreptățirea acordării Premiului Herder. 
Maria Banuș confunda un gest protocolar, în cadrul 
prezenței sale publice, cu o lectură de poezie, și opiniile 
mele scrise și publice despre rolul de subminare a 
valorilor culturii române pe care utilizarea etichetei de 
poezie, acordată însăilărilor Mariei Banuș din anii dintre 
1945 și 1965, era o blasfemie. Eticheta era acordată 
atunci de serviciile de propagandă comuniste, cadoul 
pentru servicii aduse cauzei fusese inserarea textelor ei 
în manuale după care învățasem la liceu. Iată textul 
promis atunci Mariei Banuș. Nu aveam de ce să nu 
mi-l asum, nici atunci nici acum. L-am regăsit recent 
în ahiva mea. A fost atunci transmis la BBC. Îl  trimit 
acum Mariei Banuș pe adresa : infernul literaturii 
vânduților.

«Premiul Gottfried von Herder pentru poezia 
Mariei Banuș sau pentru Maria Banuș, care va împlini 
75 de ani?

Născută la 10 aprilie 1914 în București, Maria 
Banuș a debutat în 1928 la Bilete de papagal, minuscula 
revistă a lui Tudor Arghezi. Primul volum, Țara fetelor, 
și-l tipărește în 1937. Un început promițător — cu 
o lirică erotică ce ține de pubertate și adolescență, nu 
fără accente provocatoare, nonconformiste, interesantă 
atitudinal dar îndatorată stilistică vădit unor modele, 
Fundoianu, Voronca sau Vinea. Preiau dintr-un dicționar, 
cel îngrijit de Mircea Zaciu, un citat:

„ Vin cu un sînge nou ca o cofă de zmeură dulce.
Și mă mir. Mă caut. Totu-i al meu și nu e.
Fruntea mea atârnă vânătă, grea, ca o gutuie 

[gutuie vânătă??? Notă 2020], 
Și mă rugase încet să se culce.
Și acum o ridic și-o duc dintre îngustele paturi
Ziua pe mâini se desface ușor ca o buclă.
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Trec nevăzute, prin mine, trupuri de pâclă.
Gura mușcată de moarte cum să o saturi? etc.

Volumele ulterioare, publicate între 1949 și 
1965, trasează o involuție până la nivelul ridicolului, 
când, contrar naturii talentului său, Maria Banuș devine 
un versificator pe temele zilei, ilustrând teze și teme 
« realist-socialiste» de genul ascuțirii luptei de clasă sau 
a imperialiștilor ațâțători la război. Retorism impudic, 
ilustrativism tern, multă vreme impuse ca modele prin 
intermediul manualelor școlare românești. Intoxicat, îmi 
aduc și acum aminte de [legendarele] versuri : «La masa 
verde stau față în față/cer unii moarte alții viață.»

Trei volume de după 1965, Tocmai ieșeam din 
arenă, Portretul din Fayyum, Oricine și ceva, au fost 
întâmpinate cu oarecare entuziasm critic, [de vechii săi 
admiratori?], vădind,  chipurile, o întoarcere a poetei 
la uneltele sale. Dificilă recâștigare de ton, aproape 
imposibilă.

Dacă-mi aduc bine aminte, poeta a  fost tradusă 
în franceză în colecția Poets d’aujourd’hui, editată de 
Pierre Seghers la Paris. Reprezenta poezia românească 
alături de Aurel Baranga dar și de Arghezi, Bacovia. 
Confuzia de valori putea și poate stârni mirări unor 
cititori francezi.

Maria Banuș a tradus mult, probabil rezonabil din 
Rilke, apoi din Pablo Neruda, Andre Frénaud [comuniști 
amândoi], a realizat o antologie de lirica austriacă și din 
poezia de dragoste a lumii.

Ce știi despre laureații români? m-a întrebat 
ziaristul de la BBC. 

Premiul pe care l-a primit, Herderul, face parte 
dintr-un sistem de premii acordate la propunerea [cu 
acordul?] oficialităților din toate țările Europei de Est, 
de o fundație Stiftung  FVS zu Hamburg, nu doar pentru 
literatură ci și pentru unele domenii de cercetare. El 
implică posibilitatea de a recomanda un bursier tânăr 
care poate petrece cred că un an în Occident. L-au primit, 
dintre români, Tudor Arghezi (1965), Eugen Barbu 
(1978), Eugen Jebeleanu (1973), Alexandru Philippide 
(1967), Zaharia Stancu (1971), Nichita Stănescu (1976), 
traducătorul maghiar Franyo Zoltan, Ana Blandiana 
și Adrian Marino, precum și etnograful ion Vlăduțiu. 
Singurul cetățean român care a fost premiat, fără a fi 
propus de oficialitățile românești, a fost prozatorul și 
dramaturgul maghiar ardelean, Sütő András,  propus de 
Ungaria acum câțiva ani. Știrea fost difuzată cu mare 
întârziere în România, până să se primească aprobarea 
forurilor competente, cum ce zice.

Printre bursieri se numără poetul Emil 
Hurezeanu, actualmente redactor la Europa liberă și 
criticul, dispărut de curând, Mircea Scarlat.

Reciclarea poetei Maria Banuș care încerca să-
și motiveze conversiunea și să-și explice «drama», în 
termeni ambigui, într-o prefață la volumele de Scrieri 

din 1971, nu a fost nici radicală, nici evidentă. După 
un atât de lung ocol prin hățișurile simetrice ale 
proletcultismului românesc, era și greu!

Ar trebui să mă bucur că un poet de limba 
română este laureatul unui premiu de oarecare prestigiu, 
deși totuși e un premiu teritorial, «bun pentru orient», 
cum se scria pe unele diplome universitare occidentale 
[acordate unor cetățeni străini], cândva. Sunt totuși mai 
degrabă consternat, nu pentru că aș fi răzbunător, că i-aș 
vrea răul celei care ar fi putut să-mi pervertească definitiv 
gustul poetic. Sunt consternat că niște oameni care 
cunosc, teoretic, bine situația culturală din România și 
funcționarea sistemelor totalitare, continuă să crediteze 
gustul și promovările oficialităților românești (cele 
două excepții mai mult decât onorabile rămân excepții: 
Blandiana și Marino).

Și în ultimă instanță sunt trist, profund convins 
că poezia Mariei Banuș rămâne un fenomen sociologic 
interesant dar marginal în raport cu valorile poeziei 
românești. Să vă dau nume? De vii și de morți care nu 
au fost niciodată nici propuși nici premiați, nici traduși 
din inițiativă internă sau externă?

Maria Banuș se poate răscumpăra, față de toate 
și toți, dacă va trimite un bursier de talent în străinătate. 
Cu condiția să și lupte ca funcționarii pașaportiști să-i 
dea viză de ieșire! Paris, 16. 02 1989

Comentarii de Dan Culcer
Repet. Expresia «m-a felicitat călduros» este o 

dublă exagerare, ca să nu zic neadevăr sau minciună. 
Cum ar fi fost să o felicit, și mai ales pentru ce, pe 
versificatoarea care îmi stâlcise gustul pentru poezie 
în școala elementară și liceu, ale cărei elucubrații 
propagandistice oportuniste am fost nevoit să le învăț 
pe derost. Cum ar fi fost să mă fâstâcesc sau să regret 
atunci când am scris și zis la BBC exact ceea ce credeam 
și cred. Nu i-am trimis textul fiindcă nu l-am regăsit 
atunci. Nu aveam nici un motiv să-l ascund de ochii 
dânsei. Dimpotrivă. Dacă tot voia să-l citească (nu-l 
auzise, i s-a spus! putea să-l ceară de la cei de la BBC). 
Textul s-a păstrat, îmi aduc aminte că l-am regăsit acum 
câțiva ani. Luna aceasta, iunie 2020, a reapărut cu ocazia 
organizării materialului arhivei mele.

E firesc ca autoarea să susțină că autoritățile 
culturale național comuniste nu aveau nici un rol în 
promovarea candidaților. Eliminată, de timp și de 
reorientarea ideologică, dintre privilegiați, înjurând 
ca și Nina Cassian, sistemul ceaușist pe care îl credea 
responsabil de marginalizarea ei, cum era să recunoască 
sistemului mai multă subtilitate. Adică acordarea 
unor privilegii autorilor care dădeau bine pentru a-i 
transfigura purtători de mesaj într-un sistem în curs de 
aparentă sau reală liberalizare. Dar propaganda eficientă 
se face discret, cu mici atenții, contacte. Doar nu era să 
fie chemată la Securitate bătrânica pentru a i se explica 
ce rol i se conferă la Viena. 
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Simpla situarea a Mariei Banuș pe etajera de sus a 
poeziei române este deja o manipulare. Poezia de junețe 
fusese supralicitată, fiind de fapt la nivelul glandular al 
Marei Nicoară, cunoscută informatoare fără scrupule,  
sex-bombă întreținută concomitent de Securitate cu 
bani pentru notele informative și cheltuielile anexe, 
și de câțiva dintre literații care locuiau sau frecventau  
Mogoșoaia, pentru servicii speciale. Au urmat baladele. 
Apoi o serie de volume influențate de traducerile pe 
care le făcea. Memorialistica din Sub camuflaj era 
mincinoasă, superficială, pritocită ca să pară că spune 
ceea ce nu avea curajul să spună.

Wikipedia publică o notă bio-bibliografică care 
abundă în perifraze menite a ascunde porcăriile pe 
care cei ca ea le făceau, în numele propriei cariere și a 
adeziunii la «idealurile comuniste».

« Într-o ședință a Societății din martie 1948 
este obligată [n. n. sărăcuța!] să-și dea acordul public 
cu articolul lui Sorin Toma „Poezia putrefacției sau 
putrefacția poeziei”, apărut în trei numere consecutive 
în Scînteia, menit să-l elimine pe Tudor Arghezi 
din literatura română. [cel care o debutase!] După 
desființarea Societății Scriitorilor Români, Maria 
Banuș face parte din nou creata Uniune a Scriitorilor 
din România și - la fel cu majoritatea covârșitoare a 
colegilor ei - nu protestează împotriva excluderii unor 
scriitori, considerați „elemente necorespunzătoare”.» 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Banu%C8%99 

Autorii aleși pentru a primi Herderul erau 
reprezentativi pentru un soi de neutralitate pozitivă. În 
anumite cazuri erau utilizați ca toroipane nediplomatice 
în conflictele larvare dintre țări. Ungaria face propuneri 
pentru a da sâc României : Sütő András, colaboraționist 
în anii 50, reciclat în naționalist de spiță veche. Fără o 
intervenție a autorităților comuniste, adică fără acordul 
lor prelabil, nici unul din laureații din România nu ar 
fi putut ajunge la Viena, ar fi trebuit să refuze premiul 
etc. Lista premianților din România este clară : numai 
oameni care au practicat inadaptarea adaptativă : Tudor 
Arghezi, Eugen Barbu, Mihai Pop, Zaharia Stancu, 
Virgil Vătășianu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Adrian Marino, Ana Blandiana, Constantin Noica. Nu 
e vorba despre valoarea lor literară, ci despre rolul lor 
social-simbolic. În acest context, Maria Banuș nu-și 
avea locul ca poetă ci eventual, precum timișoreanul 
Franyo Zoltán, ca traducătoare (Rilke, poeți scandinavi, 
poezie feminină). Această activitate a fost onorabilă, 
deși la aceeași vreme existau în România traducători 
buni care ar fi putut lucra după originale și nu după 
versiuni intermediare, germane probabil. Doar că Maria 
Banuș avea relațiile deja construite și aura poetică din 
anii 50 o ajuta încă să obțină contracte prin care terenul 
îi era arendat. 

Găsesc în apropiere citatelor de mai sus, 
următoarea notă lipsită de comentarii. De ce o transcrie 

M. Banuș? Ca să semnifice că este de acord cu opinia 
istoricului literar sau ca să nu uite că și G. Călinescu 
a fost un antisemit, devreme ce cutează să afirme că 
Eminescu nu a fost antisemit.

 G. Călinescu, Lumea, 2 dec. 1945: Eminescu şi 
iudaismul.

„Antisemit n-a fost niciodată şi ceea ce se 
socoteşte antisemitism e numai o anume poziţie 
fiziocraticâ faţă de «clasa sterilă», după expresia lui 
Quesnay. Lucrurile trebuie odată puse la punct. (Trupa 
evreiască la Iaşi. Eminescu, elogios despre jocul 
actorilor).”

Dacă aș fi fost un critic literar la vremea de glorie 
a Mariei Banuș, cutezând [un caz de curaj sinucigaș] 
să formulez oarecari rețineri față de calitatățile ei 
poetico-ideologice, aș fi fost denunțaț ca spion triplu de 
micuța și «naivă» doamnă, dedicată comunismului, 
începând din 1939, fără să fi auzit de procesele de la 
Moscova. Denunțat ca spion triplu, așa cum a avut 
nerușinarea să mă «descalifice» în aceste memorii, fără 
nici un argument. Taci tuberculosule, emite orgoliul 
ei contrariat! Când de fapt, cum știu toți prietenii și 
dușmanii mei, sunt un spion quintuplu. Să mi se acorde 
circumstanțe atenuante, fiindcă am mărturisit. Păcat că 
micuța doamnă nu mai poate împărți cu nimeni plăcerea 
auto-demascării mele.

Nina Cassian si poezia românească. În 1985, 
Nina Cassian este invitată în Statele Unite ca „visiting 
professor”, în cadrul unei burse Soros, pentru a susţine 
un curs de măiestrie poetică la New York University. 
Mai e nevoie de vreo explicație ?

«Am avut impresia că România nu a avut nevoie 
de mine, am impresia că ţara m-a uitat”, a spus scriitoarea 
cu prilejul vizitei sale la București din noiembrie 2008, 
ocazionată de lansarea a două cărţi, intitulate Confidenţe 
fictive şi Spectacol în aer liber. »

Nu pot crede că, pentru cultura română, uitarea 
ar fi fost o terapie socială necesară. Să nu uităm, deci, 
cine a fost de fapt Nina Cassian. 

Pentru curioșii care vor să știe ce rezultat au șase 
decenii de mistificare a scării valorilor din literatura 
română recomandăm câteva situri unde admiratorii 
Ninei Cassian au transcris tenace versificațiile de o 
profunzime și originalitate amețitoare.

Memoria: «Nina Cassian este invitata lunii 
martie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică de la Veneţia. „Bistrot de Venise”, unul 
din punctele de întâlnire a elitei artistice veneţiene, va 
găzdui un eveniment poetic românesc marţi, 17 martie 
2009.

«Nina Cassian, o personalitate remarcabilă, nu 
de puţine ori controversată şi contestată, cu o revenire 
spectaculoasă în peisajul literaturii contemporane din 
România odată cu apariţia volumelor „Spectacol în aer 
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liber” şi „Confidenţe fictive”, este protagonista întâlnirii 
de la „Bistrot de Venise”. Poeta va merge la Veneţia, 
după ce a fost desemnată poetul lunii februarie de către 
emisiunea „Dagens dikt”(„Poemul zilei”) a canalului 
P1 al Radiodifuziunii suedeze, în urma iniţiativelor 
de promovare ale Institutului Cultural Român de 
la Stockholm. Evenimentul se desfăşoară în cadrul 
strategiei culturale (halal strategie!!, echivalentă cu 
exportul productelor puțoiste ale avangardei) care se 
desfăşoară pe parcursul anului 2009 în nordul Italiei 
sub genericul „Amprente culturale româneşti”. Anita 
Natascia Bernacchia, beneficiară a unei burse ICR 
pentru tineri traducători va participa la manifestare şi va 
traduce, în premieră în limba italiană, din opera poetică 
a Ninei Cassian. Proiectul se bucură de susţinerea 
financiară a Institutului Cultural Român.»(Extras dintr-
un comunicat de presă)

Dacă acest eveniment mondial ar fi avut loc în 
1954, nu ar fi nimic de comentat. Dar este inadminsibil 
codoșlâcul instituției numită ICR care a expus la Veneția 
mumia unei «babe socialiste».

Gogorițe, inadecvare, fals. Nu voi să pricep 
care este sursa și explicația perpetuării acestui fals. 
Ce legătură a existat între obiectivele declarate ale 
Institutului cultural român și cariera acestei băbătâi care 
își exibă, de peste șase decenii, printre masculii în rut 
ai literelor române, profilul unei urâțenii care excită pe 
unii, exaltațiile hormonale prezentate drept poezie sau 
chinuitele metafore.

O poezie erotică sau jucărele absurdiste de 
student versificator, de o banalitate dezamăgitoare au 
fost exaltate vreme de peste o jumătate de secol de unii 
dintre criticii care au profitat de grațiile acestei alcoolice 
mitomane și «nimfomane».

În varianta ceaușistă, poetese de aproape același 
calibru și de aceiași nerușinare se numeau de pildă, Mara 
Nicoară, și semnau nu doar dejecții pseudopatriotice, 
suave scânceli erotice ci și note informative plătite.

Cercetătorii răbduriii și tenaci vor avea poate 
surprize prin dosarele fostei Securități, dacă se vor 
deconspira în fine pseudonimele informatorilor din 
epoca dejistă, deși mai toți «stângacii» fiind membri de 
partid, probabil că delațiunea se practica ăn birourile 
oraganizațiilor de bază sau direct la secția de propagandă 
a CC al PCR. Vor avea poate răbdarea de a verifica care 
este situația, cercetând arhivele corespondenței oficiale a 
CNSAS, pentru a stabili proporția demascărilor dirijate 
corespunzătoare celor doua etape ale comunismului din 
România. Căci pretenția unor inși de genul celor aici 
pomeniți de a fi judecați doar în funcție de ultima etapă 
a vieții lor, este de o obrăznicie nemărginită. Cum s-ar 
putea uita ce au scris Nina Cassian, Dan Deșliu, Maria 
Banuș, Marcel Breslașu, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu 
sau Crohmălniceanu, Sami Damian, Paul Georgescu 

până prin 1964? Dacă Nina Cassian va fi fost urmărită 
de Securitate în anii 80, demascată involuntar și de 
notațiile din jurnalul lui Gheorghe Ursu, fiul de activist 
de partid care se revolta în taină contra absurdităților 
regimului ceaușist, ca și unul din foștii săi amanți, Ov. 
S. Crohmălniceanu, asta se întâmpla fiindcă au cârtit 
prin colțuri de crâșme, prin ședințe restrânse, prin 
saloane selecte. Ei nu iubeau naționalismul oficial dar 
au susținut comunismul gorbaciovist și comunismul 
rezidual din motive diferite de cele care îi îndemnau pe 
alții să se revolte de scârbă. Și apoi, finalmente, nu li s-a 
întâmplat nimic, unii au fost lăsați să se expatrieze au 
rapatrieze în Altneuland, fără dificultăți, ba poate au fost 
chiar ajutați. Nu au fost decât niște profitori dezamăgiți 
că nu mai figurează pe lista privilegiaților și nu se mai 
bucură de stima stăpânilor, care își aflaseră alte slugi.

Au existat poete stăpânite de dureri fără nume, 
care au fost niște femei amăgite de exaltările alcoolice, 
dar viața lor n-a fost un pretext de preacurvie politică și 
morală, ca aceea a octogenarei Nina. 

Voi pomeni, doar pentru a marca imensa diferență 
valorică, despre meteorica trecere printre noi a poetei 
Mariana Marin.

Să revendicăm o dreaptă judecată și pentru unele 
și pentru altele, și pentru lingăi sau pentru curve, și 
pentru cei care și-au riscat viețile și au refuzat cariere, 
scriind adesea fără speranța publicării. (Scris la Tuesday, 
March 17 @ 20:10:07 CET de către asymetria. Extras 
din Jurnalul unui vulcanolog.)

Plata, vă rog!! Despre informatoarea Mara 
Nicoară, alias Dona Alba. Într-o carte intitulată A 
patra ipoteză, Liviu Tofan, fost ziarist la Europa Liberă,  
publică câteva documente, cu referiri la activitatea Marei 
Nicoară, extrase din arhiva Securității, disponibile prin 
CNSAS. Am găsit note informative din 1972 semnate 
Dona Alba și în dosarul meu de urmărire. Trebuie să 
fii pălit de o disonanță cognitivă acută pentru a semna 
turnătoriile cu un astfel de pseudonim.

La pagina 214 din Anexele cu documente ale 
cărții lui Liviu Tofan, se reproduce o notă informativă 
a Marei Nicoară, care descrie o conversație cu Virgil 
Tănase. Informatoare se descrie într-un autoportret 
exact : « Linia pe care a mers discuția noastră a fost 
următoarea : eu i-am spus că sunt o ambițioasă, care 
vrea neapărat să reușească, și că m-am săturat să fiu 
considerată doar o femeie bună pentru pat de ceilați, eu 
care am mare talent și sunt deșteaptă. Am încercată să 
reușesc trăind cu BREBAN și acum cu PREDA, dar iată 
că nu am reușit nimic, a aflat nevastă-sa. Deci trebuie să 
fac altceva. Tănase mi-a spus că cea mai bună modalitate 
pentru ca cineva să reușească este să facă scandal. Mi-a 
propus să plec în Franța, aranjează el ca să fiu chemată de 
către «băieții» de acolo. El și cei de acolo (ȚEPENEAG 
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și ceilalți) vor aranja să fiu publicată. Pentru că cei de 
acolo au mare nevoie de tineri talentați care să consituie 
rezistența și pe care să-i publice. Mi-a spus că invitație 
îmi aranjează el să primesc și că el pleacă în ianurie în 
Franța și va vorbi la Europa Liberă și de mine.»

Firește, acordarea încrederii unei persoane 
moral insaniti se va face cu multe rezerve. Cunoscând 
personajul M.N. din Tg. Mureș, scena mi se pare 
plauzibilă și autoportretul exact. Investiția lui Virgil 
Tănase într-o astel de «rezistentă» mi se pare cât se 
poate de păguboasă și mai ales inadecvată, atât la nivel 
literar cât și la nivel politic. Naivitate, prostie sau lipsă 
de «cadre», adică de scriitori buni care să se angajeze 
social? 

Cu un paragraf mai sus se reproduce opinia lui 
Virgil Tănase despre Marin Preda. «Tănase mi-a spus 
că Țepeneag a vorbit atunci ca să miște niște lucruri aici 
în țară, pentru ca oameni ca Preda să facă ceva. Dar— a 
spus Tănase — Preda e un laș, au avut o discuție despre 
curaj, la Paris. De față erau Monica Lovinescu, Ierunca 
Virgil, Preda cu nevastă-sa. Se vorbea despre curaj și 
nevasta lui Preda îi reproșa că nu este curajos ca acești 
băieți (Țepeneag și ceilalți). Preda i-a spus nevestei 
: « Taci, fă, casa și copii nu se țin cu curajul. Tănase 
este foarte scîrbit de toți acești mari scriitori care nu 
vor decât să obțină posturi cât mai mari, ca Preda, care 
vrea să fie în locul lui Zaharia Stancu. Tănase zicea că 
Stancu este o lichea nemaipomenită, a fost comunist și 
informator la Siguranță în același timp.» Suntem prin 
1972 sau 1973. 

Marin Preda a fost unul din cei mai bine 
remunerați scriitori ai epocii, alături de Ion Caraion, 
Eugen Simion, Eugen Barbu, Adrian Păunescu (în 
această ordine). Cine-mparte, parte-și face, ar fi putut 
zice Marin Preda. Nu e vorba, așa cum am scris, de a 
contesta dreptul scriitorilor de a fi corect plătiți, ci doar 
de aspectul abuziv al situației părtinitoare de la Editura 
Cartea românească. Listele cu veniturile scritorilor și 
altor artiști, la finele anilor 80, aflate în arhivele CC 
al PCR, pe care le-am reprodus parțial în cartea mea, 
Cenzură și ideologie în comunismul real, o dovedesc fără 
dubiu. Publicarea documentului autentic, care conține 
numele și veniturile viitorului președinte al Academiei, 
Eugen Simion, alături de alții, mi-a permis să fiu calificat 
de academicianul nostru drept «porc» (informație sigură 
din surse autentice, apropiate personajului), pe cale de 
consecință să pierd orice șansă de a fi desemnat laureat 
al unui premiu al Academiei, pentru o carte care avea 
toate calitățile necesare. 

Dan Culcer Pietre de râu I ( primăvara 
1989). « Puțină logică și un dram de consecvență. 
De câteva vreme presa internațională a publicat 
protestele reprezentanților expatriați ai majorității și 
minorităților din România, în legătură cu proiectul 
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Guvernului (reprezentând ideea fixă a conducătorului) 
de-a sistematiza localitățile rurale. Puterea a reacționat 
normal, refuzând ideea oricărui amestec în treburile 
interne ale României. Un singur lucru nu i s-a cerut 
acestui guvern și acestui conducător : să prezinte 
publicului românesc planul de sistematizare despre 
a cărui existență se vorbește, fără ca nimeni să aibă 
curiozitatea sau posibilitatea de-a-l studia de aproape. 
Pentru că nu principiul sistematizării este discutabil 
–orice țară și orice guvern poate să se prevaleze de 
dreptul său de a dirija amenajarea teritoriului național 
în funcție de interesele colectivității, singurul în măsură 
să le definească – ci natura acestei acțiuni, caracterul 
ei voluntarist, lipsa unei confruntări cu cei direct 
interesați, cetățenii României. Să fim naivi și să le 
cerem guvernului și președintelui să respecte propria lor 
demagogie cu privire la consultarea «maselor largi» în 
chestiunile care le privesc ! 

Ce-ar fi să respectați legalitatea, onorabililor ?!

Pietre de râu II. Dreptul la pensie și la asigurări 
sociale: noua migrație a popoarelor. Mii de cetățeni 
proveniți din țările Europei de Est (dar nu numai), 
trăiesc răspândiți prin lume, exilați, expatriați, emigrați, 
alungați sau plecați de bunăvoie, oficial sau ilegal. Toți 
au muncit, și-au plătit cotizațiile sindicale, impozitele, 
taxele, atâta timp cât au locuit în țările lor. Au contribuit 
la fondul de asigurări sociale, de tratamente, de pensii 
– toate rămase la dispoziția guvernelor respective, 
în bugetele statelor în cauză. România, ca și celelalte 
țări «socialiste», este cosemnatară ale unor acorduri 
internaționale cu privire la legislația muncii, a 
asigurărilor și pensiilor.

Lumea e plină de oameni cinstiți care sunt privați 
de drepturile lor la pensie, de ani munciți pentru binele 
colectivității și pentru supraviețuire, numai fiindcă și-
au schimbat domiciliul dintr-o țară în alta, lăsând sume 
imense cadou și pierzând drepturi civice și profesionale 
elementare. Guvernele națiunilor Europene trebuie 
convinse să semneze noi acorduri pentru a permite 
tuturor expatriaților posibilitatea de a recupera sumele 
reținute și drepturile lor sociale, pentru nu mai fi tratați 
de cetățeni «dislocați», aflați în dezagreabila situație 
de a fi handicapați sociali. Fenomenul are nevoie de o 
legislație internațional acceptată, căci nu privește doar 
câteva zeci de mii de persoane, ci, prin amploarea sa 
atingătoare de nivele statistice discernabile, definește o 
situație mondială : noua migrație a popoarelor.

Exploatarea expatriaților este dublă: prin ceea ce 
au pierdut și prin ceea ce nu li se acordă. « Expatriați 
din toate țările, uniți-vă ! » — este probabil noua 
variantă dezirabilă a unei vechi lozinci. Guvernele din 
Europa de Est trebuie convinse să transfere, respectând 
echivalările salariale în valută convertibilă, drepturile 
sociale ale expatriaților. O obligație nu doar materială 
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sau morală, ci, mai ales legală sau care trebuie legalizată 
cât mai repede. Poate, pentru început, se poate acționa 
în cazul celor care au statutul de cetățeni domiciliați în 
străinătate, stabiliți prin reunificarea familiilor, conform 
unor acorduri internaționale existente. Parlamentul 
European, dar și conferințele post-Helsinki au de înscris 
pe ordinea de zi această urgentă și actuală doleanță 
colectivă.»

În primăvara lui 1989 am trimis spre publicare 
aceste două texte, la Curentul, fostul ziar al lui Pamfil 
Șeicaru, editat atunci în Germania, pentru o colaborare 
pe care mi-o propusese Nicolae Breban (și el colabora 
la acest ziar). Două texte anterioare apăruseră deja. Nu 
știu dacă acestea din urmă au fost cu adevărat tipărite. 
Timpul se accelerase, așteptat sau neașteptat. Recitindu-
le, ele iscă acum, în 2020, două comentarii. Imensul 
val de contrapropaganda produs în străinătate pe toate 
canalele media, mai ales prin posturile de radio Europa 
liberă, BBC sau Deutsche Welle, cu privire la planul 
de sistematizare al localităților rurale s-a dovedit a fi 
excesiv în raport cu realitățile din România. Călătoria pe 
care am făcut-o la finele lui ianuarie 1990 în România, 
consemnată sub forma unui reportaj tipărit într-o revistă 
anarhistă din Paris, Iztok,  mi-a permis să compar 
discursurile propagandistice cu peisajul rural din Ardeal, 
parcurs pe un itinerar lung și cuprinzător, de la Oradea la 
Baia-Mare, prin satele maramureșene de la nord, apoi la 
Cluj,  spre Bistrița, Năsăud, Tg.Mureș, în fine pe drumul 
de la Sf.Gheorghe, prin Brașov, la București. Singurul 
loc unde am perceput efectul unor remanieri urbanistice 
a fost periferia Bucureștilor. Economia României nu 
avea atunci potențialul necesar pentru planuri faraonice. 
Probabil că, dacă sistemul nu s-ar fi descompus sub 
presiunea politică și economică a sancțiunilor vestice și 
estice, reforma urbanizării ar fi fost aplicată și realizată. 

Dar dincolo de aspectul simbolic și de 
consecințele profunde ale destructurării vetrei satelor, 
o modificare în planul rururbanizării era necesară și 
propunerea nu era aberantă, mai mult, a fost susținută 
de arhitecți. Între idee, proiect și realizare se interpunea 
nivelul scăzut al resurselor, birocrația de partid și de stat, 
incultura unor executanți intermediari, oportunismul 
slugarnic al altora.

Reforma ulterioară, cea care a dezmembrat prin 
reprivatizare sistemul colectivist, în loc să îl transforme 
în sistem cooperativ liber consimțit și productiv, a 
însemnat un pas înapoi spre o economie rurală, agricolă, 
primitivă, efectele fiind vizibile în Ardealul pe care îl 
cunosc mai bine, prin sub-utilizarea terenurilor agricole, 
prin abandonarea unor industrii locale de prelucrare 
(hameiul pentru bere, viticultura în gospădăriile agricole 
de stat-GAS), implicit prin defalcare terenurilor agricole 
reprivatizate și desființarea SMT-urilor, ceea ce bloca 
utilizarea mașinilor agricole mari pentru mecanizarea 
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agriculturii, recăderea la stadiul de plug și cormană, 
tras de  vaca de lapte sau costelivul cal, ca la începutul 
secolului al XX-lea, după reforma agrară postbelică. 
Pesajul văzut din tren este imaginea unui ținut 
abandonat, cu dealuri cuprinse de ierburi năvalnice, de 
unde mai răsar verticale ruginite, țevi metalice, suporturi 
pentru culturi de hamei, tufele sălbăticite de viță de vie 
neîngrijită și cuprinsă de buruieni. Lângă multe halte sau 
gări mici ruginesc și se prăbușesc zidurile unor ateliere, 
mici uzine locale, depozite de tranzit, rămase brusc fără 
stăpân, acolo unde frazeologia criminală a fostului prim-
ministru Petre Roman le-a exilat în Siberiile privatizării 
sălbatice.

Cât privește convențiile internaționale, care ar 
fi trebuit să asigure transferul drepturilor salariale și 
pensiile expatriaților, ele au așteptat aproape trei decenii 
pentru a fi în fine semnate și aplicate, după negocieri 
despre care nu știm nimic. Între timp sumele respective 
au stat la dispoziția guvernelor respective, care au 
contractat împrumuturi imense la bănci private din 
Occident sub pretextul că nu au fonduri pentru plata 
salariilor și pensiilor locale. Astfel efectele pozitive care 
urmau să se vadă, după efortul și presiunea imensă la 
care a fost supusă populația României la finele perioadei 
ceaușiste, pentru plata integrală a datoriilor externe, 
au fost anulate de guvernanți iresponsabili, care au 
reîndatorat populația pe cel puțin două generații și au 
devalizat economia la construirea căreia contribuiseră 
toți cetățenii. A murit nu de multă vreme, fără să 
reușească să-și impună ideea economică genială, 
Constantin Cojocaru, economistul  român autor al unui 
proiect de lege care ar fi permis reconstituirea rapidă a 
unui țesut economic românesc, singura metodă pentru 
a evita menținerea României în noua stare de semi-
colonie în care a fost adusă prin privatizări aberante, 
după așa-zisa revoluție, de către bandiții care ne-au 
condus și ne conduc.



19

Alex GOLDIȘ

Rezistența prin farsă

             

 S-au tot publicat amintiri despre comunism, 
în diferite registre, de la cel recuperator-nostalgic al 
lui Vasile Ernu din Născut în URSS până la texte – 
prea multe să le amintesc aici – în care sunt denunțate 
traumele individuale și colective ale sistemului. Cel 
mai recent volum dedicat subiectului, Fake News 
în Epoca de Aur. Amintiri și povestiri despre Epoca 
de Aur, al lui Ioan T. Morar*, nu se înscrie în mod 
evident în niciuna dintre aceste atitudini extreme. 
Cartea nu încearcă, în mod evident, să recupereze 
nimic din cotidianul comunist; dar nici nu e un volum 
de condamnare propriu-zisă a regimului. Beneficiind 
de o distanță igienică deja (cele trei decenii încep să 
atârne greu asupra registrului rememorării), textul 
lui Ioan T. Morar e o privire înapoi marcată în mod 
evident de dorința de a exploata umoristic subiectul. 
Cartea e, poate, cea mai clară tentativă de până 
acum de a face din lumea dispărută un subiect de 
divertisment.

 Nu întâmplător, rememorările par să adopte 
mai puțin limbajul lumii dispărute, cât mai mult 
jargonul lumii de azi: însăși tema înscrisă pe coperta 
volumului – și pe care o regăsim cam programatic la 
fiecare început de capitol, aceea a fake news-ului – 
reflectă intenția de a traduce realitățile de ieri într-un 
limbaj strict contemporan. Altfel, e destul de bizar să 
aplici retrospectiv un fenomen care a luat amploare 
odată cu explozia societății media – și foarte mult în 
ultimii ani, datorită mediului online – unei societăți 
închise, în care mijloacele de amplificare a comuncării 
de masă erau limitate. A vorbi despre societatea 
comunistă în termeni specifici epocii post-adevărului 
e puțin impropriu, dar dacă cititorul poate trece peste 
această convenție, reînnoită la fiecare câteva pagini, 
cartea merită citită.
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 Nu știu dacă specialiștii într-ale cotidianului 
comunist vor găsi lucruri neștiute (eseul lui Morar 
e o „monografie personală” a vieții sub regimul 
Ceaușescu), însă volumul e scris cu vervă, se citește 
cu ușurință și – aș îndrăzni să spun – configurează 
un ethos specific legat de raportarea la regim. Toată 
realitatea e un fake (nu neapărat un fake news, așadar), 
de la falsificările ideologice până la cele mai simple 
lucruri, demonstrează cu lux de amănunte, mai ales 
pentru neofiți, Ioan T. Morar. Cititorul născut după 
1990 – căci lui i se adresează în primul rând textul – se 
va pune la curent cu fenomenul surogatelor de tot felul, 
de la nechezolul care înlocuia cafeaua sau „adidașii” de 
porc care înlocuiau încălțările occidentale mut dorite, 
până la Moș Gerilă ca substitut de Moș Crăciun. Toată 
cartea e scrisă, de altfel, cu haz, în registrul următor: 
„Moș Crăciun a fost eliminat din calendarul românilor 
încă de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar 
locul lui a fost luat de Moș Gerilă. În prima apariție 
în presa vremii, în publicația comunistă Națiunea, în 
1947, Moș Gerilă e desenat ca un tânăr musculos, bine 
făcut, căruia îi zboară barba falsă. Parcă ar fi vorba de 
un stripper pregătit să-și lepede hainele în fața unei 
audiențe alcătuite din fruntașe în muncă!”. Nu doar 
că toate obiectele din jur compun falsul de zi cu zi al 
realității comuniste, dar însăși generația din care face 
parte autorul nu e decât o „generație cu înlocuitori”. 
Ioan T. Morar își amintește că, într-un articol din 
Forum studențesc, utilizează această sintagmă pentru 
a-și denumi congenerii: „Nu am spus-o răspicat, dar 
noi eram generația născută integral în comunism 
și hrănită pe rând cu toate falsurile epocii, cu toți 
înlocuitorii. Cenzura nu cred că s-a prins unde bat, 
atât de natural suna cuvântul «înlocuitor» în viața de 
zi cu zi”. 

 Care să fie modalitatea de apărare împotriva 
acestei realități construite pe o serie de mecanisme 
butaforice? Și aici, într-adevăr, intervine ethos-ul 
despre care aminteam mai sus: Fake News în Epoca 
de aur configurează, drept reacție la falsificările 
de tot soiul ale realului și ale ideilor, imaginea unei 
umanități retrase în farsă și umor. Evident, exponentul 
cel mai de seamă e auctorele însuși, care răspunde cel 
mai adesea absurdităților sistemului nu prin disidență, 
nici prin acte de curaj ieșit din comun (Ioan T. Morar 
o mărturisește de la început: nu se consideră un erou), 
ci prin înscenarea unor farse permanente. „Făceam 
farse, deci existam, ne produceam momente de 
libertate, de desprindere de cotidian” sau „Noi am râs, 
ne-am amuzat, am fost solidari, am avut complicități 
plăcute, în vreme ce alții ne turnau și se puneau în 
slujba regimului” sunt doar câteva dintre mărturisile 
cele mai caracteristice din volum. 

 E drept că și prieteniile de care a beneficiat 
membrul fondator al Academiei Cațavencu au 
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contribuit la această portretizare în culorile farsei a 
lumii comuniste. O mare parte din povestirile pline 
de haz cuprinse în carte reflectă apropierea lui Ioan 
T. Morar de câteva dintre grupările responsabile 
de descrețirea frunților în anii ʼ80, Ars amatoria 
și Divertis. Alături de ei a reușit autorul acestor 
amintiri să-și păstreze spiritul intact într-o lume a 
non-sensurilor. Dacă n-au reprezentat o modalitate de 
polemică directă la adresa regimului, aceste farse i-au 
pus în chestiune autenticitatea și au reprezentat, fără 
îndoială, o încercare de minimă reparație morală în 
raport cu puternicii zilei. Nu voi dezvălui amănuntele 
anecdotice din carte (cititorul merită să le descopere 
pe cont propriu), însă împreună cu Groșan & co., 
Ioan T. Morar devine autorul unor farse înscenate lui 
Eugen Barbu în perioada atacurilor feroce la adresa 
demnității scriitorilor. Obtuzitatea satrapilor locali 
din sistemul de învățământ e contracarată și ea de 
tinerii intelectuali, obligați de mecanica repartițiilor 
să activeze ca profesori la țară sau în orașe mici, 
prin adrese și solicitări fake venite de la minister. 
Farsa reprezintă o soluție de existență nu doar pe 
plan colectiv, ci și la nivel individual: Ioan T. Morar 
mărturisește că a fost unul dintre „traducătorii” 
cei mai asidui ai unor versuri inexistente din poeți 
mari sau chiar inventatorul ad hoc al unor talente 
internaționale… Multe dintre dialogurile autorului cu 
reprezentanții mărunți ai oficialităților – susceptibile, 
e adevărat, de tușe ficționale mai mult sau mai puțin 
îngroșate – par dialoguri absurde, în care tânărul 
intelectual se amuză să arate oglinda regimului. 
Farsei generalizate nu i se poate răspunde decât prin 
mici farse individuale, menite să conserve măcar o 
parte din autonomia gândirii, amânând și păcălind 
încercările de înregimentare. Nu întâmplător, Ioan 
T. Morar mărturisește că „Cea mai mare realizare 
profesională a mea, înainte de 1989, nu a fost că am 
terminat facultatea ca șef de promoție, că am reușit să 
public o carte de poezie fără «patriotisme», că pentru 
ea am luat premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut. 
Nici că am ajuns să lucrez în presă la București, în 
ciuda unui dosar de cadre nu tocmai bun. Cea mai mare 
realizare a mea a fost că nu am devenit informator al 
Securității și că nu am colaborat niciodată cu această 
sinistră instituție”.

E mult, e puțin…? Volumul nu-și propune să 
problematizeze abstract dileme atât de complicate, ci 
mai degrabă să semnaleze câteva strategii eficiente de 
supraviețuire morală. Și să arate, evident, cititorului 
de azi că un regim lipsit de umor reprezintă, în mod 
paradoxal, o sursă nesfârșită de situații comice.  
_____________
* Ioan T. Morar, Fake News în Epoca de Aur. Amintiri și 
povestiri despre Epoca de Aur. Amintiri și povestiri despre 
cenzura comunistă, Polirom, Iași, 2020.
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Nina CORCINSCHI

Vise cu iepuri ecorșați

Surpriza anului 2019 la categoria debut, în proza 
din Basarabia, e romanul Orașul promis (Tracus Arte), 
de Valentina Șcerbani. Subiectul – unul tulbure, dens, 
vâscos – ține de o stare dramatică de incertitudine, bine 
încadrată în convenția onirico-fantastică.  Personajul 
principal e o fetiță, Ileana, care trăiește suspendată între 
vis și realitate. Centrul iradiant al suferinței acestui copil 
e amenințarea pierderii mamei, neliniște echivalând cu 
o aruncare în vid. Mama fetei e grav bolnavă, tatăl e 
prins în alte povești de dragoste și grija copilei o poartă 
mai întâi Doamna (prietena mamei), apoi surorile 
mamei (Maria și Cealaltă). Colapsul realității – lipsa 
unui cămin stabil și regimul ambulatoriu al copilei, 
care migrează de la un „tutore” la altul, lipsa veștilor 
despre mama bolnavă, absența unui sprijin alături 
– amplifică tribulațiile subconștientului, suspendă 
personajul printre semne onirice, între  presentimente 
grele și speranță. 

Narațiunea cu puternice accente suprarealiste 
curge în ritm din ce în ce mai tulbure (spre final, autoarea 
pare oarecum neputincioasă în fața acestor avalanșe 
debordante), unificând reprezentările disparate ale 
realității în jurul prezenței absente a mamei. Lipsa 
mamei echivalează cu o neinstalare în lume, cu un 
regim existential halucinant, bizar, o hălăduire cu 
pași grei prin realitate-vis-nălucire, în ropotul unei 
nesfârșite ploi. Regimul afectiv al stării de confuzie, 
derută, angoasă deformează cadrul existențial, îi 
blurează contururile, îl destructurează. Toltrele, locul în 
care ajunge fetița la surorile mamei sale, sunt un spațiu 
vâscos al incertitudinii, „o mlaștină care-i înghite pe 
toți cei care pășesc înăuntru”. O vale a plângerii cu 
lacrimile revărsate înăuntrul ființei îndoliate. Casa 
mătușilor –  un nonloc ființial –  e un loc halucinant și 
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tranzitoriu dintre lumea de aici și cea de dincolo. Unul 
câte unul, datele  realității intră într-un regim oniric, în 
care visul nu se mai distinge de realitate, gesturile sunt 
bizare și nevrotice, iar orașul promis de mama – unul 
al mării – devine o lume apocaliptică, în care ploaia nu 
mai contenește, mâzga se amestecă cu sângele, ploaia 
și mucegaiul pătrund peste tot. 

Ploaia de după geam, care cade de săptămâni, 
e proiecția doliului interior, a destrămării lumii, dar 
și a dorinței de purificare, a speranței că apa va duce 
totul la vale.  De aceea, moartea cailor,  ca o ultimă 
redută a frumuseții și castității pierdute, e și o bucurie 
disperată pentru Ileana că mama nu e prezentă acolo, în 
apocalipsa pluvială. 

Suferința e reprezentată în imagini delirante, 
obsesive, cu osmoze de forme abstracte cu cele 
viscerale. Ecorșarea iepurilor în zi de vineri sau visul 
în care mama e jupuită de piele sunt de rezonanță 
psihanalitică („Într-un coșmar, Maria o jupuia pe 
mama de piele”) și dețin, în plan simbolic, semnele 
prevestitoare ale morții. 

Spațiul e populat de oameni ostili, ciudați. 
Doamna, prietena mamei, femeia care are un timp grijă 
de Ileana, e singurul spirit tutelar care transmite un 
sentiment de normalitate. Surorile mamei, care o iau 
de acolo pe motiv că „o corabie tot o corabie rămâne, 
indiferent sub ce steag” sunt arătări ce-ți dau fiori. 
„Maria, cea de care s-au lepădat toate Mariile”, deși 
pare uneori frumoasă, „avea ceva diavolesc în ea, niște 
pași pierduți, niște văluri negre”. Sora care o însoțește 
peste tot e doar o cealaltă depersonalizată, „cu părul 
strâns pe cap și buze vinete”. Împreună sunt o forță, 
una distructivă. „Gesturile lor erau ilogice, mersul lor 
ducea spre nicăieri, tot ce apucau cu mâinile, se risipea, 
se transforma în fum”.

Codruța, fiica celeilalte, are pielea galbenă, este 
albinoasă și mereu bolnavă, inertă, zmulsă din copilărie 
și aruncată în același regim diform al realității, ca 
și Ileana. Mătușa mătușilor, care vrea și ea s-o ia pe 
Ileana în grija ei, e o imagine și mai sinistră, și mai 
ostilă. „Avea fața rotundă, cu ochi micuți de purcel, cu 
pielea întunecată și părul pufos ca de păpădie. Chipul 
acela alcoolizat era îmbătrânit înainte de vreme. Purta 
un surtuc militar și șapcă de marinar”. Atmosfera e 
încărcată de semnele dezagrăgării, peste tot se resimte 
gustul sărat al bolii, al morții. „Uneori ploua cu gheață, 
alteori cu fulgi”. Acțiunile sacadate ale personajelor 
sunt tensiuni exteriorizate (săpau, loveau, strigau etc.), 
anticipând „zile negre care aveau să vină”. Dezastrul 
de afară e de fapt desenul din interior, forma plastică a 
angoasei: „Vântul îndoia arțarii sub rafalele înfuriate. 
Picăturile de ploaie cădeau încet, sinistru. Casa asta 
devenise un buncăr de beton cu verandă din lemn 
putrezit. Cu perdelele de tul de culoare argintie. Un 
cavou. O împărăție a umbrelor morții. Aici chiar și 

umbrele aveau expresia sumbră și cârlionții de păr ca 
niște șerpi. Aș fi vrut să fie un vis, dar pe tine nu te mai 
surprind visele”. Uneori, redundanța detaliilor onirice 
șterge din efectul lor artistic, acestea rămânând simple 
îngrămădiri de imagini de groază. 

Mama – omniprezența absentă – o privește pe 
Ileana  din oglindă, de printre fire de mohair. Întreaga 
ființă a fetei e locuită de imaginea maternă, identitatea 
ei a luat locul propiei identități. Figura maternă se 
adună din amintiri și vise, la granița fragilă dintre 
speranță și disperare. „Mă uit în oglindă și o văd pe 
mama. Mama cea care urmează să vină. Mama cea cu 
pielea în cute, una peste alta, rând peste rând. Mama 
care va suna în toate clopotele, care va curge în toate 
apele, care va rupe toate albiile”.

Autoarea operează cu fine intercalări de 
registre epice și instanțe narative. Voci sonore ale 
constiinței sunt dublate de murmure înfundate ale 
subconștientului, de gânduri care stau la frontiera 
dintre spus și nespus, de intuiții care vorbesc. Visul 
care o anunță pe Ileana despre moartea mamei, apoi 
o îndeamnă să plece repede de la mătușile ei sinistre e 
vocea inconștientă, îndemnul lăuntric al fetei, intuiția, 
instinctul ei de supraviețuire.

  Inițierile în boală și moartea mamei se 
produc lent și chinuitor „Să te prefaci că-ți plac ploile, 
oamenii, ba chiar să încerci să-i îndrăgești, ca să nu 
te nenorocească” – este lecția despre puterea de a-ți 
asuma infernul, de-a te salva, ca Noe, cu o corabie 
plutind prin apocalipsa personală, amplificată la 
proiecții universale. 

Valentina Șcerbani derulează cu îndemânare 
ghemul suprarealist al reprezentărilor onirice în fire 
epice captivante, bine direcționate prin căile labirintice 
ale unui interior dominat de suferința pierderii și a 
însingurării. Romanul ei anunță o prozatoare matură, 
de autentică forță narativă, putere de sugestie și 
reprezentare artistică. Un debut cât o confirmare!
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Andreea POP

Biografism retro și hardcore

       

Nimic teribilist sau ieșit din comun în debutul 
lui Artiom Oleacu. miere pentru toate exponatele e un 
volum care jonglează între o sinceritate dezarmantă, a 
filmelor adultului rătăcit prin Chișinăul contemporan 
și candoarea lui Artiom cel mic, recuperabilă din niște 
texte ceva mai evident biografice.

De fapt, biograficul se strecoară peste tot în 
viziunile „naturaliste” ale poetului și asimilează, din 
loc în loc, și niște imagini inedite, inserate uneori 
intruziv în ordinea relativ predictibilă a poemului: 
„între cer și pământ se mai pescuiește?/ se întreba 
Artiom când traversa Kogălniceanu/ cu rucsacul în 
spate/ de câtă momeală e nevoie?/ unde e locul uns cu 
miere pentru toate exponatele de/ victime?/ nicăieri/ 
răspundea Artiom cel mic din rucsac// cer luminos uns 
cu zahăr și stropit cu apă/ cer luminos uns cu cântece 
și rugăciuni/ cer luminos ce vorbește cu pădurile și 
vânătorii/ cerul luminos știe când e vremea”, [între 
cer și pământ se mai pescuiește?]. Raziile astea care 
secționează din când în când prin poemele lui Artiom 
Oleacu n-au, însă, pretenția unor trucuri sofisticate, ori 
a construcțiilor elaborate. Textele lui vorbesc deschis 
despre mici istorii de familie, recuperate selectiv, 
recumpun câteva portrete personale în treacăt, sau 
contabilizează trivialități amoroase, când nu pe cele 
personale; e vorba aici, așadar, de un proiect profund 
intimist, care se desfășoară mereu cu luciditate și cu o 
responsabilitate jucată sub forma unei pelicule retro: 
„îmi asum rolul meu de accattone/ de ciorap rupt/ de 
ciubotă/ când ies de la serviciu și văd blocurile/ uzinele 
tuberculoze/ mirosul de vodkă infectă/ macaralele/ 
lungindu-se spre mine ca un boomslang/ agățat pe 
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o creangă șmecher/ în aceste bărci sparte/ în aceste 
barăci sovietice/ mă voi spăla pe mâini cu apă rece/ 
voi mânca puțin fără să mă grăbesc/ voi arunca toate 
hainele de pe mine/ și-mi voi înfășura capul în batista 
ta”, [îmi asum rolul meu]. Un debut trubaduresc, altfel 
spus, în care jocul dedublării – Artiom și Artiom cel 
mic – e singura strategie pe care pare că și-o propune 
propriu-zis poezia aceasta. 

Sau încă una, dacă firescul și degajarea țin 
tot de miză programatică. Pentru că miere pentru 
toate exponatele e o plachetă care se consumă cu un 
soi de neorealism autentic moldovenesc, susținut de 
un imaginar afectiv mereu dedat confesiunilor și care 
vibrează mereu la aceeași temperatură, și atunci când 
descrie plictisul existențial, și când vorbește despre 
duritatea vieții. Descrierea simultan melancolică și 
alertă a fluxului intimist e câștigul cel mai evident al 
volumului lui Artiom Oleacu.
_________
Artiom Oleacu, miere pentru toate exponatele, Editura Tracus 
Arte, București, 2019

***

 

 Controlul inteligent al frazei e evident 
în poezia lui Artur Cojocaru. Retorica acestui 
debut, distribuită inegal în cele cinci secvențe ale 
volumului, pornește tot de la niște poeme biografice, 
pe care le dezvoltă, însă, în cu totul altă direcție și, 
mai ales, cu alte mijloace.
 Altfel spus: tentația poeziei narative 
(mai ales în al doilea ciclu, „KCK”, unde poetul 
construiește în jurul unor personaje pe cât de fugare, 
pe atât de puternice, în mod paradoxal – antrenorul 
și Magnat), organizarea structurată a poemelor, 
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calmul cinic al finalurilor bine calculate ([am intrat 
în Jumbo]) și, în general, configurarea poemelor 
sub forma unor „rapoarte” informale, care încep de 
fiecare dată cu localizarea precisă a „subiectului”, 
anulează orice irizare melancolică în favoarea unui 
discurs – totuși, dedicat familiei – care mizează pe 
detaliul sumbru și pe cinismul observației.
 „Toate familiile fericite seamănă între 
ele”, vorba romanului, dar aceea despre care 
vorbesc poemele lui Artur Cojocaru e, în felul 
ei, una surprinsă la intersecția unor tușe cel puțin 
întunecate: „astăzi tăiem porcul/ a spus bunelul 
ștergând cuțitul cu o cârpă/ îi întinde și tatălui unul/ 
pielea neagră a micului vietnamez s-a acoperit cu/ 
sânge/ nu știu de ce mă-ta te-a ținut la fusta ei pâna 
acum/ ai 18 eu l-am înjunghiat pe primul la 7/ îmi 
întinde arzătorul/ pârlește-l până nu apar bășici/ 
porcul disecat încă mai răsufla/ mâncăm pomana 
porcului/ ia ulciorul și dute-n beci după vin// tata m-a 
băgat în mașină/ am oprit la fiecare benzinărie/ ca 
să vomit.” [astăzi tăiem porcul]. Absențe, duritate, 
dragoste hardcore, „moșteniri” nedorite și scene 
violente, cam la asta se rezumă filonul biografic 
al textelor din un cap pentru un coș de gunoi. E 
o poveste dură, pe care Artur Cojocaru o „atacă” 
încă din prima fază a volumului său – primul poem 
nu e altceva decât o reflecție caustică excelentă 
asupra propriei „geneze”, o interogație ce frizează 
reproșul – și care acaparează, mai apoi, toate 
compartimentele plachetei. Cu toată aparența ei de 
accesibilitate, ba chiar de frivolitate a decupajelor, 
epopeea aceasta domestică funcționează exclusiv 
printr-o rețea dozată a amănuntului dramatic, chiar 

și în micile ei scăpări amoroase (în câteva poeme de 
dragoste – dar dragostea e, și pentru Artur Cojocaru, 
un câine venit din iad –, și mai ales în poemul [nu 
m-am ras de duminică], prelucrat în trei ipostaze 
diferite, dovada cea mai clară a discursului acesta 
atent gândit și lucrat).O rețea, deci, minimalistă, cu 
linii simple și care radiază scurt orice ambiguitate. 

E o politică reluată peste tot în acest debut, 
care creează uneori niște poeme atmosferice reușite, 
din care orice detaliu în plus a fost eliminat: „eram 
cu tata pe malul râului ne uitam cum o barjă se/ 
apropie de ecluză vezi cum nivelul apei descrește/ 
apoi poarta s-a ridicat și barja a pornit încet am 
urcat/ pe biciclete și am mers de-a lungul râului 
până am/ dat de o bancă ne-am așezat și mi-a dat o 
bere ce/ mai face mama e bine mi-a arătat cum s-o 
deschid/ cu bricheta îmi povestea cât de ieftine sunt 
produsele/ aici în germania am băut-o până la urmă 
și am pus/ capacul înapoi am urcat pe biciclete și 
am plecat/ acasă când eram la poartă mă simțeam 
balonat am/ băut un gât de apă i-am spus că vreau să 
mă mai/ plimb am mers înapoi să aștept următoarea 
barjă”, [eram cu tata pe malul râului]. Dense, cu 
ardere rapidă și hrănite mereu cu entuziasm din 
scenarii stilizate dark, poemele din un cap pentru 
un coș de gunoi se suprapun cu un debut cel puțin 
interesant, inteligent, oricum, prin felul în care își 
coordonează mișcările poetice.
_______________
Artur Cojocaru, un cap pentru un coș de gunoi, Editura Tracus 
Arte, București, 2019

cei ce vin
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Alex CISTELECAN

Istoria sensului de pe urmă

La o privire sumară asupra ofertei editoriale 
de la noi, s-ar zice că, în mod oarecum surprinzător, 
pe lângă segmentele de mare succes ale spiritualității 
și self help-ului, un al treilea performer al competiției 
libere de carte este istoria. Ceea ce ar putea părea un 
semn de rezonabilitate, un pandant realist, materialist 
chiar poate, la delirul de mindfulness și antivaccin de pe 
rafturile învecinate, dacă, la o privire mai atentă, n-am 
vedea că lucrurile nu stau chiar așa, ci mai mult pe dos: 
istoria care se publică – alas, pentru că se vinde – este 
nu atât contraponderea realistă la delirul obscurantist din 
celelalte domenii, ci continuarea și complementul său 
fericit. 

Am putea spune că există – din perspectiva 
aceluiași survol grăbit al pieței de carte – câteva tipuri 
de bază de istorii care se publică, fiecare servind o 
funcție diferită dar într-un același proces general de 
auto-mistificare (căci e într-adevăr o piață liberă de 
carte, care își determină așadar tendințele de ansamblu 
integrând feedback-ul și preferințele cititorului, nu una 
de mistificare deliberată, centralizată și impusă de sus). 
Fără pretenția la sistematicitate sau exhaustivitate, aș 
spune că putem decela patru paliere ale raionului de 
istorie din librării. 

Primul pare a fi o prelungire, dar și intensificare 
pe panta comercializării, a ceea ce se numea odinioară 
„studii culturale”: istorii witty, care se citesc cu un 
zâmbet fin în colțul buzelor, ale „ascunsului” și 
„misteriosului” din istorie – ale exoticului, frivolului 
sau chiar inefabilului:  Scurtă istorie a beției, O istorie 
culturală a nebuniei, Acasă. O istorie a vieții private, O 
istorie erotică a curții de la Versailles (toate Polirom), A 
fost odată ca niciodată. O istorie alternativă a fericirii 
(Litera), dar și Cum se distrau românii odinioară, Mese 
și meniuri regale. Eleganță, fast și bun gust; Bijuteriile 
reginei Maria (Corint). Aici, rolul cărții de istorie e să 

redea șarmul pierdut al lumii – o revrăjire a ei, dar care 
să nu fie însă mai mult de un șal ficțional cu care ne 
învelim în treburile de zi cu zi. 

Al doilea segment, oarecum opus primului, deși 
intersectându-se cu el în numeroase titluri (cum ar fi: 
Cele mai frumoase escrocherii din istorie, O istorie 
erotică a Kremlinului, Ultimele zile ale aristocrației 
ruse, Scandaluri regale. Povești șocante despre regi, 
regine, țari, papi și împărați), pare că se însărcinează 
cu redarea sau regăsirea gravității și seriozității lumii – 
fie ea și prin sacrificarea șarmului: aici avem în primul 
rând istorii militare, dar care își prelungesc fiorul și 
raportarea în istorii secrete ale diverselor culise ale 
puterii: Activități britanice clandestine în România în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Humanitas), 
Arma secretă a Israelului. Povestirea unității Talpiot, 
Naziștii și drogurile, Bani murdari. Cum fac afaceri 
cartelurile de droguri, Când Churchill a dat iama în 
oi și Stalin a jefuit o bancă. Din culisele istoriei dar și 
Când Hitler a luat cocaină și Lenin și-a pierdut creierul, 
Viața amoroasă a marilor dictatori, Binecuvântați fie 
spionii. O istorie secretă a Mossadului (toate Corint), 
sau Tzahal. O istorie a armatei israeliene; FBI. O istorie 
secretă, CIA. O istorie secretă (Litera). Aici profunzimea 
lumii pe care cartea de istorie trebuie să o refacă se află 
întotdeauna în spatele unor perdele. Sensul e în culise 
și constă, în ultimă instanță, în vreun interes strategico-
militar ascuns. Realpolitik pur, ai zice, dacă nu ar fi și el 
împins la maxima sa distilare și comercializare: lumea 
ca o confruntare oarbă și incontrolabilă – pentru că deja 
controlată de unii – a unor interese de culise. 

Al treilea segment s-ar putea să fie doar o 
sub-ramură a celui precedent, căruia îi confirmă 
viziunea conspiraționistă, de descifrare a trecutului 
prin ridicarea cortinelor și documentarea celor mai 
mărunte detalii ale marilor evenimente: este segmentul 
nelipsit de anticomunism, în diferitele sale versiuni de 
high brow și low brow, de la Tismăneanu și celelalte 
abordări biografice și micro-istorice ale comunismului 
românesc (de tipul Nomenclatura Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român (Humanitas)), la 
titluri precum Coroana contra secera și ciocanul 
(Humanitas), Trenul lui Lenin (Litera),  Regele, 
comuniștii și coroana, O nouă istorie a serviciilor 
secrete sovietice, Masoni sub judecata comunistă sau 
Beria. Mâna dreaptă a lui Stalin (toate Corint). Dar dacă 
prin viziunea conspiratorială și supralicitarea detaliului 
ascuns, anecdotic, această categorie se suprapune pe 
cea precedentă, printr-un alt aspect ea face semn către 
ultima și cea de-a patra tipologie: căci peste balastul de 
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detaliu anecdotic conspiratorial, planează aici aceeași 
filozofie sau înțelepciune prestabilită a istoriei, 
marcată de anticomunismul programatic al acestor 
scrieri: acumularea anecdotică e doar reversul fixității 
condamnării morale și politice a comunismului, 
premisa de pornire – și oprire – a tuturor acestor 
lucrări1. 

În fine, o a patra categorie e cea a cărților 
de istorie care sunt deja direct filozofie a istoriei: 
aici din spuma evenimențială n-a mai rămas 
decât înțelepciunea de pe urmă, concluzia amară, 
conservatoare – de valențe variate dar convergente: 
islamofobă, patriarhală, anticomunistă, reacționară 
– a istoriei ca desfășurare fatală și deșartă a unui 
destin supraistoric trasat deja, un fel de prelungiri 
contemporane și distilări comerciale ale lui alde 
Spengler sau Huntington: hiturile lui Harari (Sapiens, 
Homo deus) sau Istoria lumii. Din preistorie până 
în prezent, Strania sinucidere a Europei. Imigrație, 
identitate, islam; Scurtă istorie a Europei. De la 
Pericle la Putin; Dumnezeu. O istorie umană; Islamul 
și violența; Nenorocirea secolului. Despre comunism, 
nazism și unicitatea Șoah-ului etc. 

La așa ofertă pe taraba pieței de carte, parcă nu-ți 
vine tocmai să exclami programatic, ca Marx și Engels, 
că „nu cunoaștem decât o știință – știința istoriei”. Din 
singura știință a emancipării și a iluminării, pentru 
că liberă de presupoziții și idealism, istoria – ca gen 
cultural – a devenit un veritabil vehicul al mistificării: 
pe toate gusturile și după toate preferințele personale, 
e adevărat, dar nu mai puțin convergentă într-un 
același rezultat: în locul înțelegerii lumii sociale 
reale, istoria e fie un escapism în inefabilul eleganței, 
gustului și distincției de clasă, fie în „hiperrealismul” 
înfruntării mușchiuloase de culise, fie în înțelepciunea 
confruntării destinale a unor blocuri supraistorice de 
civilizații sau valori întrupate2. 

Din această ultimă categorie, de istorie ca 
distilare și decantare a unui gust amar, conservator, al 
lumii ca bâlci al deșertăciunilor, fac parte și cele două 
titluri traduse recent în limba română ale istoricului 
britanic Mark Mazower - Umbre peste Europa. 
Democrație și totalitarism în secolul XX (Litera, 
2018) și  Balcanii. De la sfârșitul Bizanțului până azi 
(Humanitas, 2019) – la care voiam de fapt să ajung. 

Parcursul de carieră și de specializare al 
lui Mazower e, într-un fel, tipic pentru destinul 
istoricului de relativ succes pe piața actuală liberă 
a culturii: începi ca Mommsen și termini ca Boia 
(mutatis mutandis, desigur). Începi specializându-
te riguros pe un subiect îngust și clar delimitat – în 
cazul său, fascismul în Grecia – și închei prin a scrie 
despre totul, orice și oricând, chit că nu faci decât se 
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repeți și diluezi la nesfârșit acel grain of relevant truth 
descoperit în scrierile de început. Astfel, în ceea ce au 
interesant, în ceea ce aduc un plus de cunoaștere sau 
de interpretare față de nivelul mediu al unei culturi 
istorice generale – al cărei reper standard, în calitate 
de ageamiu amator, mă autodesemnez –, cele două 
titluri, Balcanii și Umbre peste Europa (în original 
Europe’s Dark Continent) repetă, de fapt, analizele 
din primele sale lucrări – sau, invers spus, cele mai 
interesante pagini din ambele cărți sunt cele care 
discută Zeitgeist-ul interbelic, și mai ales la dreapta și 
extrema dreaptă a spectrului politic. 

În rest însă, e parcă prea exclusiv vorba doar de 
Zeitgeist. Nu e doar faptul că, așa cum remarca Adam 
Tooze în New Left Review, „Mark Mazower’s account 
of the twentieth century managed the remarkable feat 
of boot-strapping its way into the interwar period 
without a serious discussion of either World War I 
or the Russian Revolution”. E în general faptul că 
istoria lui Mazower reușește să se salte cam peste 
orice eveniment și să discute secolul sau secolele doar 
la nivel de interpretări și mentalități. Și asta atât în 
ceea ce privește construcția, textul fiind practic un 
dribling nesfârșit dintr-un citat în altul, fie ele ale 
actorilor direct implicați sau ale altor comentatori; 
cât și la nivel de conținut: ceea ce citim sunt istorii 
ale spiritului european în secolul 20 sau ale spiritului 
balcanilor de-a lungul istoriei lor. 

În volumașul dedicat regiunii noastre, 
dimensiunile extrem de reduse ale textului, 
contrastând cu imensitatea subiectului, scot acest fapt 
și mai strident în relief: din cele mai puțin de 200 de 
pagini, cam un sfert – sfertul preliminar, de preistorie 
– discută despre reprezentările și auto-reprezentările 
locuitorilor acestei regiuni; restul cărții discută toată 
istoria regiunii la pachet și exclusiv sub problematica 
naționalismului – ceea ce e tot o chestiune de 
reprezentare și autoreprezentare. Ideea călăuzitoare e 
că, dintr-un accident istoric, care a făcut ca problema 
națională să fie more or less settled pentru marile state 
din Vest atunci când debuta modernitatea, problema 
definirii și trasării granițelor noilor națiuni a ajuns 
să fie o chestiune exclusiv orientală a modernității 
europene – chiar dacă, pace cele două conflagrații 
mondiale, ea a avut repercusiuni majore asupra 
restului continentului și lumii. Și că din fericire, 
după toate măcelurile aferente, această chestiune 
pare finalmente soluționată, sau măcar stabilizată, și 
pentru Estul Europei după încheierea războaielor din 
Iugoslavia, Balcanii putându-și primi și ei astfel porția 
corespunzătoare de post-istorie minoră, a consumului 
privat dar și a nesiguranței difuze, relegând astfel cu 
destinul întregului continent.
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Cam cu aceeași concluzie se încheie și studiul 
despre întunecatul secol 20 european: războiul din 
fosta Iugoslavia a fost „the final stage in the working 
out of the First World War settlement”, încheind astfel 
frumos, circular acest secol definit de conflictele 
cauzate de naționalism și, în general, ideologiile 
non-liberale. Uniunea Europeană este, perhaps, 
precizează prudent Mazower, concesia înțeleaptă pe 
care statele europene au făcut-o capitalismului pentru 
a salva ordinea pașnică a continentului: „its existence 
is based on the recognition by its member states that 
national economic policies can no longer guarantee 
success, and that their prosperity lies in the kinds of 
cooperation and joint action made possible through 
the EU”. Nu e prea clar jocul concesiilor aici: UE e 
deci ultimul bastion, ultimul posibil reglementator 
al capitalului internațional? Sau reprezintă deja 
capitularea în fața acestuia? În realitate, însăși 
întrebarea devine retorică: deși capitalismul nu e 
neapărat democratic, iar democrația, inițial măcar, 
nu însemna neapărat capitalism, fiecare din cei doi 
termeni, prin chiar rezistența lor comună la politic și 
la orice sens colectiv, ajunge aici aproximarea optimă, 
sau măcar maxim realistă a celuilalt: „Democracy 
suits Europeans today partly because it is associated 
with the triumph of capitalism and partly because 
it involves less commitment or intrusion into their 
live than any of the alternatives. Europeans accept 
democracy because they no longer believe in politics”. 

În orice caz, această soluție – fie ea și non-
entuziasmantă, a răului mai mic, a retragerii din politică 
– este ultima înțelepciune, ultima rezonabilitate după 
acest secol european întunecat de ideologiile stângii 
și dreptei. 

În această mare paranteză naționalistă care e 
secolul 20 european, episodul comunismului sovietic 
reprezintă o paranteză mai mică – a suspendării 
temporar reușite a acestui naționalism într-un 
paradoxal federalism imperialist: comunismul, care 
în 1917 a debutat prin ceea ce Mazower expediază 
rapid ca o simplă lovitură de stat, este, atunci, ultima 
prelungire a țarismului (sau, și mai paradoxal, 
supralicitează Mazower: ultimul avatar al visului 
multinațional habsburgic) și, implicit, ultimul 
stadiu al imperialismului – într-una din întorsăturile 
specifice de condei care fac această proză, altfel cât 
se poate de previzibilă și conservatoare, totuși destul 
de digerabilă. O suspendare a naționalismului în 
imperialism sovietic care a eșuat, spune Mazower, mai 
mult prin simplă sinucidere – adică din vina exclusivă 
a decidenților sovietici și a strategiei lor perdante de a 
investi peste puteri în armament și de a subvenționa, 
în același timp, nivelul de trai din republicile satelit 
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prin vânzări de gaze sub prețul pieței. Importanța 
factorului global în declinul blocului sovietic, asupra 
căruia insistă bună parte din ultimul val de istoriografii 
pe acest subiect, este cam neglijată aici de Mazower, 
mult prea interesat de moralizarea imediată a acestei 
istorii.

Așa se face că, deși Mazower e cât se poate 
de lucid și critic în ce privește interesele, jocurile 
și oportunitățile ratate sau fructificate de către 
occidentul european – de la susținerea fasciștilor 
de către britanici în Grecia, la anticomunismul 
occidental dezastruos din punct de vedere strategic 
dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, trecând 
prin colonialismul sângeros și până la politicile dure 
de austeritate și decomunizare și „reintegrare” impuse 
Estului postcomunist – acea idee occidentală, mic-
burgheză, de Europa e singura care rămâne totuși în 
picioare la capătul acestui mare măcel secular: un fel 
de „club al imperiilor umilite”, cum descria Sloterdijk 
prea-bătrânul nostru continent, în care tihna apolitică 
a vieții și consumului private sunt ultimul bun 
public și ultima valoare politică europeană. Ceea ce 
înseamnă, desigur, și că lumea în care trăim uneori – 
adică atunci când nu se întâmplă să fim în pandemie, 
criză sau război –, cu tot spectacolul său trist al 
democrațiilor pur formale, instituțiilor transnaționale 
opace și fluxurilor globale atotputernice, e maximul de 
speranță posibilă și minimul necesar de rezonabilitate. 
Cam asta ar fi luminița liberală care se întrevede la 
capătul unui secol întunecat dintr-o regiune încă și 
mai întunecată. 
______________

1 O categorie aparte, bastardă, dar aparent la fel de 
consistentă, rezultată din încrucișarea primelor trei tipologii, 
ar putea să o constituie seria lucrărilor despre Garda de Fier 
și fascism în general: ea bifează atât funcția de revrăjire 
și regăsire a șarmului (ca prima categorie), cât și cea de 
dezvăluire a culiselor și a intereselor ascunse (precum a 
doua categorie), în timp ce, din punct de vedere politic, prin 
tonul său elegiac și nostalgic abia mascat, e simetric opusă 
acestor exorcizări prin exhaustivizare documentaristică a 
comunismului specifice celei de-a treia categorii. Mistica 
rugăciunii și a revolverului. Viața lui Corneliu Zelea Codranu 
(Humanitas) sau Sfântă tinerețe legionară. Activismul fascist 
în România interbelică (Polirom) sunt cele mai reprezentative 
titluri ale acestui segment altfel cât se poate de întins. 

2 Dacă nu este sistematică și exhaustivă, clasificarea de 
mai sus nu se vrea nici a priori condamnantă. Altfel spus, faptul 
că o carte se înscrie în una din aceste categorii nu o invalidează 
din principiu – ci doar confirmă regularitatea principiului. 
Așa, de exemplu, o carte precum Istoria revoluției ruse a lui 
Troțki s-ar putea integra (nu fără forțări, desigur, dar în fond 
categoria e destul de lax definită) în categoria a doua de mai 
sus, chit că ea rămâne cea mai bună carte de istorie din câte 
mi-au trecut prin mâini. 
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Argument

Cornel Ungureanu s-a impus de-a lungul 
activității sale îndelungate ca unul dintre criticii și 
istoricii literari români obligatorii chiar și în cele mai 
restrictive bibliografii. Orice încercare serioasă de 
înțelegere a prozei românești nu poate evita analizele 
cuprinse în cărțile sale, mai ales în Proza românească 
de azi, vol. I: Cucerirea tradiţiei. Comentarii relevante 
dedică, de asemeni, în bogata sa activitate și poeziei și 
teatrului. Nu e însă vorba de simple comentarii, ci ele 
sunt realizate dintr-o perspectivă critică și istoriografică 
totalizantă și originală, conturând „geografia literară” 
românească și nu numai, astfel încât s-au putut lega 
de ea speranțele primenirii întregii istoriografii literare 
românești.

Dosarul tematic Țintă fixă: Cornel Ungureanu, 
vizează conturarea profilului său de critic și istoric 
literar, invitând la dezbatere și încercând să reliefeze 
complexitatea personalității geografului literar.

Călin Crăciun

Dedicație

Robert ȘERBAN

 Povestea din oglindă 

                                lui Cornel Ungureanu

își cumpărase o oglindă eficientă
care mărea de opt ori
fiindcă simțea că nu mai îmbătrânește
și voia să vadă că-i așa

dimineața
după ce se ridica din pat
și seara
înainte de rugăciune
se privea și se atingea pe față cu degetul 
ca un copil care pipăie harta murală a țării unde s-a 
născut
și din care a fost expulzat fără explicații

ajunsese să se cunoască atât de bine
încât deseori nici nu mai deschidea ochii
ci își plimba arătătorul în sus și-n jos
ca pe o santinelă desculță
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uneori
mai descoperea un punct negru
vârful unui fir de păr
câte-o echimoză
și intervenea imediat 

însă astea erau lucruri neimportante și rare
grav era că nu mai îmbătrânea
și că avea fața ca o mască vie

mama
dar e o minune
chiar nu-ți dai seama
de ce tot plângi?
dacă te moștenesc
dacă semăn cu tine
și nu cu tata?

ea a continuat să plângă 
a tot plâns
ca atunci când afli că cineva iubit nu mai e
și știi că va trece mai ușor 
dacă îl scoți din tine prin ochi

într-o seară
când s-a uitat în oglindă
obrajii îi erau atât de proaspeți și hidratați
încât a alergat imediat să se roage 
înspăimântată că va începe să întinerească



28

Fișă bibliografică

1975: La umbra cărţilor în floare, o panoramă a 
foiletonului critic românesc. Editura Facla, Timişoara. 
Cartea a primit premiul pentru debut (pe anul 1975) 
al Uniunii scriitorilor. Au consemnat apariția ei, in 
cronici elogioase, Ion Vlad, Nicolae Manolescu, 
Mihai Ungheanu, Marcel Pop Cornis – în general, toți 
cronicarii importanţi ai momentului literar.

1977: Proză şi reflexivitate, studii privind proza 
românească Editura Eminescu. Cartea a fost întâmpinată 
cu articole ample de presa literară. Studii din carte sunt 
reproduse in reeditările unor volume (George Bălăiţă 
Lumea în două zile, Polirom, 2009, de pildă).

1979: Contextul operei, Studii privind funcţiile 
contextului. Editura Cartea Românească. Paginile despre 
Blaga, V. Voiculescu, Ion Pillat, Mihail Sadoveanu au 
fost preluate de antologii consacrate acestor autori. A 
obținut Premiul pentru critică literară şi eseu pe 1979, 
acordat de Uniunea Scriitorilor din România. Juriul a 
fost prezidat de Şerban Cioculescu.

1980: Imediata noastră apropiere, Documentar 
privind locul Banatului în literatura română, vol. I, 
Editura Facla. O încercare de a schiţa o „geografie” a 
literaturii, pornind de la valorile locale.

1985: Proza românească de azi, vol. I: Cucerirea 
tradiţiei, Editura Cartea Românească (600 p.) – Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România pe anul 1985. Între 
1979 şi 1984 a lucrat la volumul Şantier doi – un itinerar 
pe urmele lui Mircea Eliade, care ar fi trebuit să apară 
în 1984 (era în planul editurii) la Cartea Românească. 
Pornea de la interviuri cu prietenii, cu contemporanii lui 
Mircea Eliade (de la Sorana Ţopa la Marcel Avramescu) 
şi încerca o definirea a Tradiţiei. Cum Mircea Eliade 
a trecut din nou printr-un timp al interdicţilor, autorul 
și-a propus  un şir de volume care, pornind de la proza 
„actuală”, să definească literatura „din exil” şi din ţară. 
Apărut în 1985, cu subtitlul Cucerirea tradiţiei, Proza 
românească de azi ar fi trebuit urmat de încă două, care 
să cuprindă (şi din unghiul de vedere al unei „geografii 
literare”) imaginea scrisului românesc la sfârşitul 
mileniului. Cum mulţi dintre prozatorii importanţi au 
ales exilul, cum „fugiţii” erau puşi sub interdicţie, a 
încercat să studieze „geografiile literaturii” pornind 
de la literaturile „din preajmă”: iugoslave, maghiare, 
cehoslovace, poloneze, bulgare. A predat editurii Facla 

țintă fixă: cornel ungureanu

în 1989 al doilea volum al seriei Imediata noastră 
apropiere (500 p) care, după cenzurări succesive, a fost 
blocat. A putut apărea abia după decembrie 1989.

1990: Imediata noastră apropiere, vol. II, Studii 
privind locul literaturii române între literaturile Europei 
Centrale, Editura de Vest. Conţine Studii asupra unor 
scriitori definitorii pentru înţelegerea Europei Centrale: 
Eminescu, Slavici, Gombrowicz, Hrabal, Kusniewicz, 
Franyo Zoltan, Vasko Popa, Miodrag Bulatovici, Adam 
Puslojici ş.a. Cartea a avut ecou în Cehoslovacia, 
Austria, Iugoslavia.

1995: La vest de Eden. O introducere în literatura 
exilului, volumul I, Editura Amarcord. O parte dintre 
paginile care ar fi trebuit să apară în Proza românească 
de azi, II (consacrate lui Mircea Eliade, Vintilă Horia, 
Petru Dumitriu) constituie nucleul acestei cărţi, care 
încearcă, prin alte studii consacrate lui Aron Cotruş, 
Panait Istrati, Nae Ionescu, Emil Cioran, Monica 
Lovinescu, Virgil Ierunca, să numească devenirea 
literaturii române din exil.

1995: Mircea Eliade şi literatura exilului, 
Editura Viitorul Românesc. Este o încercare de a analiza 
reacţiile față de opera lui Mircea Eliade, înainte şi după 
1990. Volumul analizează, polemic, paginile şi studiile 
consacrate operei lui Mircea Eliade de revista Toladot, 
dar şi cele semnate de Virgil Nemoianu, Norman Manea 
ş.a. Studii asupra lui Cioran, Nae Ionescu, Ventila Horia 
încearcă să contextualizeze „fenomenul Mircea Eliade” 
în cultura română şi euroeană.

1997: Fragmente despre teatru. Documentar 
privind teatrul din Oraviţa, Editura Timpul. Cartea apare 
cu ocazia aniversării a 180 de ani de la inaugurarea 
teatrului din Oraviţa şi vrea să definească locul şi rostul 
acestui teatru în Banat şi în Europa Centrală.



29

1997: În colaborare: Adriana Babeţi, Cornel 
Ungureanu: Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, 
Editura Polirom.

1998: A muri în Tibet, jurnal-eseu Editura 
Polirom. Note de călătorie în China. Parafrază la 
Jurnalul de călătorie în China al lui G.Călinescu.

1998: În colaborare: Adriana Babeţi, Cornel 
Ungureanu: Europa Centrală. Memorie, paradis, 
apocalipsă, Editura Polirom.

1999: Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. 
Oance, poet, jurnalist şi sculptor, documentar privind 
literatura Banatului în secolul XX, Editura Modus.

2001: La vest de Eden. O introducere în 
literatura exilului, vol. II, Editura Amarcord. Volumul 
al doilea se opreşte asupra unor autori importanți pentru 
definirea exilului românesc (Paul Miron, Constantin 
Virgil Gheorghiu, Leonid Arcade, Ştefan Baciu), dar şi 
asupra unor autori care au trăit „exilul interior” (Lucian 
Blaga, V.Voiculescu, Mihail Avramescu).

2001: Despre regi, saltimbanci şi maimuţe, I-II, 
Editura Marineasa. Un jurnal al vieţii literare/teatrale 
timişorene. 

2002: Mitteleuropa periferiilor, Editura Polirom; 
Ediţia a II-a. adăugită, în 2017, Editura Brumar. Conține 
studii de literatură comparată. Realizează o redefinire a 
conceptului de „Europa Centrală”. Volumul Mitteleuropa 
periferilor aparţine unui proiect cultural care a avut 
ecou şi care s-a despărţit de orice proiect federativ. 
El inaugurează o serie de volume/studii consacrate, 
polemic, acestui spaţiu. De altfel, interviurile acordate 
de Cornel Ungureanu în Serbia (s-au tradus capitole 
din carte: vezi revista Polja, Ciasopis sa kijizevnost i 
teoriju januar-februar 2003, Novi Sad, pp. 68-91, ziarul 
Gracianski List, cetvrtak, 9.1. 2003), Polonia, Germania 
(West-Ost-Journal, Deutsch-Osteuropaisches Forum, 
Dusseldorf, januar-Februar, 1/1999, s. 6-7) subliniază 
clar acest lucru.

2002: Ioan Slavici, monografie, Editura Aula. O 
interpretare nouă a operei slaviciene, legată atât de epoca 
de la Tribuna, cât şi de cărţi. În ecuaţiile slaviciene a fost 
introdus şi studiul Soll şi haben. Chestiunea ovreiască 
în România, pe care l-a retipărit, după 110 ani, la editura 
Curtea Veche împreună cu memorialistica lui Slavici.

2002: Geografie literară, Editura Universităţii 
de Vest – un „Proiect pentru o altă întelegere a spaţiului 

literaturii”. Introduce în studiul literaturii concepte noi 
ca „teritorializare”, „deteritorializare”, necesare într-un 
timp al globalizării galopante. Constituie încercări de a 
fixa raportul dintre literaturile balcanice (cu o definire 
polemică a lor) şi ale Europei Centrale. Elemental 
mediator ar fi geografia literară definită de „Mitteleuropa 
periferiilor”.

2003: Octavian Goga, monografie, Editura Aula. 
Pentru a putea realiza „geografia literară” a Ardealului, 
autorul a scris câteva micromonografii asupra scriitorilor 
fundamentali ai Ardealului, cu accente asupra felului 
în care ei se definesc „scriitori naţionali” şi „scriitori 
centraleuropeni”. A pus, pe urmele lui Călinescu, accent 
asupra spaţiului natal, dar şi asupra felului în care Goga 
se afirmă ca autor european.

2003-2006: Geografia literară a Romaniei, 
voI.I, Muntenia, vol IV, Banatul (Editura Paralela 45) 
ilustrează mai clar proiectul autorului şi încearcă să 
definească mai bine ideea de „geografie literară”.

2007: Istoria secretă a literaturii române, Editura 
AULA, Ediţia a II-a în 2015, Ediţia a III-a, completată, 
în 2019 (O istorie secretă a literaturii române, Editura 
Tracus Arte). Pentru prima dată este introdusă în studiul 
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vatra-dialog 
cu Cornel UNGUREANU

― Stimate domnule Cornel Ungureanu, sunteți 
unul dintre criticii cu activitate foarte îndelungată, 
trăind deci pe viu transformările, uneori radicale, din 
societatea noastră și din literatura română postbelică, 
mai ales din 1960 încoace, astfel încât cunoașteți bine 
multe dintre detaliile semnificative inaccesibile celor 
care încercăm să înțelegem strict prin intermediul 
bibliotecii și al arhivelor. Cum apreciați relația dintre 
trăirea unor epoci și analiza creațiilor acestora?

― În 1963 – eram student în anul al treilea, 
colaborator la „Scrisul bănăţean” – a avut loc la Lipova 
o întâlnire interregională a Cenaclurilor literare, cu iluştri 
din conducerea Uniunii Scriitorilor, cu tineri de la reviste 
literare importante, cu Franyo Zoltan şi Virgil Birou, cu 
Maeştri şi ucenici. Viaţa literară parcă avea o altă vibraţie. 
În 1970 ne-am întâlnit la Timişoara din nou cu ocazia 
sărbătoririi lui Franyo Zoltan – un banchet la care Zaharia 
Stancu patrona momentele bune ale scrisului. Lângă el 
era aghiotantul care oficia împrumuturile. Preşedintele 
semna tot, bani erau. Erau cenacluri vii, român, german, 
maghiar, şi la Casa studenţilor şi la Filiala scriitorilor. 
Exista bucuria şi mândria de a fi scriitor. Revistele aveau 
comentatorii – cronicarii – lor, dialogul lor. Din 1980 
apare o generaţie tânără, despre care s-a scris şi s-a vorbit 
mult. Pentru cei din Banat, nu destul.

― Ce v-a îndreptat înspre cariera de critic 
literar? De ce aceasta și nu altceva?

― În ultimii ani de liceu, la Caransebeş (1959 – 
1960) l-am cunoscut, într-unul din cenaclurile oraşului, 
pe Sorin Titel, de care m-am apropiat după 1964, când 
se mutase la Timişoara. Profesor lângă Caransebeş, 
după 1965, visam să scriu roman. Am scris unul „despre 
oile şi câinii de la Vălişoara” (aşa se numea satul în care 
eram profesor), romanul a fost bine primit la Editura 
Tineretului din Cluj ,dar, transferat la Albatros, mi s-a 
restituit cu semne multe pe fiecare pagină. N-am ajunns 
prozator fiindcă în 1970 am fost angajat redactor la 
„Orizont” şi, cum nu era alt redactor la secţia de critică, 
trebuia să scriu „cronica literară”. Mai serios, din 1972, 
când revista devenea săptămânal.

― A existat vreo întâlnire ori vreo carte 
esențială, despre care să puteți spune că e determinantă 
pentru cariera dumneavoastră?

― Istoria literaturii... a lui G.Călinescu. Să mai 
spun de cărţile de început, cele din seria „Cutezătorii”? 
Au fost esenţiale?

― Ați fost referent literar la Teatrul de Stat 
din Timișoara și ați predat istoria teatrului universal 

la Universitatea de Vest, Facultatea de Arte. Au avut 
aceste activități vreun rol în construcția perspectivei 
dumneavoastră comparatiste?

― N-am fost doar referent literar, am fost şi 
directorul Teatrului Naţional din Timişoara vreo doi ani. 
La insistenţa lui Ovidiu Iuliu Moldovan, prieten al meu 
din vremea în care eram referent literar. La Facultatea 
de Arte – secţia germană – am ţinut cele mai frumoase 
cursuri ale mele: cu cinci actori care voiau să aibă „studiile 
în regulă”. În prima serie – vorbesc de primii ani în care 
predam Istoria teatrului universal – studenţii mei citeau 
tot. La ora 8 erau prezenţi cu paginile citite/fişate, din 
Eschil, Sofocle, Liviu Rusu ş.a.m.d. Zic de ei... trebuie 
să spun că dialogurile cu ei erau neobişnuite. Azi aş 
spune „extraordinare”. Cred că au avut un rol important, 
cum să nu aibă, dacă îi reciteşti, împreună cu alţii, pe 
Shakespeare, Goethe, Nietzsche, pe Sofocle şi pe Sartre?

― În 1980, când erau viguroase protocronismul 
și naționalismul, ați publicat Imediata noastră 
apropiere, carte prin care configurați ideea geografiei 
literare, vizând nu doar particularitățile regiunilor, ci, 
în subtext, și ideea că literatura română, în ansamblul 
ei, ar putea fi privită ca o regiune a Europei Centrale, 
ceea ce ar fi putut da unele bănuieli autorităților 
obsedate de exclusivism, „unitatea-n cuget și-n simțiri” 
și de „anticipări în plan universal”. Ați resimțit frisonul 
suspiciunii „organelor” sau al unei părți a colegilor din 
lumea literară?

― Totul a început banal, căutam în arhiva 
bibliotecii judeţene ziare de odinioară. Am descoperit 
publicaţii de care nu auzisem, nu se mai vorbea, erau 
moarte. În Sala de lectură a bibliotecii judeţene apărea 
şi un domn care le ştia pe toate. M-a întrebat dacă l-am 
citit pe Virgil Birou. Virgil Birou era omul de la care 
„începea” literatura Banatului, aşa că am scris, pornind 
de la întâmplările culturale din Timişoara, Imediatra 
noastră apropiere. Volumul, ziceam, inaugura o serie, 
dar editura n-a mai poftit. Volumul al doilea, de la care 
începea şi studiul Europei Centrale (Banatul nu se află 
în Europa Centrală?) a fost amânat mereu, în 1989 a 
fost interzis. A apărut, cu tăieturile din 1989, în 1991. 
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„Frisonul suspiciunii” îl poţi simţi după fiecare cronică 
literară sau chiar din momentul în care poţi să faci 
„geografie literară”.

― V-a interesat strict decelarea trăsăturilor 
definitorii ale literaturii pe care ați analizat-o sau v-ați 
asumat și – spun în grabă, poate prea mult, sper totuși că 
nu o enormitate – raportarea ideologică occidentalofilă 
ori europenistă?

― Greu de zis. La un moment dat, Franyo 
Zoltan, care traducea (şi) din chineză, mi-a explicat că 
„dacă vrei să ajungi în profunzimea înţelesurilor, trebuie 
să ştii tibetană. Să citeşti Bardo Thodol”. N-am învăţat 
tibetană, dar am tradus din franceză „Cartea tibetană 
a morţilor”. Şi am scris despre ea. În 1996, într-unul 
din schimburile de delegaţii literare, Eugen Uricaru 
mi-a propus să ajung în China. „Ajungem şi în Tibet”, 
adăuga. N-am ajuns decât la marginea Tibetului, dar 
jurnalul meu de călătorie în China a apărut cu titlul A 
muri în Tibet. Noi n-avem încotro, trebuie să rămânem 
occidentofili. Venim dintr-o civilizaţie iudeoeuropeană, 
cu, să repetăm, religia începuturilor. Şi a apocalipsei. 
Înainte de Cartea morţilor tibetani, de Cartea morţilor 
egipteni să citim Biblia, Noul Testament.

― Cum reușeați să vă documentați despre 
literatura exilului și despre cele ale popoarelor 
învecinate, la Vest mai ales, în condițiile restricțiilor și 
bruiajelor de tot felul, existente chiar și după relativa 
relaxare din deceniul al șaptelea?

― Aurel Săbăilă, verişor al meu, nepot al lui 
Aurel Dobrescu, apropiat al lui Maniu şi sfârşit în 
1952 în cutare puşcărie, s-a fixat la Paris şi, după ce a 
obţinut cetăţenia franceză, m-a vizitat de câteva ori. Şi 
mi-a adus cutare cărţi. Pe urmă, în fiecare an stăteam o 
lună-două în Sala 3 a Bibliotecii Academiei – Şerban 
Cioculescu mi-a dat permis, iar cei de la Sala 3 îmi 
aduceau şi unele „publicaţii interzise”. La Timişoara 
eram apropiat de Ovidiu Cotruş şi de Axente Sever 
Popovici care primeau cărţi din străinătăţi – de la 
Mircea Eliade primul şi de la Vintilă Horia, al doilea. 
Prin 1983 purtam dialoguri cu Mircea Handoca, Sorana 
Ţopa, Arşavir Actrerian, Axente Sever Popovici, Ovidiu 
Cotruş despre Mircea Eliade şi cred că aveam gata, 
prin 1984, un volum despre Mircea Eliade. N-a mers, 
Bălăiţă şi Mircea Ciobanu mi-au editat, în loc de Viaţa 
lui Mircea Eliade, Proza românească de azi. În 1992 am 
primit o bursă la Viena, unde am cunoscut personaje de 
seamă ale „celeilalte lumi”.

― Pentru a ne apropia un pic de esența 
demersurilor dumneavoastră critice și istoriografice, 
vă întreb: când sau cum vi s-a declanșat și clarificat 
interesul pentru geografia literară, ce a avut rol 
hotărâtor în acest sens?

― Cred că după ce am scris, cu colegii mei, 
cărţile definitorii ale celei de „A treia Europe”. Aşa cum 
arătau unele „manuale”, România, în întregul ei, era în 
Europa Centrală. Kundera zicea altfel şi voiam să arătăm 
că nu zice bine. Viena, demonstram, oraşul petrecerilor, 
al rafinamentelor, al sărbătorilor imperiale, era la doi 
paşi de Auschwitz. Cu un eminent sociolog, pregăteam 
– pentru „A treia Europă” – antologia Rasă şi clasă. 
Cu texte de Hitler şi Stalin, şi unul şi altul cu momente 
vieneze, şi aghiotanţii lor, formaţi în Europa Centrală. 
Nu numai Centrul ne interesa, ci şi periferiile, definitorii 
pentru centrul Europei. Studiul marginilor, al periferiilor 
trebuia înţeles altfel: pornind de la Geografia „literară”.

― Mitteleuropa periferiilor (mă refer acum la 
domeniu, nu strict la carte) presupune comparatism, 
operarea cu principii sau categorii convergente și 
divergente atât în cazul punerii față-n față a literaturilor 
naționale, cât și în cel al meditației asupra unității și 
diferențelor regiunilor unei literaturi, cu atâtea cercuri, 
ba concentrice, ba doar interioare ori secante. E un 
demers atât de complex încât necesită munca în echipă, 
iar grupul A treia Europă chiar aceasta și face. Ați pleda 
pentru trecerea la nivelul unui institut de cercetare?

― Da, în 1996 aveam deja o echipă formată din 
studenţii mei, ai Adrianei Babeţi şi a lui Mircea Mihăieş (de 
la noi a început „A treia Europă”), exista o finanţare, existau 
direcţii de cercetare, invitaţi de seamă din Franţa, Statele 
Unite, Polonia... Au fost traduse cărţi importante, au fost 
alcătuite antologii, existau direcţii de cercetare. Se înţelegea 
altfel aşezarea României în lume. Cred, mai bine. Ar fi fost 
nevoie de un Institut de cercetare. Acum e... târziu.

― Unii au perceput Mitteleuropa periferiilor, 
cartea, la fel ca interesul pentru geografia literară ca 
un demers în care se reflectă impulsuri federaliste. Ce 
credeți că a stat la baza acestei etichetări?

― Excesul de politichie a unor cetăţeni care nu 
nea-u citit cărţile. Şi care sunt atenţi doar la „ultimele 
ştiri” din gazetele proaste.

Spionînd pe ferestruică

Cornel Ungureanu, 1953
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― Am putea vorbi  și de un privilegiu al 
cercetătorului din provincie, în sensul că el poate 
înțelege sau considera periferia altfel, ținând cont de 
nuanțe care altfel s-ar pierde?

― Cluj, Târgu Mureş, Braşov, Timişoara nu mai 
sunt Provincie. Au Universităţi, institute de cercetare, 
reviste... am intrat în altă lume... globală.

― Cum s-a împăcat activitatea dumneavoastră 
de cronicar, „consumator” avid de acualitate, cu 
cea care pretinde multă istoriografie, arhivistică, 
sistematizare și clarificări conceptuale de durată?

― Am înţeles – înţeleg – literatura în Întregul 
ei: un pariu cu imposibilul care înseamnă „Geografia 
literară a României”. O Istorie a literaturii, un pic mai 
cuprinzătoare.

― Când analizați textul, acordați o foarte 
mare atenție, binemeritată, contextului în care apare. 
Contextul operei este chiar titlul volumului publicat 
în 1979. Dacă avem în vedere acest aspect, care ar fi 
criticii față de care aveți sentimentul afinității?

― Aş spune repede : cei din generaţia mea. De la 
Laurenţiu Ulici la Marin Mincu, de la Mircea Iorgulescu 
la Petru Poantă. Dacă vreţi, de la Iorga la Călinescu.

― Atenția acordată „secretelor” e un reflex al 
investigării contextului, legat strâns de geopolitică. 
Automat putem vorbi de o anumită divergență în raport 
cu tradiția estetismului. Sau e doar aparentă?

― E. Geopolitica e o ştiinţă necesară. Sau 
obligatorie. „Estetismul” ţine de componenta necăjită a 
scrisului critic.

― După revoluția deturnată au dispărut 
parte semnificativă din piedicile în calea recuperării 
scriitorilor din exil, literatura s-a reconfigurat, a fost 
o explozie de speranțe, s-au înmulțit reconsiderările, 
s-au modificat sau diversificat metodele etc. Subiectul 

e atât de larg încât ar necesita o serie de tratate, pe 
feliuțe. Totuși, privind de la distanța de acum, într-o 
sinteză liliputană, cum vi se pare ce a urmat în critica 
românească? 

― Am intrat „în altă civilizaţie” a scrisului. 
Speranţele din 1990 „priveau în urmă”... prea mult.

― Să ne și destindem un pic. Care ar fi o situație 
nostimă la care ați asistat în lumea noastră literară?

― Alexandru Muşină, unul din marii mei colegi, 
a crezut că Istoria secretă a literaturii va cuprinde 
anecdote despre literaţii noştri. A citit-o cu uimire şi a 
editat-o cu... neobişnuită grabă.

― Care vi se pare cea mai năstrușnică reacție la 
cărțile dumneavoastră?

― Îmi pare rău că numeroasele comentarii despre 
O istorie secretă a literaturii nu s-au oprit la capitolul 
„Arta paricidului la români”. Am editat capitolul 
separat, într-o carte cu acest titlu: Arta paricidului la 
români. Degeaba.

18) Și una strașnică, în sensul pozitiv?
18) Parcă... la fel.

― Care ar fi primele 5 nume pe care le-ați 
rosti, dacă v-ați pune problema unui inventar rapid al 
creatorilor români esențiali?

― Eminescu, Caragiale, Lucian Blaga, Mircea 
Eliade, G. Călinescu.

― Sunt convins că în sertarul dumneavoastră, sau 
poate în computer?, așteaptă măcar o scriere finalizarea 
sau tiparul. Deși avem ce bănui, dspre ce ar fi vorba?

― Geografia literară a României.
― O așteptăm și noi nerăbdători. Vă mulțumesc 

pentru răspunsuri!

Interviu realizat de Călin CRĂCIUN

Cu Alexandru Mușina, 
la Casa Studenților dinTimișoara, 

la Studentfest, mai 2008.
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Abordări sintetice

Adrian Dinu RACHIERU
Un „recuperator”

Debutând, încă student, la Scrisul bănățean 
(1961), îmboldit de profesorul Bociort, producând 
recenzii, Cornel Ungureanu devenea, cu aproape șase 
decenii în urmă, un „soldat al scrisului”. Intrat, în 1970, 
în redacția Orizont-ului (pentru a gestiona sectorul de 
critică), el își va vedea tipărită prima carte abia peste 
cinci ani, un volum încropit „în glumă” (recunoştea), 
reţinând „câteva din emblemele foiletonului literar” (v. 
La umbra cărţilor în floare, Editura Facla, 1975). Dar, 
cu trei ani înainte, predase editurii timişorene, proaspăt 
înfiinţată, un manuscris care se ocupa, sub titlul Texte 
şi subtexte, de „valorile spiritului” (Blaga, Voiculescu, 
Sadoveanu ş.a.), respins de cenzură. Încrezător în 
valorile de durată lungă, în ierarhiile trainice, interesat 
de prezentul imediat al cărţilor, criticul propunea, jovial, 
un şir de portrete, dar şi acide tuşe polemice, corective. 
Abia Contextul operei (1978) dezvăluia, cu adevărat, 
anvergura preocupărilor sale: cartografierea vioaie a 
prozei, pactizând cu biograficul şi documentarul, pentru 
un „studiu al profunzimilor” şi o mai bună „aşezare 
spaţială” (teme, obsesii, proiecte), cum se va mărturisi 
în „proiectul geografic”. Format în Banatul mozaicat 
etnic, al literaturilor de contact, Cornel Ungureanu, 
spirit mobil, vervos, vădind „geocuraj”, îşi va deschide 
compasul critic înspre Europa Centrală, atent la 
conexiuni şi interferenţe, propunând un comparatism 
benefic, puţin frecventat la noi.

După impozantul tom dedicat Literaturii 
Banatului (Editura Brumar, 2015), „o carte de căpătâi 
pentru fruncea bântuită de reverie care e Banatul”, 
cum scria Gh. Grigurcu (lăudând tocmai neteama de 
provincialism), Cornel Ungureanu ne-a răsfăţat, în anii 
din urmă, cu un alt titlu „provocant” (şocant pentru 
G. Dimisianu, uşor nedumerit în privinţa „românităţii 
acestei capitale experienţe”): Arta paricidului la români 
(Editura Cartea Românească, 2017). Dacă distinsul 
critic, dedat la „lecturi libere”, promitea că va mai 
reflecta asupra chestiunii, autorul timişorean ne prevenea 
din start (v. O notă) că n-a îndrăznit să împingă tema 
înspre „o cercetare mai întinsă”, având în vizor cultura şi 
civilizaţia românească. Poate că alţii vor izbândi, zicea 
mucalit. Contextul, ştim, nu e deloc îmbietor. Asistăm la 
„tribalizarea” scriitorimii, la războaie cu „iz de paricid 
şi canibalism”, constata – boemizând – Mircea Dinescu, 
încrezător doar în pacea care va domni în Uniunea 
Scriitorilor Subpământeni. Deși, ne prevenea Rebreanu, 
scriitorii se ceartă și în cimitir.

Decupând un capitol din Istoria secretă, pornită la 
imboldul lui Alexandru Muşina, cu binevenite adăugiri, 
el se ocupă aici de fiii naturali, despre care, aflăm, „s-a 
scris puţin şi fără avânt”. Şi aduce în discuţie nume 
grele, trecute prin experienţe teribile, luminând cărţi 
(pornite „în căutarea Tatălui”) şi biografii obscurizate, 
„fracturate”, retuşate, cu recuperări şi verdicte de 
reţinut, de la Tudor Arghezi la Eugen Ionescu, recitiţi 
cu osârdie. Critic al conexiunilor, scenarizând alert, el 
împacă interesul pentru contextul operei cu febrilitatea 
foiletonistului, lansând, într-o caleidoscopie doldora 
de sugestii, analogii surprinzătoare, cu finaluri 
deschise. Istoria capătă, astfel, o sarcină ironică, 
observa mai demult Mircea Martin, dar şi răspunsuri 
proprii, formulate precipitat, topind informaţii diverse, 
aparţinând unui critic febril, expansiv, mereu incitant și 
captivant, digresiv, capricios, seducător.

Ne întâlnim cu un Sadoveanu care aderă 
entuziast la „noua lume” şi se rescrie, animat de o 
ciudată „voinţă de autodistrugere”; semnând, am zice, 
operaţiunea de paricid asupra propriilor texte, golind de 
„sensurile adânci” lumea sadoveniană, definită – cândva 
– rapsodic-ezoteric de prozatorul-antropolog. Cu un 
Panait Istrati (orfelin, hoinar), anunţând – ca om al 
Internaţionalei – ruina Utopiei. Şi cu Mateiu, fost elev 
silitor, urându-şi ilustrul tată (care ar trebui „înlocuit”); 
rescriindu-şi, „sub pecetea tainei”, biografia şi reînviind, 
sub delir sudic, o lume crepusculară, atinsă, estetizant, 
de „o pâclă râncedă de viţiu”. Maladiile ar explica, în 
cazul Hortensiei Papadat-Bengescu, „reducţia eroilor” 
într-o lume bolnavă. În Camil Petrescu, vede „cel 
mai important sacrificat” al literaturii deceniului unu; 
„gigantismul camilian”, vrând să cuprindă totul, visând 
gloria culturală, se luptă cu romanul („gen insuficient”), 
dar şi cu „infernalii” contemporani. Iar Un om între 
oameni pare „o corabie supraîncărcată”.

Evident, G. Călinescu, ca „profesor pentru toate 
anotimpurile”, se înregimentează „în stil personal”; adică 
urieşesc, fantasmatic, privit cu suspiciune, totuşi. Se bate 
pentru romanele sale, dialoghează cu primul secretar 
(Gheorghiu Dej fiind şi un prim cititor). Şi, pe bună 
dreptate, C. Ungureanu, evidenţiază influenţa modelului 
călinescian, cu deosebire după ’65, asupra literaturii 
autoreferenţiale. Nu putea lipsi, fireşte, Arghezi, criticul 
cercetând pagini necunoscute şi refăcând, luând în piept 
„întrebările alunecoase”, pe urmele lui Ferenczes Istvan 
şi Z. Cârlugea, arborele genealogic: un „bun oltean”, 
cu o mamă din secuime (Ergezi) şi suflet gorjenesc. 
Observând că numeroasele revolte argheziene se leagă, 
inevitabil, de „redefinirea identităţii”. Sunt, cu toţii, 
conchide C. Ungureanu, scriitori care „se nasc din nou 
într-o lume nouă”. Scriitor „cu adevărat balcanic”, cu 
„patima culisei”, aglomerând fişe şi anunţând spăimoase 
proiecte ciclopice, Eugen Barbu venea, cu mari „energii 
luptătoare”, din subterana literară a anilor patruzeci; 
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firesc, aşadar, ca prozatorul să vorbească despre 
vitalitatea mahalalei, deloc străină de competiţia pentru 
putere, şi, mai apoi, atins de „parada erudiţiei”, despre 
eşec şi trădare. După cum Eugen Ionescu, cercetat în 
vecinătatea negativistului Cioran, desfăşoară un „stil 
al anatemei”, dezgustat de amintirea Tatălui. Ionescu-
tatăl, abject, aşezat în „galeria Răilor”, alături de alte 
„păsări feroce” este demascat cu îndârjire; ca şi alţi 
contemporani, posibili „părinţi spirituali”, dramaturgul 
pendulând între hulă şi laudă: cazul lui Eliade, cândva 
„îngrozitor de ascultat”, marcând – recunoaşte Ionescu 
– reîntoarcerea sacrului în viaţa intelectuală a Planetei. 
În fine, Mircea Streinul, descins din „nordul literar”, 
cercetat prin „metafora numelui”; Cornel Ungureanu, 
interesat precum puţini de geopolitică, va nota relaţia cu 
spiritul slav, dar şi legătura traducătorului lui Trakl cu 
universul crepuscular al Europei Centrale.

Cercetând harnic arhivele, îndeosebi RFR, 
propunând conexiuni, risipind idei, deschizând noi 
piste exegetice, instalat decenii bune în tranşeele 
criticii de întâmpinare, Cornel Ungureanu a înţeles 
contemporaneitatea în sens larg, ca istorie a vieţii 
spirituale. Decupând un fragment, el va căuta rădăcinile 
literaturii actuale, va interoga cu febrilitate contextele, 
interesat de relaţiile de continuitate / discontinuitate 
şi de iluzia (nostalgia) începutului absolut. Împătimitul 
foiletonist devine – tot mai mult – istoric literar; desigur, 
fără a fi prizonierul unor metodologii în vogă, tehnicizate. 
El forează ispitit de biografia spirituală, propunând 
insolite puncte de vedere. Croite în „spirit personal” 
(cum bine observase Adrian Marino), cărţile lui Cornel 
Ungureanu au stârnit bogate comentarii. Apariţie 
necesară, de ecou, Proza românească de azi (1985) 
marca, observăm, o despărţire. Criticul se desprindea 
din armata foiletoniştilor („funcţionali”), luminând 
contextul, pătrunzând în cutele epocii, luându-i pulsul, 
numind preferinţele şi preferaţii unui timp emblematic 
(inaugurând o lume), înţelegând cucerirea tradiţiei ca 
o re-cucerire. Prefacerile ei, ajutându-ne să „citim” 
atmosfera şi mentalitatea, developează liniile de forţă, 
articulaţiile unei epoci. Ideologia artistică, vârstele 
interioare capătă relief doar prin montura în context; 
iată obsesia criticului, reordonând un material vast, 
aparent „fragmentarizat”, contaminat de moda retro, 
comentând vervos „tinereţea maeştrilor”, învăluindu-
şi eroii într-o lumină tandră. Dar şi luând distanţă 
ironică, atent la jocurile vieţii literare, ataşat geografic 
de spaţiul banatic. El este, neîndoielnic, un maratonist 
al lecturilor. Febrilitatea cronicarului, mereu ingenios 
şi surprinzător, zglobiu, expeditiv, chiar imprevizibil, 
transferă în pagină, uneori, dezordinea oralităţii. Greu 
de aflat, au spus cârcotaşii, sub avalanşa textelor 
sale, vădind vioiciune, acrobaţia ideilor, chiar „poftă 
de joacă” (cf. Valeriu Cristea), un program. Totuşi, 
să recunoaştem, criticul are un program, explicitat 

și vizibil după ’89, iscând controverse. Echipa de 
odinioară de la A treia Europă cerceta spiritul vienez, 
paradisiac și demoniac, deopotrivă, recuperând, după 
utopia roșie, un timp al valorilor imperiale (Utopia 
habsburgică). Pornea, desigur, de la acel dramatic SOS 
lansat de Milan Kundera, un „om de la ’68”, care, în 
Tragedia Europei Centrale (1983) resuscita un concept; 
și oferea, notează Cornel Ungureanu, nu doar o lecție 
de Istorie Vestului culpabil și uituc, ci și un manifest 
literar. În hinterlandul sovietic, țările Europei de răsărit 
(așa rebotezate) adăposteau autori uitați, abandonați și 
valori umbrite, întreținând – ca posibilitate – proiectul 
unei / unor Istorii alternative. Ceea ce chiar face criticul 
timișorean, descoperind „o altă temă”, mutând accentul 
înspre scriitorii „marginilor”. Dacă Europa Centrală 
a fost, lungă vreme, o referință ocolită (motivația 
fiind istoricește explicabilă: politica anexionistă, 
revizionism, dispreț rasial etc.), „periferiile” ei îngăduie 
„o apropiere prin literatură”, notează Cornel Ungureanu 
(v. Mitteleuropa periferiilor, ediția a doua, revăzută și 
adăugită, Editura Brumar, 2018), subliniind contribuția 
unor autori români, „mai mult sau mai puțin importanți”. 
Lămurind, astfel, ideea unei geografii literare, legată 
de pierderea unui Centru și de regăsirea altui Centru, 
făcând pandant cu Literatura Banatului pentru o corectă 
definire și înțelegere a Mitteleuropei periferiilor. 
Simțind nevoia altor precizări, criticul vorbește 
despre „o anumită Europă Centrală”, funcționând ca 
sistem de oglinzi, relaționând cu „literaturile din jur”, 
reamintind că geografia sa literară este, în subtext, o 
Istorie a literaturii. Și că, cercetând o istorie tabuizată 
a culturii, scoate la lumină dosare secrete (cu selecții, 
interdicții, excluderi, demascări, uitări), în alianță cu 
geopolitica, și ea reînviată după decenii de oprobiu, ca 
știință damnată. De fapt, cazul Mitteleuropa (termen 
lansat de F. Naumann, la 1915) a făcut să curgă multă 
cerneală și întreține, regretabil, o puzderie de confuzii; 
pe care, rescrierea Istoriilor, nu reușește să le risipească 
întrutotul. Până la urmă, acea O istorie secretă a 
literaturii române, recuperând titlul inițial (ediția a III-a, 
Editura Tracus Arte, 2019) este, inevitabil, și o istorie 
politică, dezvăluind cum istoria literară selectează, 
minimalizează, elimină, falsifică etc. sub presiunea 
momentului istoric, aducând în atenție pe interzișii de 
altădată.

S-a observat demult și „înclinaţia ezoterizantă”, 
descoperind mereu, cu o seriozitate surâzătoare (cf. 
Livius Ciocârlie), îndărătul textelor, embleme, acte 
iniţiatice, mituri, alegorii. Dacă preferinţele merg spre 
critica arhetipală, spre orizontul arhaic şi profunzimi, 
Cornel Ungureanu nu cade, totuşi, în manie mitosofică; 
ponderat, ferindu-se de excesele limbajului „noii 
critici”, rămâne un entuziast, făcând din arhaicitate o 
realitate a vieţii interioare. Criticul cercetează „temele 
adânci”, impunând prin densitatea ideaţiei. Şi, nu mai 
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puţin, prin capacitatea de absorbţie, cu lecturi variate, 
fiind „protectorul” unor experienţe şi orientări care 
îmbogăţesc spectrul cultural.

Remarcabilă este, însă, spuneam, deschiderea 
lui Cornel Ungureanu spre un comparatism mai puţin 
frecventat la noi, sondând „a treia Europă”. Este aici, 
întâi, un câştig metodologic, nutrit – iarăşi – de lecturi 
bogate, aducând în atenţie un alt sistem de raportări; 
interesul pentru sud-estul Europei, posibil şi prin 
„evoluţia solidară” (similitudini istorice), împărtăşind, 
dincolo de diferenţe, o istorie comunizantă, depăşeşte, 
prin efortul tenace al criticului, faza deziderativă. 
A ctitorit şi păstorit, alături de alţii (Adriana Babeți, 
în primul rând), grupul de cercetare A treia Europă, 
asumându-şi neînţelegerile iscate de răuvoitori; a cercetat 
Mitteleuropa periferiilor, cea care se năştea „sub semnul 
revizionismului” şi s-a dorit „sustrasă” competiţiei Est 
/ Vest. În plus, stilul său fluid, colocvial, contaminat de 
bună dispoziţie (post-modernistă, să-i spunem), refuză 
solemnitatea scrobită. Cornel Ungureanu nu este un 
sursier mohorât, înăcrit de timpul cheltuit între hârţoage 
prăfuite. El impune prin uşurinţa redactării, prin ţinuta 
beletristică a frazei, în fine, prin „viziune epică”. Am 
putea spune că avem în Cornel Ungureanu un prozator 
care se ignoră. Comentând, cu ani în urmă, Imediata 
noastră apropiere (I, volum din 1980), Dana Dumitriu 
chiar asta semnala: stofa de prozator. Dar romanele 
sale, anunţate, poate chiar scrise, se lasă aşteptate. 
Încât, chiar lipsit de răbdare, el nu poate fi considerat 
„deloc beletrist” (cum aprecia Adrian Marino), elogiind 
stilul „limpede, sobru, rece”. Mi se pare, dimpotrivă, 
că Ungureanu amestecă – cu bună ştiinţă – genurile, 
că afectivitatea şi verva ironică fac casă bună, că proza 
comisă are tot un scop recuperator. Martorii, venind din 
etapa „eroismului cultural”, nu sunt convocaţi în numele 
localismului vanitos sau al trufaşului izolaţionism. O 
istorie a spiritului trăieşte în scrisul său, numind bucuros 
conexiunile, având mai degrabă nevoie de pretexte 
decât de repere. Dispreţuind morga ţeapănă, Cornel 
Ungureanu incită întotdeauna; uşurinţa de a produce 
idei nu se bucură, însă, şi de răgazul demonstraţiilor 
răbdurii, a disciplinei conceptuale. Este, în schimb, „un 
bun exportator de idei”, nota cândva Mircea Mihăieș; 
gustul parantezelor, anexând noi teritorii, anunțând 
cărți potențiale ne îngăduie să-i examinăm opera sub 
metafora „șantierului”. Poate că refugiat în antijurnale 
(v. Despre regi, saltimbanci şi maimuţe, I-II, 2001-
2003, depănând aventura teatrală, dar și A muri în Tibet, 
din 1998) îşi consumă „partitura prozastică”.

Cinstind începătorii, acele personalităţi 
inaugurale, reînvie, cu har prozastic, o lume de altădată, 
de la Gabriel Ivul şi Mihail Halici la Tata Oancea, de 
pildă. Scormonitor de arhive, decupează o zonă literară 
şi defineşte, pe urmele altora, cu o percepţie tandră, 
barocul, senzorialitatea, viaţa ca sărbătoare, supremaţia 

colectivităţii, provincia ca „centru al lumii” etc. Ar fi 
nedrept, însă, să vedem în Cornel Ungureanu doar 
un autorizat şi autoritar ghid bănăţean. Ca dovadă, 
sub impulsul unei „bune aşezări”, va inventaria teme, 
obsesii, proiecte în „oglinzile” unui spaţiu, numind 
nevrozele, dilemele şi utopiile din Mitteleuropa 
periferiilor, pe baza „teoriei cercurilor culturale” şi 
a unor similare şi, lungă vreme, tabuizate experienţe 
istorice. Dezvoltând tenace, se vede bine, ca proiect 
topografic, acel comparatism puţin frecventat, cercetând 
literaturile vecine (mesaje, idei subversive), ignorând, 
precizează însuşi autorul, excluderile solicitate de / în 
varii momente istorice. Căutând echivalenţe, descifrând 
mentalităţi, recuperând literatura exilului (v. La vest de 
Eden, I-II, 1995-2001). Fiindcă, neîndoielnic, Cornel 
Ungureanu este un harnic recuperator.

Cum lectura este în recul şi teletropismul 
face azi ravagii, criticul înţelege literatura, în epoca 
infobezităţii, şi ca o „încercare de seducţie”. Stârnind 
curiozitatea, el pătrunde în culisele istoriei „secrete” 
(„ceva mai zglobie”, zice) şi vrea, descoperind unghiuri 
noi şi sensuri latente, autori uitaţi şi dosare pitite, într-o 
emisie precipitată, cu finaluri deschise, să convingă 
şi stilistic: o frază alertă, colocvială, digresivă, fără 
răbdare critică. Rezultă o exegeză spectaculoasă, 
caleidoscopică (fixând repere, embleme, scenarii 
iniţiatice) pe care N. Manolescu, nedrept, nu ezita a o 
califica drept „delirantă” (pe alocuri). Dealtminteri, tot 
N. Manolescu credea că o clară „linie de partaj” separă 
scrierile lui Ungureanu, luând drept bornă anul 1989. 
E drept, preocupările (explicite acum) de geografie şi 
istorie literară (în alianţă şi într-o accepţie personală) 
s-au amplificat; dar nu putem ignora continuitatea 
subterană, vizibilă încă în Proza românească de 
azi, taxată, pamfletar-scandalos, ne amintim, de M. 
Iorgulescu ca fiind o pseudo-sinteză, neînțelegând 
că avem de-a face cu un „visător jurnal de lectură” 
(cf. Alex Ștefănescu). Mai mult, în anii ’80, criticul 
lansase în revista Orizont o anchetă de ecou (Există o 
geografie literară?), încercând a risipi neîncrederea în 
geografia literară. Printre puținii care apreciau atunci 
inițiativa, se număra Anton Cosma, partizan al ideii într-
un text recuperat (v. Vatra, nr. 5-6/2017), considerând 
că metoda e „inevitabilă”, interdisciplinară, mizând pe 
marca stilistică a provinciilor. Ne amintim, și Luceafărul 
pleda pentru „o nouă geografie literară”. Dar demersul 
lui Cornel Ungureanu înseamnă altceva, conjugând, 
pe axa Centru / periferie, geopolitica și geografia 
literară, fortificând în timp carcasa doctrinară și bagajul 
conceptual.

Scrisul, ştim prea bine, este o „meserie fără 
orar”. Pentru Cornel Ungureanu literatura nu este un 
mod de existenţă, printre altele, ci însăşi existenţa; 
cititor habotnic, animator ubicuitar, trăind şi glorificând 
literatura, scriind nervos, capricios, vitezist, debordant 
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(pe un fond ironic), criticul timişorean este – înainte 
de orice – un mare truditor. „Viaţa îngropată” (după 
memorabila formulă predistă), investiţia de efort 
rodesc pe solul polivalenţei, conjugând verva ironică, 
blitz-ul ideilor, suflul epic. Cu adresă polemică, uneori 
declarată, paginile sale storc latenţele, evidenţiază o 
percepţie proaspătă şi lecturi personale, desfăşurând o 
viziune epică, cu pigment ironic şi parfum livresc. Iar 
seria de Geografii literare, lansată cu aplomb, probează 
dinamica marginilor, activând, pe fundalul globalizării, 
„resursele regionale” (dispreţuitele, de regulă, culturi 
provinciale, satelizând Centrul). Sau căutând un 
alt Centru. Cu rol potenţator, de fapt, pornind de 
la creuzetul etnic bănăţean, cuprinzând literatura 
regiunilor, identificând, dincolo de fruntarii, izoglosele 
literaturii. Iată un program ambiţios, observăm, în pofida 
fragmentarismului şi a capriciilor editoriale.

Cornel Ungureanu este, indiscutabil, un ins 
curios, știutor de toate, vibratil, un burete informaţional. 
Are, şi el, patima culiselor şi poftă detectivistică. Dar 
pedanteria sa nu e seacă. Scrie sub semnul urgenţelor, 
înţelege rolul Dosarelor şi al Serviciilor secrete, propune 
o Istorie alternativă, clarificând, astfel, rolul şi rostul 
Geografiilor, „protejându-le” chiar! Evident, adună şi 
stivuieşte hârţoage (spre disperarea doamnei Emilia, 
„sufletul ordinii”), atacă un larg front tematic, este 
generos şi risipitor, prezent peste tot unde se întâmplă 
ceva (nu numai în urbea timişoreană, se înţelege!). 
Încearcă, altfel spus, să facă el însuşi ordine, luminând 
cotloanele, legând ombilical epoca şi opera (tabuizări, 
interdicţii, selecţii, falsificări, reciclări, sub semnul 
reeducărilor din „deceniul unu”). Contextualizând, 
adică, conjugând imaginarul (verosimilitatea ficţională) 
cu pactul biografic (substratul socio-moral) ori culpa 
estetică (dacă e cazul) cu cea morală. Realizând că 
dosarele din arhivele CNSAS ascund mari secrete, 
configurând, prin zelul informatorilor şi ofiţerilor, o 
tenebroasă Istorie paralelă. Sau o contraistorie, cum 
crede Theodor Codreanu.

Animat de mari proiecte, oferind, între 
timp, „cărţi suplimentare”, geocriticul timişorean 
înviorează peisajul revuistic. Deşi volumele sale sunt 
„concentraţionale” (să traducem: conţinând idei pentru 
alte câteva), deschizând șantiere ofertante, deşi Cornel 
Ungureanu cultivă proza ca fatalitate (aparenţele jucăuşe 
mascând un interes constant pentru „profunzimi”), el îşi 
urmează, cu tenacitate, programul. Văzut ca un „critic 
herculean” (cf. George Pruteanu), trăind ferice truda 
scrisului, Cornel Ungureanu oficiază cu bucurie. Și 
veghează, la cârma filialei timișene, ca „pacea banatică” 
să nu fie amenințată de atâtea rivalități și adversități în 
clocot, potolind, cu diplomație, furnicarul scriitoricesc.

Iulian BOLDEA

Vecinătăţi şi întâlniri literare

Istoria literară, disciplină cu o fizionomie 
distinctă, ce măsoară devenirea unei literaturi în toate 
articulaţiile şi componentele ei (curente, orientări, 
structuri, personalităţi) are o tradiţie considerabilă la 
noi, având în vedere că primele noastre istorii literare 
au apărut în anii 1885 (Aron Densusianu) şi 1886 (I. 
Nădejde). În ciuda acestei longevităţi, relieful teoretic al 
conceptului şi statutul disciplinei au fost în mod repetat 
puse în discuţie, separându-se istoria literară de critică 
(Ovid Densusianu, G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu), 
dar, pe de altă parte, într-o altă fază a evoluţiei 
conceptului, stabilindu-se, de către G. Călinescu, 
legătura indisolubilă dintre cele două discipline („În 
realitate, critică şi istorie sunt două înfăţişări ale criticii 
în înţelesul cel mai larg” sau „nu e cu putinţă să faci 
istorie literară fără examen critic”). Istoria literară 
presupune, cum se ştie, acribie a documentării, vocaţie 
a sintezei şi rigoare, situare în context istoric, stabilire 
a surselor, influenţelor şi filiaţiilor, dar şi spirit analitic, 
simţ al nuanţei, investigaţie minuţioasă a operelor 
literare reprezentative pentru o anumită perioadă de 
timp. În acest moment, categoria istoricului literar 
captivat de savoarea documentului și fascinat de 
exigențele exactității, devotat surselor bibliografice 
şi cercetării de arhivă pare să fi intrat într-un declin 
iremediabil, căci cercetătorii care probează, prin studii, 
articole și cărți publicate, calitățile unui istoric literar 
autentic sunt tot mai puţini. Istoria literaturii depăşeşte, 
astăzi, în statutul său epistemologic, abordarea strict 
factologică, cercetarea cu caracter exclusiv documentar 
sau biografist, încadrându-se în orizontul antropologiei, 
prin voinţa de a reconstitui premisele istorice, culturale, 
biografice ale textului literar, dar şi prin încadrarea 
operei în contextul mai larg al unui timp, al evoluţiei 
ştiinţelor, filosofiei, psihologiei sau sociologiei, o istorie 
a literaturii revelându-se şi ca istorie a formelor literare 
în permanentă evoluţie şi prefacere. 

Cornel Ungureanu este un istoric literar înzestrat 
cu răbdare, rigoare, tact şi spirit analitic neobosit. În 
prima lui carte, cu titlu proustian, La umbra cărţilor 
în floare (1975), autorul comentează, cu intuiţie şi 
dezinvoltură, profiluri critice sau culegeri de cronici 
literare, tentat de ideea identificării unei dinamici, a unor 
structuri, în măsura în care fiecare foiletonist „are în 
faţa sa, pe masa de lucru, o ipotetică istorie a literaturii, 
căreia i se supune”. Proză şi reflexivitate (1977), a doua 
carte a lui Cornel Ungureanu, se situează, cum scrie 
autorul, „la mijlocul drumului între lectura imediată şi 
exegeza plurală”, miza fiind „o analiză a structurilor 
romanelor, nuvelelor unui timp clar determinat”. 
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Interpretări riguroase, incitante, argumentate sunt 
dedicate prozei lui Vasile Voiculescu, Ştefan Bănulescu, 
Marin Preda, D. R. Popescu, Al. Ivasiuc, sau M. H. 
Simionescu. În Contextul operei (1978), textul critic 
relevă, dincolo de precizia interpretărilor, un interes 
accentuat acordat reflecţiei asupra demersului critic. 
Discursul critic nu mai este „impresionist”, cu volute 
stilistice sau exces calofil, ci mai degrabă neutru, sobru, 
consistent, cu substrat informativ şi bibliografic solid. 
Fără să fetişizeze anecdotica sau biografismul, Cornel 
Ungureanu plasează opera în context social şi istoric, 
detaşându-se de actualitatea literară şi comentând mai 
ales scriitori din epoca interbelică (Ion Pillat, Lucian 
Blaga, Hortensia Papadat-Bengescu), prilej de a nuanţa 
orizontul lecturilor, în siajul unei viziuni comprehensive, 
ce exploatează metode critice diverse, complementare. 
O astfel de atitudine, de lărgire a ariei de investigaţie 
critică se regăseşte în Imediata noastră apropiere 
(1980), carte cu caracter documentar pronunţat, alcătuită 
din documente, mărturii, confesiuni, cu accente şi 
tehnici ale reportajului. Specificul provinciei în care 
trăieşte criticul, Banatul, este explorat în aceste pagini 
în toate dimensiunile sale, relevându-se date, aspecte ale 
culturii din acest spaţiu geografic complex şi eterogen. 
Scriitorii analizaţi, diverşi ca valoare, anvergură sau 
stil, posedă o valoare exponenţială, fiind emblematici 
pentru contextul „bănăţean”. În volumul al doilea al 
cărţii (1990), criticul conturează relieful specificului 
cultural al Banatului, evocând figuri de jurnalişti şi de 
poeţi bănăţeni mai puţin cunoscuţi, sau valorificând 
fragmente de jurnal, pagini memorialistice, reportaje, 
transcrieri de casete sau interviuri. Mitul Provinciei este 
ritmat într-o proiecţie simbolică şi livrescă, fiind vorba 
de o Provincie a lecturilor şi a cărţii, în care autorul 
îşi regăseşte rădăcinile identitare. Escursiuni literare, 
secţiunea finală, e o redimensionare a literaturii române 
prin plasarea ei în spaţiul cultural Central şi Sud-Est-
european. În viziunea lui Cornel Ungureanu, explorarea 
originilor trebuie să fie însoţită de identificarea şi 
interpretarea interferenţelor dintre culturi, literaturi şi 
mentalităţi, sugestive pentru fascinantele „jocuri ale 
vecinătăţilor şi întâlnirilor literare”: Apostol Bologa şi 
personajele Kakaniei lui Musil, tradiţia eroi-comico-
satirică, de la Budai-Deleanu la Hašek, apropieri între 
Sadoveanu şi Ivo Andrič etc. O carte impunătoare, ce 
reflectă voinţa de sinteză a lui Cornel Ungureanu, este 
Proza românească de azi (1985). În prima parte sunt 
comentaţi prozatorii „deceniului unu” (de la Sadoveanu 
la Marin Preda şi Vasile Voiculescu), în timp ce a 
doua secţiune e consacrată prozatorilor generaţiei ’60. 
Dacă prozatorii „deceniului unu” sunt interpretaţi în 
corelaţie cu reperele unui context istoric şi ideologic, 
ceilalţi scriitori sunt analizaţi mai ales în funcţie de 
criteriul estetic, dar şi prin intermediul unor analogii şi 
corespondenţe cu prozatori străini (Th. Mann, Kafka, 

Musil, H. Hesse, H. Böll, Camus, Sartre, Czesław Miłosz, 
Mrožek, Kundera). Ideea integratoare a cărţii, cucerirea 
tradiţiei, reflectă, în viziunea autorului, dinamica prozei 
româneşti, sensul recuperator al devenirii sale.

După anul 1989, Cornel Ungureanu se 
concentrează asupra istoriei şi geografiei literare. 
Geografia literară se revelează ca redefinire a relaţiei 
dintre Centru şi periferie, prin valorizarea unor 
concepte operaţionale dominante (provincie literară, 
Mitteleuropa, exil), dar şi prin redimensionarea centrului 
prin echivalenţele sale definitorii cu periferia. Istoria 
literară presupune, în concepţia lui Cornel Ungureanu, 
rediscutarea unor „dosare privitoare la opere uitate, 
pierdute ori ignorate” (Nicolae Manolescu). Intenţia 
totalizantă a criticului reiese şi din cele două cărţi 
despre literatura exilului, La vest de Eden şi Mircea 
Eliade şi literatura exilului, cărţi ce ne apar ca etape sau 
momente pregătitoare pentru configurarea unor sinteze 
ample. La vest de Eden este „o introducere în literatura 
exilului”, puţin cunoscută, marginalizată sau ignorată 
(„la vest de Edenul comunist”). Pledoaria criticului 
pentru „un echilibru al judecăţilor şi reevaluărilor”, 
garantează eliminarea derapajele de atitudine, 
relativizarea entuziasmului nemotivat sau a negărilor 
lipsite de argumente, conducând la o contextualizare 
a fenomenului literar al exilului. De altfel, criticul 
precizează că, de fapt, „cartea nu încheie, ci deschide 
o cale de cercetare”, prin interpretări ale unor opere 
aparţinând unor scriitori diverşi (Panait Istrati, Eliade, 
Cioran, Ionescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, 
Paul Goma, Negoiţescu, Matei Călinescu etc.). Cartea 
despre Mircea Eliade explorează aspecte diverse ale 
operei şi biografiei , iar secţiunea Conexiuni inverse 
investighează „cazul Mircea Eliade”. Geografia 
literaturii române, azi (vol. I, Muntenia) e punctul de 
plecare al unui proiect vast ce urmăreşte o „redeschidere 
a graniţelor, dar şi o cartografiere firească a spaţiilor 
culturale româneşti”, în care literatura e interpretată prin 
afiliere la un criteriu spaţial, geografic. Idealul criticului 
este configurarea unei „topografii a literaturii române”, 
prin asimilarea principiului descentralizării culturale. 
Definitorii sunt, în acest sens, preocupările pentru 
tematica Europei Centrale (Mitteleuropa periferiilor, 

Cu Ioana, fiica, 1976
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dar şi cărţile coordonate cu Adriana Babeţi, Europa 
Centrală. Nevroze, dileme utopii şi Europa Centrală. 
Memorie, paradis, apocalipsă), în care se regăsesc 
interesante analize dedicate unor scriitori din acest 
spaţiu cultural (Sacher-Masoch, Gombrowicz, Krleza, 
Broch, Kundera, Kis, Konrad, Magris, dar şi Slavici sau 
Cioran).

Istoria secretă a literaturii române (2007) e 
o carte singulară, cu ambiţia de a deplasa unghiul de 
percepţie a fenomenului literar, punând între paranteze 
poncife ale receptării, prin recuperarea unor feţe 
inedite ale textelor literare, revelarea dedesubturilor 
şi culiselor biografice, criticul reuşind să dezamorseze 
ambiguităţi şi neînţelegeri, prin percepţia dinamică, 
vie, proaspătă a unei opere, a unui scriitor, sau a unei 
epoci literare. Revalorizarea, reevaluarea şi restituirea 
sunt cuvintele-cheie ale acestui demers. Titlurile 
capitolelor sunt revelatorii şi incitante (V. Voiculescu 
– viaţa şi supravieţuirea, N. Steinhardt, între ispitele 
literaturii şi cele ale credinţei, Jurnale, jurnale, 
jurnale, Generaţia ezoterică, Ieşirea din subterană, 
G. Călinescu în „era nouă”, Un profesor pentru toate 
anotimpurile sau Bacovia: ofertele subteranei şi Arta 
paricidului la români). Pe de altă parte, în Istoria 
secretă a literaturii române, Cornel Ungureanu relevă 
şi un efort de restituire a valorilor din perspectiva 
geopoliticii literare, trasând o hartă coerentă a relaţiilor 
şi interferenţelor dintre Centru şi Provincie, reevaluând 
potenţialităţile şi şansele estetice ale „marginalităţii”. 
Dan C. Mihăilescu observă, de altfel, că „rostul acestui 
ameţitor amalgam de nume, titluri, epoci, stiluri şi 
informaţii cvasiconfidenţiale este de a cotrobăi în zonele 
de penumbră ale istoriei literare, de a risipi ceţurile ce 
acoperă anumite zone, idei şi destine scriitoriceşti, fie că 
este vorba de tabuuri etnopsihologice ori sexuale, fie de 
resentimente religioase, jocuri strategice la două capete, 
puseuri xenofobe, rasiale sau paricide (în efigie)”. 
Tehnica istoricului literar reuneşte o întreagă reţea de 
corelaţii, asocieri, recontextualizări sau situări „faţă în 
faţă” a unor scriitori (Eliade şi Mihail Sebastian, de 

pildă), configurându-se astfel imaginea unei literaturi 
cu relief contorsionat, eterogen, cu lumini şi umbre, 
spaţii de mister şi contururi apolinice, în care cuvintele 
emblematice cu rol simbolic sunt dezrădăcinare, drum, 
răscruce, întâlnire, hotare. Cartea lui Cornel Ungureanu 
este o relectură credibilă şi incitantă a literaturii române, 
prin prisma unor chei de analiză critică inedite, ce îşi 
propun să recupereze, cum mărturiseşte chiar autorul, 
„opere uitate, abandonate din întâmplare sau din 
graba cercetătorilor improvizaţi, din absenţa mesajului 
epidermic, atât de necesar lumii noastre postmoderne, 
postcoloniale, postcomuniste ş.a.m.d.”

În Istoria secretă a literaturii române, Cornel 
Ungureanu nu e tentat de latura de senzaţional din 
biografia scriitorilor, chiar dacă există un accent apăsat 
asupra eului diurn. Din acest unghi, secret, criticul 
desenează un contur inedit şi credibil al literaturii 
române, reliefând influenţe şi confluenţe, conjuncţii şi 
disjuncţii, demontând prestigii, luminând penumbre 
şi reinterpretând relieful unor opere literare ştiute 
dintotdeauna. Cornel Ungureanu recurge însă, în cartea 
sa, şi la o repunere în discuţie a canonului literar, 
revelând dimensiuni noi ale unor scriitori de rang 
secund, oferindu-ne o recitire credibilă şi incitantă a 
literaturii române din perspectiva unor chei şi oferte 
de lectură critică inedite, ce caută să recupereze opere 
uitate, abandonate, ignorate. Rezultatul unei astfel de 
relecturi e o carte vie, dinamică, densă şi delectabilă, 
în care pasiunea detaliului intens focalizat şi vocaţia 
sintezei se întâlnesc în mod firesc cu o curiozitate 
inepuizabilă. Acestea sunt, în fond, calităţile criticului 
şi istoricului literar relevate într-o schiţă de portret care 
a lăsat desigur în umbră multe alte calităţi, dimensiuni 
şi aspecte. Oscilând între reveria critică sugestivă şi 
rigoarea interpretărilor, între erudiţie şi expresivitate, 
angajat în proiecte ample şi dificile, Cornel Ungureanu 
este unul dintre criticii şi istoricii literari cu adevărat 
reprezentativi ai literaturii române contemporane. 

Cu Geo Bogza
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Marius MIHEȚ

Cornel Ungureanu. În căutarea 
Centrului

Fantezist cumpătat și arhitect empatic, atras de 
așezarea temeinică în discurs, metodic în gândire, Cornel 
Ungureanu este un intelectual consecvent. Bucuria 
lecturii se remarcă în toate volumele lui, de individ lucid 
și sensibil, îndrăgostit de cuvânt mai mult decât de oricare 
altă realitate. Aș paria că scrie zilnic, ritualic, căutând să 
esențializeze cercetările, dar totdeauna ancorat la seismul 
actualității imediate. Cred că lumea e încredințată deja 
că el preferă să scrie decât să vorbească. Discreția lui 
are solemnitate, iar modestia – ceva nobil. Din spatele 
ochelarilor cu dioptrii mari, Cornel Ungureanu arată ca și 
cum ar vrea să privească mai degrabă cărțile decât oamenii. 
Și nu exagerez. A scris rafturi întregi, iar cumulate, 
studiile despre geografia literaturii și cele despre proză 
ar putea, separat, constitui câte o istorie a literaturii, la 
care se adaugă Istoria secretă. Doar că publicul larg îl știe 
mai mult din bibliografii. Pentru mulți, el este aproape un 
mit necunoscut. Discreția lui n-are semnalmentele clipei, 
pe când majoritatea face orice să se autopromoveze, 
să impună – nu importă cu câtă îndreptățire – produse 
culturale cu termen de valabilitate limitat. 

Trăim vremuri ale construcțiilor din chirpici. 
Din fericire, scriitori precum Cornel Ungureanu zidesc. 
Câți mai avem, puțini, ziditorii mai au ceva în comun: 
sunt generoși. Gata oricând să împartă șanse, epitete, 
încurajări. Nu știu cine a citit A muri în Tibet și Petre 
Stoica și regăsirea Europei Centrale, alături de celelalte 
cărți hibride, semi-diaristice, dar din toate respiră vocația 
prieteniei pe care o are criticul timișorean. 

Să ne întoarcem puțin în trecut. Debutul editorial 
al lui Cornel Ungureanu din urmă cu 45 de ani ține mai 
mult de destin și mai puțin de opțiune. Din mărturisirile 
criticului, prozatorul dinăuntru avea întâietate. Chiar 
definitivase romanul de debut, numai că, invitat să scrie 
critică, rămâne prins în atașamentul celuilalt pluton 
de promovare a literaturii. Se poate spune că unii 
critici încep critica literară la umbra unei tristeți. Așa și 
Cornel Ungureanu. În cealaltă penumbră descoperită, 
La umbra cărților în floare (1975), tânărul critic se 
dovedea un cititor acribios: căuta sensuri împărțindu-se 
între sobrietate și discurs dezinvolt. Iar mizele nu erau 
deloc mărunte. Încă de-acum, lectura lui critică trăda 
ambiția sintezei. Pe de altă parte, el își asuma statutul 
de cititor profesionist care va semna o viitoare istorie a 
literaturii române. Hermeneut cu vocația sintezei, cititor 
enciclopedic care s-a produs într-o literatură care nu-i 
oferea material pe măsura talentului – poate numai târziu, 
odată cu proiectele Celei de-a Treia Europe –, Cornel 
Ungureanu găsește teritoriul ideal pentru a-și exersa cu-
adevărat vocația. Din nefericire, pentru scurtă perioadă: 
dense, studiile lui apăreau într-un timp nefast al receptării. 

Toți ochii țintuiau politicul și știrile zilei, tranziția 
și etapa imediat următoare n-au fost, de asemenea, 
atrăgătoare. În orice caz, indiferent de vârstă, criticul 
rămâne fidel idealului de la debut: faptul că, prin 
foiletonistică, el poate să educe publicul. E convins apoi 
că un cronicar scrie monografii și studii teoretice într-un 
plan secund, pentru că tot el convoacă, în același timp, 
un evantai de preocupări conexe. Ampla Postfață de 
la volumul Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii 
trasează liniile conductoare ce vor împânzi mai târziu 
Geografia literaturii române (2003-2005) și Istoria 
secretă. Unica posibilitate pentru a face parte din 
resurecția spiritului european era și este apartenența 
la Europa Centrală. Care ar fi dobânzile? Întâi de toate 
o istorie alternativă a literaturilor din Europa Centrală, 
care ar recupera autorii uitați sau marginalizați, scriitorii 
pierduți sau cărțile rătăcite sub noianul evenimentelor. 
Lucrurile sunt și mai limpezi în volumul apărut un an mai 
târziu: Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsa. 
Cred că de aici vine și ideea din A muri în Tibet, jurnalul 
lui Cornel Ungureanu; la un moment dat, el amintește 
vorbele lui Alain Girard – în postfața la volumul din 
1998 –, anume că diaristul ascultă de somația nerostită 
a fiecăruia: a scăpa de beția insignifianței și de inanitatea 
clipei, carevasăzică jurnalul nu va fi altceva decât brodarea 
variațiunilor proprii. Se desparte de definiție atunci când 
Girard spune că intimiștii reprezentativi mărturisesc 
despre ceilalți, nu despre ei. Cornel Ungureanu ajunge, 
prin alții, la sine însuși. Dar lipsit de narcisism și de 
autocorecții superlative. În jurnalul tibetan, el scrie 
autoficțiunea geografică acolo unde, de la capătul lumii, 
realitatea e mai puternică decât orice ficțiune. A muri în 
Tibet este un jurnal despre deplasarea Centrului. 

Trebuie precizat că C. Ungureanu nu debutează 
pentru a-și împlini un deziderat. El scrie de la bun început 
la un proiect. Iată ce nota în Postfața cărții de debut (Despre 
foiletoniști și scriitori): „Fiecare foiletonist are, în fața sa, 
pe masa de lucru, o ipotetică istorie a literaturii, căreia i 
se supune. Mereu ca o pagină în viitor, istoria literaturii 
este, pentru el, o pasiune și o credință, un sentiment și o 
bucurie, și nu o literă oarbă, cu destin încheiat (...). Fiecare 
mare scriitor de azi modifică nu numai harta literaturii 
actuale, ci și istoria literaturii române”. Entuziasmul 
primei etape critice din opera lui Cornel Ungureanu este 
molipsitor. Dar și saturat de inocență. El își asumă meseria 
de cronicar fiind îndrăgostit de ceea ce face și e sigur că 
nimic nu poate dezorienta un plan dedicat, bine asumat. 
Pentru tânărul Cornel Ungureanu, destinul cronicăresc e 
limpede. La fel, proiectul operei. În care își imprimă și 
un suspans: „o generație literară nu se naște din neant, ci 
în umbra unor nume și a unor cărți”, iar pentru aceasta e 
în stare să asigure reflecția, chiar limitându-și „posibila 
fantezie critică”. Ba mai mult, zice el, „noi credem că 
mărturisirea, confesiunea scriitorului trădează ambiția 
creatoare”, așa cum a urmărit în tot volumul de debut. O 
confesiune. Sigur că unele direcții trasate efuziv de tânărul 
critic n-au relevanță astăzi, multe nici nu și-ar face loc 
într-o discuție lărgită, poate numai contextuală, de istorie 
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a ideilor critice din secolul trecut. Însă trebuie remarcat 
aplombul tânărului Cornel Ungureanu care, abia trecut 
de treizeci de ani, emite judecăți care sigur au iritat în 
epocă anumiți mamuți inflexibili. Dar avea de partea lui și 
depărtarea geografică. Apărută la editura Facla, La umbra 
cărților în floare nu producea seisme, nici măcar la scară 
mică. Lumea criticii bucureștene va fi admirată și elogiată, 
și e de admirat criticul prin lista de nume propusă; scriitori 
unul și unul, fără să fie intimidat că mulți activau, încă la 
nivel înalt, direct cu mica lume din provincie. 

Nu-mi dau seama de ce nu a definitivat o Istorie 
a literaturii române până în 1990. Oricine citise Proza 
românească de azi vol. I. Cucerirea tradiției (1985) se 
aștepta la o continuare și la definitivarea unei Istorii. Se 
întâmplă abia în 2007, odată cu Istoria secretă a literaturii 
române, însă criticul are acum alte perspective de apărat. 
Mă gândesc la faptul că poezia îl va fi amânat, pe de-o 
parte; de alta, evenimentele din 1989, când descoperă 
brusc un peisaj după care tânjise destulă vreme. Nu cred 
că e defel întâmplătoare revenirea lui editorială cu volume 
dedicate literaturii exilului, de la Vest de Eden (1995) la 
Mircea Eliade și literatura exilului. 

Încă de la prima carte observăm apoi cum criticul 
admiră fără opreliști, mai ales când vine vorba de maeștri. 
De pildă, când citează din Itinerariul critic al lui Șerban 
Cioculescu, unde se spunea că biblioteca este „unul 
dintre șantierele cele mai de seamă ale vieții”. La Al. Piru 
remarcă asemănarea cu Don Quijote când inventează 
adversari imaginari și „dezlănțuie groaznice represalii 
împotriva lor”. Dar admiră opera „impozantă”. Liniștește, 
în schimb, pe Cornel Regman, care dădea de toți pereții 
cu criticii. Tânărul Cornel Ungureanu găsea intransigenței 
lui Regman o scăpare, anume că orice supralicitare de 
cărți sau idei promovate de critica amendată erau totuși 
necesare. Încolo, „măreție și splendoare au doar luptele 
lui Cornel Regman, și-l bănuim pe critic animat de o mare 
dragoste față de adversarii săi literari”. 

De felul verdictelor de mai devreme sunt atinși 
toți scriitorii din primul volum, ca și din celelalte cărți 
de cronici. Împăciuitor, Cornel Ungureanu face elogiul 
admirației. Acid, ironic, când e cazul, totuși, criticul 
nu are dușmani. Iar dacă răsar din pricini difuze, el are 
eleganța detensionării. Niciodată nu duce lupte până la 
capăt, păstrând o atitudine sobră, cu rezerve de rigoare 
critică. 

Panorama criticii din volumul de debut se 
completează cu cea a ficțiunii, din Proza românească 
de azi (anunțată deja de volumul din 1977 – Proză și 
reflexivitate). Aici, criticul se mișcă în elementul lui. 
Iar totul stă sub semnul lui Călinescu. Din perspectiva 
monumentalității. Pe acest imens versant al prozei 
așază criticul viziunea, originală în numeroase aspecte. 
Interpretările critice sunt și astăzi valide, iar comentariile 
n-au multe alternative în epocă. Când ceilalți erau 
sintetici, Cornel Ungureanu făcea critică aplicată. El nu 
se depărta de sensul prim de dragul sintezei. Din punctul 
meu de vedere, acest tip de critică dovedea lectura precisă, 
multitudinea de idei livrate de un cititor fascinat de cărțile 

parcurse. În vreme ce, mai lejere, interpretările confraților 
rezumau activele textelor, erijându-se sub pavăza sintezei, 
Cornel Ungureanu lărgea invariabil unghiurile critice. 
Merită amintit și o precizare, aparent trecătoare, din 
Contextul operei (1978), care anunța sfârșitul nuvelei în 
proza românească, diminuarea ei, și începutul unei epoci 
a romanului. Cel din urmă a fost apoi denunțat în fel și 
chip, însă cert este că, încă de acum, din anii șaptezeci, 
el dictează adevăratele nuanțe ale literaturii române. Deși 
poezia neomodernistă aducea destule inovații, romanul a 
rezistat asaltului și s-a metamorfozat în permanență. Chiar 
și după Revoluție, când s-a spus, cu exagerare din punctul 
meu de vedere, că memorialistica lua prim-planul. Pentru 
că, oricâte oficii am face genurilor biograficului, tot 
hotarele romanului se lărgesc și absorb producțiile celebre 
(recuperate sau inedite). În tot acest mecanism psihosocial 
și antropologic, Cornel Ungureanu intuiește că nu suntem 
singuri. Că literatura română n-a mers în gol, de una 
singură, într-o mare de singurătate. Lărgind granițele, vom 
vedea cum ecourile se întâlnesc, că imaginarul colectiv se 
modifică și se repetă într-o simultaneitate cartografiată. 
Până la regăsirea în geografiile literare și până la Viena 
imperială de altădată distanțele nu mai par deloc mate, 
cât posibile, vii, iar literatura își arată deodată chipurile. 
Cornel Ungureanu, împreună cu Adriana Babeți, Mircea 
Mihăieș și ucenicii din jurul Centrului de cercetare 
timișorean, incită și revendică perspective inedite. 

Viața adevărată se găsește între paranteze, spune 
Nora Iuga într-un roman. Pentru Cornel Ungureanu, o 
adevărată Istorie secretă a literaturii române (2007) 
viețuiește tocmai între parantezele vieții literare. Se 
poate spune că aici criticul performează elegant un 
fel de literatură a secundarului imagologic. Ce mesaj 
atrage cititorii de astăzi? De bună seamă, criticul știe că 
suspansul și misterul seduc, la fel cum geopolitica, mereu 
în mișcare, se deplasează fără a plictisi vreodată. Deja un 
argument, de la care poate produce în liniște un spectacol 
de istorie literară și comparativism. Mai mult decât în 
oricare alt volum de critică literară, în Istoria secretă, 
Cornel Ungureanu se manifestă așa cum și-a dorit, cu 
ideile fixate, cu imaginarul elastic, întins în toate zările, 
sintetizând exotismul din opere consacrate și altele, mai 
puțin frecventate. Însă cele din urmă se cimentează pe zi 
ce trece într-o epocă a excluderii valorilor și depărtării de 
edificiul cultural. Există lungi digresiuni polemice, în care 
criticul pilotează submarinele cu scriitori marginalizați 
și opere supraviețuitoare. Istoria secretă trebuie citită și 
ca un manifest împotriva deculturalizării și ca un tom 
polemic, îndreptat contra unei direcții repetitive din 
cultura română. 

La o scurtă și fragilă privire constatativă, opera lui 
Cornel Ungureanu se poate interpreta după cum urmează: 
panoramări foiletonistice (La umbra cărților în floare, 
Proză și reflexivitate, Contextul operei), panoramarea 
exilului literar (La Vest de Eden. O introducere în 
literatura exilului, Mircea Eliade și literatura exilului), 
monografii (Introducere în viața și opera lui Petru E. 
Oance, poet, jurnalist și sculptor, Ioan Slavici, Octavian 
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Goga, Sorin Titel, Zilele și nopțile săptămânii, O 
introducere în opera lui D. R. Popescu), istorii literare 
eurocentriste (Imediata noastră apropiere. Vol. I-II, 
Mitteleuropa periferiilor, Geografie literară, Geografia 
literaturii române, Europa Centrală. Memorie, paradis, 
apocalipsa, Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, 
Europa Centrală. Geografia unei iluzii, Dicționarul 
romanului central-european din secolul XX), scurte istorii 
ale literaturii române (Istoria secretă a literaturii române, 
Proza românească de azi. Vol. I. Cucerirea tradiției, 
Literatura Banatului. Istorie. Personalități. Contexte, 
Arta paricidului la români), diaristică și autoficțiune 
(A muri în Tibet, Despre regi, saltimbanci și maimuțe), 
Antologii (Antologia literaturii dialectale bănățene), 
eseuri (Fragmente despre teatru). N-am văzut nicăieri 
o bibliografie completă a cărților lui Cornel Ungureanu. 
Nici măcar în publicațiile academice. Încă un semn că 
bibliografii - criticii cu atât mai puțin – nu reușesc să țină 
pasul cu discreția scrisului său. Omul scrie cum respiră. 
Acumulând enorm, Cornel Ungureanu este un tezaur viu 
al Banatului. 

De la debut până la cea mai recentă carte, Cornel 
Ungureanu este preocupat să organizeze și să reorganizeze 
cartea în jurul individului. Din ce în ce mai fascinat de 
interioritatea ființei umane, el virează discursul critic spre 
o atare direcție. Între centru și periferie, căutând nostalgia 
valorilor în melancolia prezentului, Cornel Ungureanu 
a scris o bibliotecă pentru a-și construi propriul Centru 
identitar. 

Graţiela BENGA

Probe de trecere

Pe profesorul Cornel Ungureanu l-am cunoscut 
la un curs. Povestea despre literatura exilului, despre 
fulgerătoare ruperi de rădăcini şi nostalgii întremătoare. 
La un seminar dedicat lui Cioran, a cerut să vorbească 
cineva despre Istorie şi utopie. N-a îndrăznit nimeni. Cu 
o voce care a sunat ca o sentinţă definitivă, m-a ales pe 
mine. Cam aşa m-am simţit: fără scăpare – fiindcă pe 
atunci o teribilă timiditate mă făcea să tac cu încăpăţânare. 
Reuşeam să-mi smulg nodul din gât numai la examene, 
când posibilitatea unui eşec îl arunca afară ca pe un dop 
care trebuie desprins cu orice preţ. Nu ştiu prin ce miracol, 
aşa s-a întâmplat atunci, la seminar. Am trecut proba. Mai 
târziu, în forfota de pe holurile Universităţii, Profesorul 
mi-a cerut să scriu ceva. Orice. Aşa a început pentru mine 
o istorie care, înainte cu o oră, fusese numai o utopie. 

Dacă aş înşira cărţile pe care le-a scris până acum, 
aş ocupa o bună parte din această pagină. Dacă aş scrie 
despre înflăcărarea cu care trăieşte în cultură, foaia s-ar 
umple cu totul. De aceea, în loc de introducere, amintesc 
doar că în Şantier (aşa cum îl vedea Mircea Eliade în 1935 
şi aşa cum îl imagina Cornel Ungureanu în 2010), totul ar 
putea începe din bibliotecă. Acolo e posibil să se camufleze 

principiul generator, acolo ar putea fi (şi) ultimul refugiu. 
Cărţi, biblioteci şi acte culturale însufleţite de un 

anumit sentiment al spaţiului cartografiază Literatura 
Banatului. Istorie, personalităţi, contexte. Dacă există o 
istorie care îl separă de Ardeal, totodată Banatul se apropie 
de spaţiul transilvănean printr-o „Românie inaugurală”. 
Sau prin Paul Iorgovici, ai cărui bunici „au coborât din 
Ardeal întâi în Muntenia, ca tatăl său să ajungă apoi în 
Banat”. Cu o biografie uimitoare (şi cu popasuri esenţiale 
la Seghedin, Bratislava, Pesta, Viena, Roma, Paris), 
Paul Iorgovici nu este doar semnatarul Observaţiilor de 
limbă rumânească, ci şi editorul unui calendar pe seama 
„norodului sloveno-sârbesc şi rumânesc”. Cu setea lui 
de rânduială în cultura (şi limba) română, Paul Iorgovici 
experimenta tentaţii culturale variate şi trăia, cu o graţie 
ameţitoare, la graniţe. Aşa cum tot la graniţe trăia şi 
Ioan Slavici – căruia Cornel Ungureanu îi dedică pagini 
fundamentale. Şi nu numai lui. 

Nimic din bogăţia variată a nuanţelor nu se 
poate înţelege fără o corectă contextualizare. La fel ca 
în Imediata noastră apropiere, ca în Istoria secretă a 
literaturii române, Geografia literaturii române, azi sau 
ca în Mitteleuropa periferiilor, Literatura Banatului 
redimensionează creaţia prin punerea ei în relaţie cu un 
ansamblu de împrejurări culturale, mentalitare, politice, 
sociale ş.a.m.d. Descoperă vecinătăţi neaşteptate şi 
încrucişări captivante – de-a lungul cărora scritorii români 
se pot întâlni, fără reculul inadecvării, cu Hašek, cu Ivo 
Andrici, Elias Canetti, Musil, Hermann Broch, Milan 
Kundera şi Peter Esterhazy. Nerăbdător şi totuşi migălos, 
Cornel Ungureanu nu se lasă condus de fluxul demenţial 
al arderii etapelor. Literatura Banatului e consecinţa unei 
coaceri temeinice, nu produsul unei reactivităţi pripite. Cu 
textura ei bine bătută, cartea e rodul acumulării stăruitoare 
şi a organizării arhitecturale. Sau a împletirii istoriei şi 
geografiei literare cu geopolitica (dar şi cu alte abordări 
extraliterare). Reflecţia argumentată merge la braţ cu 
ideea incitantă, fulgerător plasată, iar aventura investigării 
în pas vioi nu refuză aşezarea chibzuită, specializată. 
Înlătură locurile comune, descoperă cotloane ignorate şi 
interoghează (i)mobilitatea canonului literar. 

Dar istoria şi critica literară pot să întretaie 
experimente diaristice şi monografii atipice Introducere 
în viaţa şi opera lui Petru E. Oance e, pe acest ultim 
palier, exemplară. În schimb, A muri în Tibet, Despre 
regi, saltimbanci şi maimuţe, Şantier 2 sunt anti-jurnale, 
căci şi într-un gen de graniţă, aşa cum este cel diaristic, 
autorul se poate dovedi neconvenţional: „cum să scrii în 
jurnal respectând cronologia întâmplărilor? Întâmplările 
noastre alunecă mereu din Ordinea cea dreaptă în 
Harababura cea mare, iar rostul celui care ţine, pentru 
fidelul lui cititor, jurnal, e de a face un pic de ordine. De 
a sustrage nefericitei cronologii o istorie sau alta pentru 
a-i face loc pe fotoliul regal. Pe linia de plutire. Pe 
ambarcaţiunea salvatoare. Sur le radeau de la meduse.” 
Pentru Cornel Ungureanu, realitatea se desfăşoară mereu 
într-un registru complementar. E însoţită de ce-ar-fi-putut-
să-fie. Experimetele diaristice lasă în umbră dimensiunea 
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autoscopică şi autospeculativă. Pun în scenă, în schimb, 
poveşti dinamice. Comentează şi evocă. Evocă, printre 
altele, un spaţiu privilegiat. Aşa cum a apărut în A muri în 
Tibet (şi cum vor arăta şi cărţile care i-au urmat), Banatul 
e spaţiul real în care se desfăşoară o istorie personală, 
afectivă şi intelectuală. E un topos cultural şi un depozit 
de artefacte ce pretind o minuţioasă arheologie. E un 
spaţiu-spectacol, în care istoria şi ficţiunea se suprapun 
uneori până la confuzie. Adăposteşte personaje stranii, 
care se mişcă perfect în decorul prezentului. Altele trăiesc 
un soi de inadaptare la lumea de azi şi intră în zodia 
dezarticulării. Pe de altă parte, pot absorbi şi coerenţa pe 
care o dă scenariul unei parabole. 

Cărţile lui Cornel Ungureanu oferă o perspectivă 
căreia nu-i lipsesc nici unitatea, nici individualitatea. 
Unitatea e asigurată de reţeaua conceptuală, de 
instrumentarul metodologic şi de flexibilitatea comparatistă. 
Individualitatea e dată de autoreferenţialitatea explicită, 
dar şi de eterogenitatea majorităţii cărţilor, care forţează 
graniţele convenţionale şi trasează direcţii multiple de 
investigare. Proiectele de arheologie şi de geologie literară 
(care descoperă artefacte şi studiază formarea, alcătuirea şi 
dezvoltarea identităţii artistice), demersurile comparatiste 
şi de interpretare a operei converg mereu într-un punct 
pentru a se despărţi din nou. Se reunesc şi se deschid 
astfel încât orice finalizare lasă loc altor iniţiative, ca pe un 
şantier aflat în expansiune.

Un astfel de şantier este Geografia literaturii 
române, azi: redeschide graniţe, recuperează imagini 
pierdute şi creaţii uitate. Tot un şantier (cu un păienjeniş de 
interferenţe, contraste, corelaţii şi disocieri) iese la iveală 
în Istoria secretă a literaturii române: aventura literaturii 
nu s-a încheiat, iar istoria nu e neapărat o istorie clasată 
într-un biblioraft. Observaţiile par să plece de la premisa 
că persistenţa urmelor nu este asigurată de contururile lor 
elementare sau de reţelele corticale. Persistenţa reală se 
leagă de un detaliu problematic, de o pecete afectivă, de o 
Imagine profundă care se agaţă de mintea noastră. Cu alte 
cuvinte, Istoria secretă… scoate la lumină fidelitatea, dar 
şi fragilitatea memoriei.

Memorie, biografie şi operă se desluşesc în Petre 
Stoica şi regăsirea Europei Centrale – montaj de istorie 
literară, de eseu critic şi proză confesivă, de experienţe 
„generaţioniste” şi istorie culturală. Sunt pagini care 
refuză să conceapă istoria literară ca defilare sobră a 
datelor şi a comentariilor îngheţate de morga savantlâcului. 
Conceptele, ideea şi emoţia intră într-un echilibru 
fericit. Au verva exploratorului şi camuflează impecabil 
dinamismul livresc în savoarea de neuitat a poveştii. 

Grosso modo, acroşajele critice ale lui Cornel 
Ungureanu recurg la metode aparte şi pun în discuţie 
concepte sensibile – valoare, recuperare, regionalizare, 
deteritorializare şi reteritorializare. (Re)deschid hotare 
culturale, spre o mai bună înţelegere a sensurilor greu de 
dibuit. Sau spre definirea corectă a identităţii (regionale, 
naţionale, europene), care poartă în ea o matrice şi o 
îndelungă experienţă a trecerii. Prin regândirea geopolitică 
a studiului literaturii, paginile lui Cornel Ungureanu pun 
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în relaţie şi integrează elemente de convergenţă, nuclee 
centrale, trasee şi ramificaţii care scot la iveală noduri 
spaţiale transnaţionale. Roger Scruton susţinea că, astăzi, 
criza culturii are printre cauze şi pierderea riturilor de 
trecere, singurele care pot înnoda o viziune. Mi se pare 
justificat să afirm că probele de trecere ascunse în cărţile 
lui Cornel Ungureanu sunt un semn al culturii înalte. 

Călin CRĂCIUN

Geografia literară ca necesitate

Fie și o simplă consultare a Istoriei critice 
manolesciene indică automat faptul că opera lui Cornel 
Ungureanu constituie un caz special. Intrigă tocmai 
faptul că din perspectiva criteriului estetic, în accepția 
dată acestuia de Nicolae Manolescu – incluzând, desigur, 
consecințele aplicării lui în evaluarea demersului critic 
–, și a principiului că demne de consemnat ar fi doar 
numele cu adevărat importante, valoroase, nu s-ar justifica 
prezența criticului bănățean în paginile operei, de vreme 
ce singurele elemente pozitive consemnate i-ar fi „câteva 
zeci de cronici literare echilibrate și decente, adunate în 
La umbra cărților în floare (1975) și în câteva culegeri, 
mai mult sau mai puțin ordonate geografic și istoric” 
(p. 1283)1, și originalitatea ideii că „exilații sunt în fond 
perdanții războiului”. Cu excepția sensului „așa-zicând 
personal” dat de Cornel Ungureanu geografiei și istoriei 
literare (vizând studiul literaturii „Provinciei sau mai 
târziu pe aceea din Mitteleuropa ori pe aceea a exilaților”), 
Nicolae Manolescu nu consemnează nimic care să-l poată 
particulariza pe critic, să-l abstragă din grupele autorilor 
„de dicționar”. Ba, mai rău, poate nu l-ar distinge chiar din 
înșiruirea de nume nedemne de consemnare istoriografică 
altfel decât pentru plasarea în imperiul mediocrității, căci 
articolul pe care i-l dedică e un inventar de neajunsuri: 
„apărarea cu ghearele și cu dinții” a lui Mircea Eliade de 
acuzația legionarismului, încercarea injustă de reabilitare 
a lui Nae Ionescu, speculația neîntemeiată ridicată la 
rang de argument, incoerența, concentrarea asupra unor 
subiecte derizorii și exprimarea „imprecisă, delirantă, ca 
o navă în derivă”. Sintetizând, înainte de ’89 vorbim de 
cronici „echilibrate și decente”, dar apoi – în partea cea 
mai amplă a scrierilor – de năstrușnicie, imprecizie și 
incoerență. Într-un cuvânt, elucubrație pare toată scrierea 
postdecembristă, iar aceasta în ciuda unei bibliografii 
contrare consistente, căreia nu-i acordă atenție revelându-i 
analitic ori argumentat erorile.

În atare condiții, e cât se poate de legitimă întrebarea: 
Ce „caută” Cornel Ungureanu în istoria manolesciană, 
ocupând trei pagini, spațiu deloc strâmt, în condițiile 
în care Ion Pop e înghesuit pe două jumătăți, cu tot cu 
mostre generoase de poezie? Trebuie recunoscut, e cât se 
poate de reală, în bună parte din opera geografului literar, 
trecerea la concluzii pe scurtătură. Cornel Ungureanu 
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scrie cu gândul la un cititor ideal, care nu se împiedică 
din cauza vidului de informație, n-are nevoie pentru 
rezolvarea problemelor de explicitarea unor silogisme și a 
principiilor ori a metodelor aplicate. De aici vin și desele 
digresiuni, pasaje care pornesc cu gândul de a se lega de 
o idee ori de-a o argumenta, dar sfârșesc, nu de puține ori, 
pitite sub masca anecdoticului. O anecdotică savuroasă, e 
drept, dar cititorul trebuie să realizeze un laborios demers 
hermeneutic pentru a descoperi „unde bate” geograful 
literar prin cutare povestioară, demers comparativ sau 
excurs istoriografic, punând în joc o foarte bogată cultură 
și o documentare foarte detaliată. E o critică – să-i spunem 
– prolixă, digresivă și, tocmai de aceea sibilinică. Sunt 
întâlnite și referiri psihologice care nu ajung la nivelul 
unui pilon solid al argumentației, astfel că pot fi cu ușurință 
tratate ca speculații. Suportul conceptual al unui astfel de 
demers este lăsat de o parte. Dacă aproximarea obiectului 
de studiu e clară, literatura provinciilor românești și 
înscrierea celei românești în cadrul Europei Centrale, altfel 
stă situația când căutăm metodologia. Aceasta ar implica 
explicitarea convingătoare, temeinic armată teoretic, a 
metodelor aplicate sau aplicabile. Cornel Ungureanu lasă 
în sarcina cititorilor săi deslușirea căilor de cercetare, ceea 
ce poate într-adevăr să-i pună pe fugă pe mulți dintre ei, 
cu atât mai mult cu cât editările propriu-zise, la nivelul 
corecturii, ale cărților de după ’89 sunt deficitare.

Cu toate acestea, radicalismul negativismului 
manolescian în raport cu un demers istoriografic atât de 
complex cum este cel al lui Cornel Ungureanu, realmente 
în măsură să contribuie covârșitor la mai buna înțelegere 
a literaturii românești în ansamblul ei, nu este justificat. 
El nu exprimă, după cum voi arăta mai jos, nici măcar 
incongruența perspectivei critice manolesciene față de cea 
a geografului literar, ci pur și simplu neacceptarea lipsită 
de temei a complementarității ei. 

Nicolae Manolescu este adeptul estetismului. 
S-a exprimat în acest sens în destule rânduri. De pildă, 
chiar în Postfața Istoriei critice, unde își exprimă 
convingerile despre istoriografia literară: „În literatură, 
canonul, fie ori nu pluralist, nu poate fi decât estetic.” (p. 
1451) Iar prin principiu estetic înțelege, în descendență 
maioresciană, dezideratul eliberării totale de raportări 
ideologice extrinseci literaturii. Cornel Ungureanu, în 
schimb, practică o critică și o istoriografie literare care nu 
doar că admit intruziunea unui conglomerat de principii 
sau utopii, în care pot fi identificate componente etice, 
politice, religioase, psihologice (individuale și sociale, cu 
reverberațiile traumelor sau „fericirilor” și entuziasmelor 
date de istorie), ci le transformă pe toate acestea într-un fel 
de ingrediente, de nu chiar surse de iradiere estetică. Pe 
acestea le caută excursurile sale geografice și comparatiste. 
Privit din perspectiva cealaltă, bazată pe principiul estetic, 
se prea poate ca un astfel de demers să apară ca o mare 
aiureală, de vreme ce Nicolae Manolescu susține răspicat 
exclusivismul estetic: „nicio critică a literaturii nu e 
valabilă pe termen lung (...), dacă nu este una estetică.” 
(p. 1454) Prin urmare, paginile dedicate criticii lui Cornel 
Ungureanu s-ar justifica prin impulsul punerii la colț a 
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unei perspective dezavuate, tratate ca sursă de smintire, 
ce aduce atingere gravă estetismului. Nu cred însă că și 
judicios – o spun conștient de riscul de-a fi tratată afirmația 
ca enormitate și o voi argumenta. 

Să observăm, când descrie critica estetică, Nicolae 
Manolescu face mereu apel la termeni ca frumusețe 
și valoare artistică. Iată și o formulare, în acest sens: 
„Accepțiunea în care trebuie luată critica estetică este aceea 
a citirii operelor literare pentru frumusețea și valoarea lor 
literară” (p. 1454) Absolut de acord, nu cred să poată fi 
cineva împotrivă chiar cu totul. Neclaritățile apar însă în 
momentul în care mai mulți indivizi doresc să contribuie la 
progresul omenirii și la mai profunda cunoaștere a omului 
asumându-și rolul de critici literari, simțindu-se chemați 
să stabilească sau să măsoare valoarea, să separe scrierile 
valoroase de celelalte, să le compare pentru a stabili 
gradul de artisticitate. Dar, vai!, părerile lor sunt de multe 
ori radical diferite, contrare, chiar și când vizează același 
text. Există o știință coerentă pe care cineva și-o poate 
apropria pentru a fi critic? Am fi înclinați să răspundem 
afirmativ, iar câteva rânduri din istoria manolesciană ne-
ar fi de ajutor în acest sens, dând caracter pozitivist artei 
cuvântului, cu tot ce implică ea: „Literatura are ceva din 
rigoarea matematicii, în ciuda aparenței de aleatoriu și de 
aproximație cu care se prezintă în ochii atâtora. Numai 
critica estetică are acces la exactitatea exprimării literare.” 
(p. 1454) Iată, pentru cine dorește, mai rămâne să învețe 
socotelile de bază ale criticii, să priceapă teoremele 
fundamentale și gata, își poate lua atestatul, mai rămânând 
doar să măsoare valoarea respectând procedura, neuitând 
să compare mereu rezultatele cu etalonul și să pună fiecare 
operă la locul cuvenit. Pentru a elimina eroarea umană, 
ar prinde bine un aparat electronic. În lipsa lui, care este 
etalonul, cine-l deține? Păi, criticul, căci „El este un om 
dotat cu simț estetic, așa cum altul este dotat cu ureche 
muzicală sau cu ochi pentru pictură. Simțurile culturale 
sunt, ca și cele naturale, înnăscute, dar spre deosebire de 
ele, și educate.” (p. 1454) Iarăși de acord, doar că tot n-am 
găsit nici etalonul, nici procedura, nici criticul absolut care 
le are în gestiune. Să le căutăm atunci în ceea ce urmează, 
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pasajul care mi se pare, în acest sens, cel mai concludent 
dintre toate: „Dar esteticul e totdeauna o punte de trecere 
între epoci oricât de diferite. Așa cum o înțeleg și cum aș 
dori s-o fi pus pe hârtie (...), istoria literaturii reface verigă 
cu verigă lanțul de autori, deopotrivă diferiți de mine și 
aidoma mie, ale căror opere în proză sau în versuri, lirice 
sau romantice, realiste sau fantastice, comice sau tragice, 
au hrănit spiritul milioanelor de cititori și au furnizat 
criticilor literari interpretări profunde sau sclipitoare.” (p. 
1456)

Să recapitulăm. Simțul critic e ceva ambiguu, mult 
prea abstract, la fel rămânând și principiul estetic. Primul 
e caracterizat de Nicolae Manolescu drept capacitatea 
de a realiza „interpretări profunde sau sclipitoare”. Dacă 
este așa (și eu cred că da), Cornel Ungureanu este critic în 
adevăratul sens al cuvântului. Fie și exprimându-se lapidar 
sau fugitiv, dă destule dovezi certe că atinge profunzimile 
operei, deseori ajungând să-i deceleze cu originalitate 
mecanismele interne până la resorturile psihologice, la 
poietica ei.

Al doilea e definit ca „punte de trecere între 
epoci oricât de diferite”, refăcând „verigă cu verigă 
lanțul de autori”. Să observăm, e implicată în concepția 
manolesciană ideea unei dialectici interne a literaturii, 
fie ea națională, sau universală, precum și a unor valori 
universale și absolute. Metafora „lanțului” tocmai o astfel 
de dialectică exprimă. Prin urmare, critica estetică, pe care 
o promovează, încercând s-o și justifice, implică demersul 
comparativ, căutarea filiațiilor și a divergențelor până la 
nivelul ultimelor lor consecințe în aprecierea valorică, 
ținând mereu cont de acele valori absolute. Las acum la o 
parte vagul discuției despre valori universale în literatură, 
exprimate prin termeni, la rândul lor, atât de instabili, de 
neclari, ca frumusețe sau morală. Critica estetică implică, 
de fapt, după cum decurge din citatul de mai sus, tocmai 
ceea ce Cornel Ungureanu caută programatic, cu obstinație 
chiar, în demersul său istoriografic (și, deopotrivă, critic, 
după cum se știe la noi de la Călinescu încoace). Căci 
el caută elementele care leagă în profunzime creațiile 
scriitorilor dintr-un anumit spațiu cultural, scriitori pe care 
îi unesc sau îi despart mituri, obsesii, ideologii asumate 
conceptual ori în care se înscriu intuitiv și destule altele, 
printre care se regăsește și o psihologie modelată de condiții 
de viețuire similare sau antagonice. E vorba, în esență, și 
de căutarea, pe calea comparativismului, a verigilor despre 
care vorbea Nicolae Manolescu. Diferența majoră ar fi dată 
de trecerea în plan secundar a metamorfozelor formale și 
de privilegierea în demersul hermeneutic și comparativ 
a componentei psihologice, accentuarea interesului 
pentru contextul sau condițiile sociale și politice care 
au modelat mentalitatea scriitorului, absorbite apoi fie 
și involuntar în creație și revelate prin demersul critic 
ori istoriografic. Geografia literară tocmai prin astfel de 
filiații se justifică. De aceea, ea privilegiază metode ce 
pornesc de la lansonism, biografism, contextualizare 
în descendența lui Paul Bénichou, reverberații ale 
sociologismului, psihocritică sau tematism, cu conversiile 
și combinatorica lor până în actualitate. Din acest punct 

de vedere, în morfologia esteticului se regăsesc și ecourile 
psiho-sociale ce au lucrat chiar și dincolo de conștiința 
creatorului la construcția operei. E tocmai contextul care îi 
unește chiar și pe scriitori ce altfel pot părea atât de străini 
unul de celălalt, încât ar face parte din universuri paralele. 
Exemple care să poată constitui argumente sunt cu duiumul 
în tot ce a scris Cornel Ungureanu. Ofer doar unul, luat la 
nimereală din Mitteleuropa periferiilor, suficient pentru 
a indica necesitatea acestei căi istoriografice, cu rezultate 
de-a dreptul spectaculoase: „Toată literatura ex-centrică a 
Imperiului agonic se sprijină pe dezrădăcinații unei lumi 
care nu-și mai găsește reperele, argumentele, justificările. 
Marii săi eroi reprezintă paradigme ale de-realizării. Sau, 
în alt limbaj, ale dezumanizării. Cea mai reprezentativă 
familie, von Trotta, evocă istoria unui militar sloven care, 
cu un gest eroic, intră în lumea aleșilor imperiali. Până 
la un punct, Apostol Bologa se afirmă în cadrul acestei 
paradigme. Subordonându-se stilului de a fi într-o lume 
crepusculară, el devine un om fără însușiri. Se integrează 
Marelui Mecanism studiat de Robert Musil [...].”2

Am putea acum spune, privind din partea aceasta, 
că tocmai critica estetică manolesciană, autoproclamată 
„calea regală a cunoașterii de noi înșine, ca subiecte 
istorice și morale”, e o nebuloasă derutantă. Iar faptul că 
Nicolae Manolescu e imprecis, bâjbâie în încercarea de-a 
o defini nu-i decât o dovadă în acest sens. 

Să observăm, și critica lui Cornel Ungureanu e tot 
una cu miză estetică, cât timp e interesată de „corecta” 
ierarhizare a scriitorilor, de plasarea lor în categorii cum 
sunt majori sau minori. Dar ea acceptă în componența 
esteticului și mai ales în metodologia cercetării nu doar 
metamorfozele formale, ci și contextul, ideile dominante 
ori doar marginale la nivel discursiv în epocă, precum și 
pe cele care lucrează în zonele adânci, ale subconștientului 
sau ale inconștientului individual și, mai ales, ale celui 
colectiv. Bineînțeles, categoriile transindividuale sunt 
vânate preferențial, însă fără a ignora tot ce ține de 
judiciozitatea opiniei critice, de cât mai adecvata plasare 
axiologică. Opera nu e doar rezultatul efortului creator 
individual, ci și al contextului care lucrează chiar și fără 
știința creatorului la apariția ei. Diferența dintre aceste 
două accepții critice ar ilustra-o foarte bine o parafrază. 
Nicolae Manolescu spunea: „Critica are menirea să arate 
celor mult mai mulți că niciun vers nu poate fi redat decât 
prin cuvintele care-l compun și, încă, în ordinea strictă în 
care le-a orânduit poetul.” (p. 1454). Din cărțile lui Cornel 
Ungurenu reiese ceva care ar suna cam așa: „... în ordinea 
strictă în care le-au orânduit poetul și contextul care l-a 
format”. 

În definitiv, vorbim de două perspective critice 
complementare, care pot lucra cât se poate de armonic 
împreună, ba chiar – aș adăuga – n-au de ales, de vreme 
ce cunoașterea sinelui depinde de înțelegerea trecutului 
personal și național, înțelegere care nu se poate dispensa 
de studiul literaturii. În sprijinul acestei ideii vine tocmai 
un pasaj din aceeași Istorie critică: „Aș adăuga că, așa 
cum numai critica estetică ne poate revela esența operelor 
de literatură, numai istoria literară ne poate releva esența 
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literaturii naționale în tot cursul existenței sale. Premisa 
mea este că nu te poți cunoaște pe tine însuți, ca individ 
sau ca cetățean. dacă nu-ți cunoști trecutul personal sau 
național.” (p. 1455)

Dar ce o fi acea esență a literaturii naționale? O 
simplă sumă de opere care pot fi luate oricând izolat pentru 
a fi descifrate și ierarhizate, unele ajungând în Istorii 
literare, altele în cele generale? Metafora lanțului obligă 
la mai mult de atât. Ea trimite și la legăturile lor formale, 
și la modul în care, prin ele, se reflectă filiațiile și evoluția, 
înnoirea. Esența literaturii naționale e mult mai mult însă și 
decât suma operelor și seria metamorfozelor de la nivelul 
formelor. E și rețeaua deosebit de complexă a condițiilor 
care le-au creat, numită generalisim context. Nu formele 
ne-au creat ca indivizi și cetățeni, ci universul inepuizabil 
de conținuturi pe care ele le exprimă, conținuturi ivite din 
toate aspectele, cunoscute și necunoscute, ale contextului, 
în care intră și ideologiile sau atitudinile morale, politice 
etc. Nu se poate vorbi de speranța cunoașterii „esenței 
literaturii naționale” fără demersul comparativ ce vizează 
relațiile dintre valorile provinciilor, miturile ce lucrează 
în mentalul creatorilor chiar și dincolo de conștientul lor 
sau relațiile dintre diferitele literaturi naționale. Tocmai de 
aceea, opera lui Cornel Ungureanu, cu neajunsurile ei cu 
tot, firești pentru orice pionierat, mai ales în condițiile în 
care lărgește atât de mult aria de investigație, e cât se poate 
de necesară în câmpul literar românesc și central-european. 
Este suficient să citim, de pildă, mostre de pasaje cum ar 
fi cele care identifică similitudini între creatori români 
și cei ai popoarelor învecinate. Iată una edificatoare: 
„Cititorul român nu poate să-l citească pe «întâiul Krleža» 
fără o anume uimire: seamănă tulburător, în câteva dintre 
demersurile sale, cu Blaga – atât de mult încât par a fi fost, 
în tinerețile lor alături. N-au fost și nu «s-au citit». [...] 
Vom putea observa, prin intermediul celor doi, felul în 
care își va putea face loc Nietzsche în Sud-Estul european. 
Și cum apun în acest spațiu stilurile secolului trecut – în 
primul rând, Biedermeier-ul. Aș începe de la ideea că 
erezia perpetuă e tema care îi unește pe cei doi scriitori.”3 

La fel, nu lipsesc cele care marchează și contraste: 

„Krleža pune sub semnul întrebării totul (...). Pentru 
Lucian Blaga ordinea interioară rămâne intangibilă. 
Casa, satul, matricea rămân neatinse de blestem. Din 
punctul de vedere al revoluției, Krleža este mai apropiat 
decât Blaga avangardei în general și avangardelor sud-
est europene în special. E animat de o furie mai adâncă, 
de un nonconformism structural Psalmul sfâșiat se află 
în imediata apropiere a poezei bogziene și succesul lui 
Geo Bogza în Iugoslavia poate fi legat și de aceste poeme 
premergătoare(...).”4

În opera lui Cornel Ungureanu se regăsesc direcții 
de cercetare cum sunt raporturile dintre provincie și 
centru, dintre diversele regiuni sau popoare ce alcătuiesc 
un spațiu cultural larg ori chiar un imperiu. (Și oare 
Uniunea Europeană nu spre ceva asemănător tinde? Va 
putea cineva înțelege literatura română a prezentului 
fără raportarea ei la contextul european și la atitudinile 
convergente ori divergente față de el?) Toate acestea sunt 
coroborate cercetării biografice extrem de amănunțite, 
mergând până la căutarea asocierilor și discrepanțelor 
diferitelor biografii. Pot să-i fie tratate ca insuficiente 
explicitarea teoretică sau metodologică, îi pot fi contestate 
concluzii, ceea ce este și dezirabil, un indiciu al sanității 
mediului critic, dar nicidecum nu pot fi tratate ca derizorii 
demersul în sine și perspectiva critică. Continuitatea lor 
este, cum am văzut, necesară. Mai mult, a spus-o deja 
Bianca Burța-Cernat, constituie o reformă a istoriografiei 
literare românești5.

_______
1 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 

5 secole de literatură, Editura Paralela, 45 Piteşti, 2008.
2 Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Ediția a 

doua, revăzută și adăugită, Editura Brumar, Timișoara, 2018, 
p. 236

3 Ibidem, p. 68.
4 Ibidem, p. 69.
5 Bianca Burţa-Cernat, Secretul istoriei literare în era 

internetului, în „Observator cultural”, Nr. 412, 28-02-2008
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Comentarii ale volumelor

Ion POP

Texte şi contexte

Ştim din biobibliografia profesorului Cornel 
Ungureanu că a treia sa carte, publicată în 1979, se 
intitulează Contextul operei. A fost – ne dăm seama astăzi 
– un titlu premonitoriu şi a devenit ermblematic pentru tot 
cea a scris esenţial criticul în anii următori. Căci cercetările 
sale cele mai consecvente şi definitorii s-au dovedit a fi 
cele dedicate spaţiului cultural-literar central-european 
(vezi grupul A treia Europă, dirijat de cu ani în urmă, şi 
volumul Mitteleuropa periferiilor, ajuns în 2018 la ediţia a 
doua, amplificată), şi, prin extindere, „geografiei literare” 
româneşti, cu adaosuri, de asemenea substanţiale, de 
„secrete” foarte personal dezlegate (ca în O istorie secretă 
a literaturii române, retipărită şi ea cu o a treia ediţie în 
2019). Interesul său pentru „contexte”, şi încă pentru unele 
lărgite, în care poate fi situată opera literară a constituit 
şi constituie un catalizator important al interpretării ei 
dintr-o perspectivă sociogică şi psiho-istorică înnoită, 
fiindcă degajată de abuzul lecturilor „sociologismului 
vulgar”, de marcă ideologică constrângătoare, practicate 
în anii „realismului socialist”. Atenţia îndrăzneaţă la 
determinările „geopolitice” eliberate şi ele de lesturile 
altor ideologii expansionist-totalitare, cum a fost cea 
nazistă, cu reconsiderarea corectă a realităţilor de pe 
„teren” (recte, în Europa Centrală ajunsă o bună bucată de 
vreme sub stăpânire habsburgică, obligată apoi să reziste 
atacurilor revizioniste de după Primul Război Mondial) a 
conferit demersului critic al lui Cornel Ungureanu o notă 
distinctă, alături de cele ale lui Virgil Nemoinan, originar 
şi el din Banatul multietnic. Cunoaşterea în profunzime a 
acestui spaţiu istoric şi cultural i-a permis cercetătorului 
să se exprime fără complexe în confruntarea chiar cu 
nume de prestigiu european precum Milan Kundera, cu 
rezerve şi nuanţări necesare, iar un Claudio Magris, al său 
„mit al Imperiului” nu lipseşte dintre reperele lecturilor 
sale exigente. Realităţile în mişcare de după prăbuşirea 
Imperiului Austro-Ungar în 1918, confirmate la Trianon, au 
solicitat din partea sa un spor important de scrupulozitate 
a lecturii, cerută mai ales de schimbările în relaţiile dintre 
„centru” şi periferiile” ex-imperiale, foarte productive 
la timpul lor – şi cu multe note specifice – sub vechile 
regimuri şi supuse unor presiuni permanente din partea 
unor vecini mereu periculoşi, cum a fost Rusia ţaristă, apoi 
cea bolşevică. În privinţa României, dar nu numai a ei, 
a trebuit luată în seamă şi dinamica culturală din spaţiul 
balcanic, fiindcă toată această parte de răsărit a Europei a 
suportat şi consecinţe ale descompunerii altei mari Puteri, 
cea otomană, iar interconexiunile culturale vechi de secole 
din Balcani au avut partea lor de factor modelator local. 

Demersul plural al istoricului literar rămas cu ochii 

deschişi la Istorie şi geografie, a fost şi este însemnat şi 
fiindcă a invitat literatura noastră la un dialog bi- şi multi-
lateral cu arii spirituale nu prea des frecventate, în ciuda 
proximităţilor teritoriale, de către alţi confraţi. Cu destule 
dificultăţi, desigur, căci sensibilităţile politice mai ales, 
ale locului, sunt numeroase, iar derapajele de perspectivă 
pot apărea oricând. N-au fost de neglijat nici tendinţele 
centralizatoare ale statelor reaşezate între graniţele de două 
ori postbelice, cu urmări serioase, la rândul lor, în mutaţiile 
zisului raport dintre centru şi periferii, cu diminuarea 
ori neglijarea unor contribuţii altădată substanţiale la 
diversitatea creatoare a acestor spaţii. Compromisuri, 
uneori necesare, alteori blamabile, ale unor scriitori central-
europeni cu Puterea imperială au trebuit luate în seamă şi 
ele şi recântărite în funcţie de conjuncturi. La noi, cazurile 
unor ardeleni de vază, ca Ioan Slavici şi Aurel C. Popovici, 
victime notorii ale unor judecăţi grăbite, neatente la astfel 
de contexte, au provocat daune grave situării lor corecte 
în ierarhia valorilor naţionale. Or, Cornel Ungureanu 
nu le trece cu vederea, tot aşa cum rămâne vigilent la 
multiplele condiţionări circumstanţiale ale altor autori de 
referinţă, precum Ivo Andrić şi Krleža, Cioran, Konrád, 
câţiva nemţi braşoveni... Cu atâtea nume şi în atâtea 
împrejurări modelatoare, Cornel Ungureanu poate invita 
la „o istorie alternativă a literaturilor din Europa Centrală 
care să recupereze autori uitaţi, cărţi abandonate, valori 
lăsate în penumbră”... – expresie a participării majore 
a acestei regiuni la o „resurecţie a spiritului european”. 
Invitaţie clară, cu o rezonanţă aparte în actualitatea 
imediată... Mitteleuropa periferiilor reciteşte o parte 
dintre aceste opere – de la Eminescu la Hašek, Hermann 
Broch, Gombrowicz, Cioran, Kiš, Kundera, la câţiva 
scriitori emblematici ai Transilvaniei, la bănăţeni rămaşi 
în penumbră, la bucovineni ca Paul Celan, Gregor von 
Rezzori şi Mircea Streinul, dintr-o perspecivă ce asociază 
fertil ficţiune, istorie, biografie. Şi, desigur, geografie.

De la aceste lecturi până la O istorie secretă a 
literaturii române, distanţa e mică – ne aflăm tot în vecinătăţi 
geografic-literare... În masiva, din nou, cercetare publicată 
sub acest titlu, Cornel Ungureanu îşi împarte în chip firesc 
atenţia între epoci, scriitori şi scrieri foarte diferite ca 
factură şi purtând mărci temporale individualizate, aduse 
în imediata noastră apropiere. Ar fi destul să amintesc 
paginile însufleţite, scrise pe urme blagiene, despre marele 
apiscop greco-catolic Inochentie Micu Klein, raportat la 
Şcoala Ardeleană, dar şi despre ortodoxul Andrei Şaguna, 
la o extremă, şi, să zicem, capitolul intitulat Avangarda. 
O propunere de globalizare; ori relectura unor scriitori 
din unghi „geopolitic” (din nou Eminescu, Slavici, 
A.C. Popovici, Coşbuc, Goga, Agârbiceanu, Rebreanu, 
apoi Eliade, Voiculescu, Steihnhardt... Felul de a vedea 
lucrurile şi întâmplările scrisului românesc nu se schimbă, 
consecvenţa asocierii perspectivelor – psiho-istorică, 
sociologică, chiar psihanalitică (vezi „arta paricidului al 
români”!), şi estetică, desigur – dă excelente rezultate. 
Istoricul literar procedează şi aici prin propunerea de 
eşantioane reprezentative, trece operele prin meandrele 
istoriei, descifrează psihologii, recurgând la exemple 
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semnificative, fără să insiste – nici nu era locul – asupra 
chestiunilor formale, de detaliu stilistic. Caracterizările şi 
situările în „flux” ies punctual în prim plan, în formulări ce 
se reţin, cu sprijin substanţial – exemplu călinescian! – de 
citate foarte bine alese, care, marchează trasee ale operelor 
şi biografiilor. E de spus, ca în alte ocazii în care am scris 
despre confratele timişorean, că de mare importanţă în tot 
ceea ce face este înzestrarea sa de scriitor în stare să evoce 
în linii şi tuşe rapide mediile – „contextele”! – la care se 
referă, panoramând sugestiv împrejurimile scrisului: 
oameni, ambianţe socio-culturale... Cred că se poate face 
o comparaţie aici şi cu Mricea Zaciu, care procedase 
asemănător în multe privinţe. Cornel Ungureanu e şi el 
un „sociabil” moderat, cu distanţări „legale” autoimpuse, 
dar rămânând mereu foarte curios de lumea din preajmă, 
apropiindu-le pe cele mai îndepărtate în timp. E un fel şi 
de a-şi apropria aceste universuri, evitând scrisul sec şi 
fără vlagă al altor cercetări literare... Caracterul „secret” al 
Istoriei sale e astfel mai degrabă marca propriei curiozităţi 
pentru penumbrele biografiei şi ale operelor – pasiunea sa 
de scotocitor prin ungherele ascunse al vieţilor individuale 
în ecuaţii revelatoare cu istoria se simte în tot ce face. 
Celălălalt atribut, propus de autor, e poate şi mai potrivit: 
o istorie alternativă, a literaturii române, nu Istoria fără 
amprentă individuală, ci o istorie, titlu la care se revine 
mai firesc, după concesia „comercială” cerută – spune 
chiar criticul – de editură pentru prima ediţie... Nu trebuie 
trecut, cred, nici peste apelul criticului la o formulă a 
Monicăi Lovinescu – un „cifru al prudenţei”, care cheamă 
nuanţarea şi rezerva, buna cumpănire a faptului evocat, 
necesitatea atentei situări în ramele concrete în care orice 
fapt cultural s-a manifestat şi se manifestă. Istoria aceasta, 
„secretă” sau „alternativă”, le are pe toate. E scrisă fără 
pedanterie profesorală, cu o plăcută degajare, ca a unui om 
familiatrizat cu temele sale, capabil, de aceea, să asigure 
o convivialitate generoasă şi atentă totodată la calitatea 
„oaspeţilor” invitaţi la festinul critic, fie ei scriitori sau 
cititori. 

Alexandru RUJA

Despre utopii, geografii, periferii

Cartea lui Cornel Ungureanu este istoria unui 
spațiu, cu centru și margine, cu înălțări și căderi, cu bucurii 
și drame, cu deschideri și închideri, cu bătălii politice și 
împăcări sociale, cu libertate și represiune, cu implicare 
și pasivitate, cu visuri și utopii, este, poate, chiar despre 
agonie și moarte, deci unul al contrariilor pe care istoria 
le-a amplificat și le-a accentuat1. Nu întâplător, Cornel 
Ungureanu începe prin evocarea lui Milan Kundera, 
pentru că Tragedia Europei Centrale a avut răsunet, a 
fost un avertisment, a fost reflexul psihologic al pregătirii 
pentru schimbare.

Mitteleuropa periferiilor este și una a căutărilor 
raportului centru-periferie, al schimbării Centrului, al 
altei înțelegeri/definiții a marginii/periferiei, dar cartea 
reprezintă și o discuție despre malefic și benefic, despre 
bine și rău, despre utopie și realitate. Trăirea în utopie ca 
și nostalgia utopiei are aceeași forță obstructivă și, nu de 
puține ori, distructivă în acțiunea de proiectare a viitorului. 
Utopiile imperiale, mitul Imperiului sunt mereu în atenția 
autorului în efortul de a defini specificul, condiția și 
evoluția Europei Centrale. „Utopia imperială era prima 
care putea înlocui utopiile forjate de gândirea secolului 
la XIX-lea. Utopia imperială se lega de altele, mai puțin 
elocvente în lecțiile privitoare la agonie și la moarte. Lecția 
Vienei stimulează lecții despre Imperiu, iar Imperiul trăia, 
în primul rând, prin marginile sale.” (Utopiile imperiale ca 
vocație a periferiei. Între periferie și margine)

Dar Mitteleuropa rămâne mereu sub semnul 
contradicției, nu doar prin parcursul istoric, ci și 
conceptual. „Românii, polonezii, slovacii, rutenii au ocolit 
termenul, fiindcă el evoca o politică a anexării teritoriale. 
Trebuie să subliniem faptul că amintirea Imperiului este 
guvernată, pentru ei, (și) de spaime rele. Românii sau 
polonezii, croații sau slovacii se simțeau excluși de o 
«istorie imperială» care îi nedreptățea. Se desfășura sub 
semnul raptului teritorial, al opresiunii și al disprețului. 
Deși cu puternice relații în Europa Centrală, deși o parte 
a operei lor le subliniază calitatea de creatori ai Europei 
Centrale, nici Eminescu, nici Slavici, nici Aron Cotruș, 
nici Blaga nu se vor revendica din acest spațiu, iar în câteva 
texte elocvente, Titu Maiorescu se va despărți energic 
de opțiunile tatălui său. În veacul al nouăsprezecelea, 
publicistica lui Eminescu arată felul în care scriitorii 
din provinciile Imperiului, din Ardeal, Banat, Bucovina 
refuză alianțe care le pun sub semnul întrebării dreptul 
lor de a exista. Și Slavici, și Goga și A.C. Popovici sunt 
cărturari care au trecut prin închisori. Personaje esențiale 
ale Europei Centrale, ei sunt, nu mai puțin, constructori de 
identitate națională.” (Cutia Pandorei (I). Temele tabu ale 
unei lumi blestemate)

Utopia miticului Centru este și ea fracționată de 
viziuni, concepții, păreri și atitudini diverse. „Mitul Vienei 
paradisiace e mereu subminat de un altul, al unui oraș 
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infernal, aflat sub întreitul blestem al antisemitismului, al 
Casei imperiale degenerate, al kitsch-ului.” Un scriitor, 
ca Lucian Blaga, format în contextul culturii germane, 
fascinat de Goethe și Schiller, nu este entuziasmat de 
simbolul Vienei. „Nu Viena începutului de secol focaliza 
interesul lui Lucian Blaga. El nu este interesat de ultima 
modă, de ultimul val, el este interesat de valorile eterne.
[…] La Viena, Lucian Blaga va descoperi felul său de a 
se despărți de un tip de tradiție Biedermeier. Opțiunile 
sale pentru eretici (ca și cele ale lui Miroslav Krleža) vor 
însemna și o fugă de modelele pe care o tradiție «vetustă» 
le punea în fața tânărului gânditor. Ca și Miroslav Krleža, 
ca și Emil Cioran, maturitatea lui Blaga se confruntă cu o 
vehementă negație a acestui stil. Dar și a sechelelor lui. 
Am putea scrie că, dacă e să privim relația cu literatura 
agonică a Imperiului, Blaga se află în paradigma lui 
ANTI.” (Lucian Blaga. Problema șansei: Spațiul mioritic 
ca matrice)

Pentru a descifra condiția complexă și complicată 
a Mitteleuropei, Cornel Ungureanu convoacă istoria 
și politologia, literatura și sociologia, istoria literară și 
geopolitica, hermeneutica literară și mitologia politică, 
geografia literară și exegeza critică, resursele filosofiei și 
studiul de caz, caută explicații și argumente în proiecte 
utopice (Statele Unite ale Austriei Mari), în cărți de 
prospectare și analiză. La numărul relativ mare al autorilor 
citați din bibliografia critică românească (D. Vatamaniuc, 
Victor Iancu, Romul Munteanu, G. Călinescu, N. Iorga, 
Corneliu Barborică, Ovidiu Cotruș, I. Negoițescu, 
Virgil Nemoianu, Andrei Pleșu,) se adaugă un număr 
reprezentativ și din alte literaturi (Maria Klanska (Krakau), 
Jacques Le Rider, Karl Robert Mandelkow, René Guenon, 
William Johnston, Egon Erwin Kisch, Janine Lazici, 
George Steiner, Paul Michael Lutzeler, Horst Fassel, 
Walter Engel, Sámuel Domokos).

Nu doar prezentarea stării social-culturale a unei 
părți din Europa este în atenția autorului, ci și recuperarea 
unui concept – Mitteleuropa – care a suferit agresiuni, 
schimbări de sens, a fost demonizat sau adulat, a fost 
falsificat sau tabuizat în funcție de interese politice. A fost 
un timp destul de îndelungat când nu se vorbea de Europa 
Centrală, de Mitteleuropa. În Istoria secretă a literaturii 
române, Cornel Ungureanu discută într-un capitol separat 
felul în care înțelege relația dintre geopolitică și geografia 
literară: Geopolitica și geografia literară în Europa 
Centrală (și de Est). Disoluția Imperiului, dacă nu a anulat 
rolul de centru al Vienei, l-a slăbit mult. După al Doilea 
Război Mondial a existat mult timp, real, dar mai ales la 
nivel conceptual doar Europa de Vest și Europa de Est, 
despărțită de ceea ce s-a numit Cortina de fier. Mitteleuropa 
periferiilor este și un volum recuperator.

După o parte de dezbatere teoretică (Despre 
necesitatea unui alt Centru; Utopiile imperiale ca vocație 
a periferiei; Temele tabu ale unei lumi blestemate) asupra 
Mitteleuropei, textul cărții se apropie de ceea ce autorul 
însuși numește o istorie alternativă a literaturilor din 
Europa Centrală. „Nu putem înțelege Europa Centrală 
dacă nu punem în evidență documentele spirituale ale 

lumii care rămâne după prăbușirea Imperiului Otoman. 
Din acest punct de vedere, scriitori esențiali pentru noi sunt 
Krleža, Crnjanski, Blaga, Aron Cotruș, Andrić, Miodrag 
Bulatović, Kuśniewicz, dar și Eminescu, Slavici, Sacher-
Masoch”. Sunt aceștia, într-adevăr, scriitori ai Europei 
Centrale, scriitori pe care autorul îi așază în Mitteleuropa. 
Dar mulți dintre acești scriitori, prin amplitudinea și 
complexitatea operei lor, depășesc problematica Europei 
Centrale.

În Mitteleuropa periferiilor, Cornel Ungureanu 
se ocupă de mai mulți scriitori, dar demonstrația, care 
să arate în ce măsură toți aceștia, prin opera lor, aparțin 
Mitteleuropei, nu se mai face în mod convingător peste 
tot. În volumul Mitteleuropa periferiilor, criticul scrie și 
despre Coșbuc și Cioran, despre Agârbiceanu și Rebreanu, 
despre Hermann Broch și Robert Reiter, despre Goga și 
Blaga, despre Gombrowicz și René Fülöp-Miller, despre 
poeții Cercului Literar și Ioan Alexandru, despre Ion Horea 
și Marta Petreu, despre Paul Celan și Norman Manea, 
despre Augustin Buzura și Wolf von Aichelburg, despre 
Alexandru Ivasiuc și Ion Șiugariu, despre Ioan Es. Pop și 
Gheorghe Pârja și despre alții... și alții. Un conglomerat de 
nume, de scrieri, de atitudini, la fel ca și caracterul divers 
și multiplicat al Mitteleuropei, a cărui utopie o readuce 
în atenție Cornel Ungureanu. Nu o selecție prin viziune 
axiologică îl interesează, ci una prin derulare și aglomerare 
istorică de desfășurare multilingvă, de diversitate a 
opțiunilor de scriere. Mitelleuropa periferiilor nu poate 
fi izolat de celelalte volume ale lui Cornel Ungureanu, 
conținând geografia literaturii române (pornind de la 
primul volum: Geografie literară (Editura Universității de 
Vest, Timișoara, 2002) sau Literatura Banatului, istorie, 
personalități, contexte (Brumar, Timișoara, MMXV). 
Citite împreună, vor fi mai ușor de înțeles atât structurarea 
volumului Mitteleuropa periferiilor, cât și includerea, spre 
exemplu, a lui Arthur Dan și Ion Zubașcu, Radu Pavel 
Gheo și Al. Potcoavă, Ovid Țopa și T. Robeanu ș.a.

De altfel, Mitteleuropa periferiilor pare o carte 
extrasă din proiectul mai vast al geografiei literare. În 
Mitteleuropa periferiilor, Cornel Ungureanu este preocupat 
mai mult de context în comentariul aplicat scriitorilor 
selectați aici, de metamorfozele existenței acestora la și sub 
presiunea schimbărilor social-politice, de fraternizările și 
distanțările acestora, de regăsirea Centrului migrator. „... 
o bună parte a autorilor vechiului Imperiu și-au găsit noul 
centru la Moscova” scrie Ungureanu, iar „Internaționala a 
treia prelua misiunile pe care le avusese, odinioară Viena. 
Locul Ofițerului este luat de Revoluționarul de profesie, 
misiunile aristocratului sunt preluate de bărbatul politic”.

O parte din opera și existența lui Lucian Blaga sunt 
observate în acest context. Interesante sunt considerațiile 
despre apropierea și despărțirea lui Lucian Blaga de spiritul 
mișcărilor artistice vieneze, deși interpretarea are un ușor 
iz contradictoriu. „La Viena, Lucian Blaga nu rămâne în 
afara modernității (postmodernității) vieneze, așa cum este 
ea definită de personalitățile locului. Să remarcăm însă 
că, întors acasă, prioritățile lui sunt legate de un «proiect 
fericit». Ceea ce descoperise la Viena era sub semnul 
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dezordinii – al distrugerii –, ceea ce trebuia să aducă el nou 
în cultură, se află sub alte stele”. Dacă nu a rămas în afara 
modernității vieneze, „Problema cea mai importantă a lui 
Blaga nu este a includerii în civilizația agonică vieneză, 
ci a despărțirii de ea. Dacă a învățat ceva din experiența 
vieneză el a învățat lecția începutului absolut, relația cu 
spiritul radical”.

Cornel Ungureanu este atât de preocupat de 
relevanța contextului în comentariul aplicat unui scriitor/
unei opere, încât aproape că „îi ceartă” pe aceia care îl 
ocolesc, merg mai direct spre operă sau nu dau contextului 
o suficientă greutate în valorizare. „Analizele Manifestului 
Cercului Literar evită contextele anului 1943. Și le evită 
și mai târziu, în virtutea inerției” – scrie C. Ungureanu, 
accentuând valoarea contextului. Și, probabil, din această 
cauză „nimeni n-a încercat să descopere în poezia lui 
Doinaș modelul triumfalist, așa cum funcționa el în anii 
patruzeci. Cum va funcționa el în anii cincizeci, șaizeci 
sau șaptezeci” (Cercul literar de la Sibiu. Stanca, Doinaș 
și ceilalți). „Trebuie să fim, însă, atenți la contexte” afirmă 
C. Ungureanu și discută despre un „șir de personalități 
exponențiale pe care Timișoara le-a dat Europei Centrale” 
(Români, germani, maghiari. De la Franyó Zoltan la 
Robert Reiter).

Nu de puține ori textul lui Cornel Ungureanu este 
colocvial, apropiat de afectivitatea cititorului, criticul 
lasă de o parte spiritul profunzimilor, descifrarea sensului 
operei, pe care o fixează mereu contextual („Goga și-a 
avut momentele lui de expresivitate strălucită, de glorie, 
în primul sfert al veacului trecut și a fost legat, ca nici un 
alt poet român, de o cumpănă a Imperiului Austro-Ungar 
și a Europei. Pe de-o parte, el exprimă un timp al agoniei 
și al morții, pe de alta, al renașterii și al întemeierilor. Ca 
și alți autori mari ai literaturii germane, maghiare, cehe, 
slovace, croate, poloneze, el scrie o literatură a exasperării. 
Presimte, la 20 de ani, finalul unei epoci și începutul 
alteia.”), își ia amical cititorul de braț și, după doi-trei 
pași de introducere contextualizată, întreabă prietenește: 
„Merită să ne întoarcem către el și către literatura lui?”. 
Întrebarea se referă la „cazul Goga”, poet de care s-a 
îndepărtat – de ce oare și din ce motive? – chiar și școala. 

În discuția asupra Mitteleuropei, totul se raportează 
la centru și periferie. Există un Centru, migrator în timp, 
există teritorii ex-centrice, criticul vorbește și de personaje 
ex-centrice („Pădurea spânzuraților pornește de la statutul 
ex-centric al eroului. […]Romanul Pădurea spânzuraților 
va fi una dintre puținele cărți ale Primului Război Mondial 
în care prozatorul nu e preocupat de evoluția «în afara 
centrului», ci de redescoperirea Centrului, de refacerea 
unității pierdute. Reumanizarea lui Apostol Bologa este 
una dintre cele mai spectaculoase aventuri ale romanului 
românesc modern și una dintre polemicile semnificative 
ale romanului românesc.”) sau de dinamism ex-centric 
(„Rebreanu a căutat mereu o unitate pierdută a lumii. Ca 
om al pământului, a căutat să reveleze o «axis mundi», 
să descopere, pentru cititor, un centru al lumii. Ca și 
Eminescu, ca și Sadoveanu, ca și Blaga, a căutat, în câteva 
cărți fundamentale, să refuze dinamismul ex-centric al 
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literaturii moderne — să stabilizeze, prin urmare, un Nou 
Centru. Simetriile descoperă mișcarea sublimă a unui 
cosmos, în care nimic nu poate tulbura ordinea adâncă 
a Lumii – calea de nimic tulburată care înconjoară [pe] 
Ion este calea de nimic tulburată a lui Apostol Bologa, 
erou al vârstei de aur: un mesager al României Mari.”). 
Un ex-centric este și bănățeanul René Fülöp-Miller, care, 
pornind din margine de Imperiu (Caransebeș), ajunge la 
studii în spații de centru (Viena, Berlin, Paris), atras, apoi, 
de utopia revoluției merge în Rusia Sovietică, devenind, 
dacă nu chiar primul, între primii corespondenți europeni 
ai evenimentelor de acolo, pentru ca să-și sfârșească viața 
în America. Date inedite și interpretări originale despre 
René Fülöp-Miller ca istoric al culturii, ca reprezentant de 
seamă al Republicii de la Weimar, ca autor al unor lucrări 
vizând atracția utopiei în înălțare și decădere (Lenin și 
Gandi; Spiritul și adevărata față a bolșevismului) găsim 
în lucrările germanistului Horst Fassel.

Studiul comparativ funcționează cu bune rezultate 
în Mitteleuropa periferiilor. „Am putea face o comparație 
între Hofmannsthal și Sacher-Masoch?” sună o întrebare 
care declanșează apoi comentariul în care comparația, 
punerea în antiteză, evidențierea apropierilor, accentuarea 
diferențelor pun mai bine în lumină activitatea fiecăruia. 
Primul ar reprezenta Viena însăși, cu „buna lui așezare în 
lumea literară – cu adolescența lui de ființă miraculoasă, 
cu poeziile sale impecabile, de o desăvârșită gratuitate, 
cu admiratorii, cu prietenii, cu extraordinarele-i succese”. 
Comparativ, la polul opus, se situează Sacher-Masoch, 
care nu se află pe niciuna dintre listele care „ar defini 
Viena crepusculară”. Viena aristocrată nu și-l include în 
„lumea bună a artiștilor”, Sacher-Masoch va reprezenta 
marginalitatea („Dintr-o familie oarecum marginală 
(dacă e să privim rangurile aristocratice ale Imperiului) 
Sacher-Masoch este și va rămâne un marginal.”), el vine 
chiar dintr-o margine de lume „de la Lvov (Lemberg, 
capitala Galiției de Răsărit)”. Un lung șir de comparații 
îl au în centru pe eroul lui Hašek. Poate fi asociat chiar 
cu personajele lui Kafka – „Comparația cu Kafka poate 
înainta pe un drum fertil. Dacă Franz Kafka este creatorul 
unui personaj vulnerabil, marcat de neșansa lui a fi, Švejk 
rămâne personajul invulnerabil.” Nu doar caracterologic, 
dar și prin complexitatea atitudinii, de la comic la sarcastic, 
de la ironie la satiră, de la carnavalesc la anecdotic, de la 
farsă la jocul măștilor, de la abject la sublim, de la grotesc 
la paradisiac („Fiindcă tot ceea ce atinge povestea lui Švejk 
devine paradisiac”), bravul Švejk se poate metamorfoza/
multiplica și, de aceea, poate acoperi o mare parte a literaturii 
Mitteleuropei („Švejk a câștigat partida și va câștiga toate 
războaiele personale”). „Brecht îl aduce în al Doilea Război 
Mondial”, iar Sorin Titel afirmă tranșant: „Nu cred că se 
află în toată literatura lumii un protestatar mai puțin arătos 
ca bravul soldat Švejk”, care a dat și el o„ expertă mână de 
ajutor” la „demolarea Imperiului Austro-Ungar”.

Mitteleuropa periferiilor oferă un regal spectacol 
al comparațiilor, care aduc aproape literaturi diverse, 
scrise în limbi diferite, apropie personaje, unifică prin 
aceeași problematică și tematică. Astfel, poate fi așezat 
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Gombrowitz alături de Eugen Ionescu („Au același 
tip de discurs, poartă aceeași marcă, același semn al 
Mitteleuropei periferiilor. Munteanul Eugen Ionescu și 
sarmatul Gombrowitz trăiesc aceeași depărtare față de un 
Centru coagulant”). Ce apropiere ar putea fi între Kafka 
și Cioran? Amândoi conștientizează sensul existențial 
al marginii, al periferiei – „Franz Kafka, omul periferiei 
pragheze”; Cioran a înregistrat ca un dat existențial originea 
în periferia imperială: „Cu cât îmbătrânesc, cu atât îmi 
dau seama că aparțin, nu numai prin originile mele, dar și 
prin temperament, Europei Centrale. Treizeci de ani trăiți 
la Paris nu vor șterge faptul că m-am născut la periferia 
Imperiului Austro-Ungar”(Emil Cioran — amurgul unui 
Imperiu. Retrospective posibile. 6. Starea periferică); 
„Hanna Wedling poate fi, de exemplu o Doamna T. a 
lumii care n-a ieșit din război”. Prin faptul că amândoi au 
scris despre Brașov, pot sta alături Adolf Meschendorfer 
și Octav Șuluțiu, într-o privire comparativă a lucrărilor 
lor, monografia lui Șuluțiu și romanul (Eleonora) lui 
Meschendorfer. 

Se mișcă în cartea lui Ungureanu un mare număr 
de scriitori, asemeni unor personaje de roman, animate 
de puternica forță evocatoare a autorului, care cunoaște 
atât de bine și de profund acest spațiu al Mitteleuropei și 
cultura acesteia. Mitteleuropa periferiilor este o istorie, 
dar nu o istorie literară, este o lucrare scrisă și construită 
caleidoscopic, are o desfășurare spectrală, cu multe inserții, 
cu dese reveniri și reluări, cu repetări de imagini și contexte, 
cu pasaje de accentuare a unor evenimente. Dacă viitorul 
poate fi imaginat și prin utopie, istoria se suprapune, mai 
totdeauna, peste un real trecut, dar dramatic. Mitteleuropa 
periferiilor este povestea, seducătoare prin felul în care 
este scrisă, acestui balans, încărcat de tragic, între istorie 
și utopie.
______
1 Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, ediția a II-a 
revăzută și adăugită, Editura Brumar, Timișoara, MMXVIII.
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Gheorghe GLODEANU

Cornel Ungureanu și literatura exilului

În 1995, Cornel Ungureanu a publicat două 
interesante studii consacrate literaturii diasporei, La 
Vest de Eden. O introducere în literatura exilului și 
Mircea Eliade şi literatura exilului. Cele două lucrări 
ce se completau reciproc veneau la timp, având meritul 
întâietății şi atrăgând atenția asupra unui aspect mai 
puțin cunoscut al literaturii române. Panait Istrati, Aron 
Cotruș, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, 
Vintilă Horia, Petru Dumitriu, Monica Lovinescu, 
Virgil Ierunca, Dumitru Țepeneag, Paul Goma și Matei 
Călinescu reprezentau principalele personaje cu ajutorul 
cărora reputatul exeget încerca să reconstituie marea 
diversitate a literaturii române din diaspora. 

Este demnă de semnalat tentativa lui Cornel 
Ungureanu de a scrie o succesiune de studii despre 
literatura română din exil. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât este vorba de o serie de texte recuperate masiv în 
ultimii ani, o recuperare necesară, făcută, însă, în grabă 
şi într-o manieră apologetică, fără discernământul critic 
necesar. Este greu să ne imaginăm literatura română de 
azi fără contribuția adesea remarcabilă a autorilor din 
diaspora, după cum la fel de adevărat este şi faptul că 
simpla apartenență la exil nu înseamnă implicit valoare 
estetică. Trăim o perioadă de reașezare a valorilor şi 
în această tentativă se înscrie şi lucrarea lui Cornel 
Ungureanu, La vest de Eden. O introducere în literatura 
exilului. Principalele idei care l-au călăuzit pe autor în 
demersul său au fost expuse într-un studiu introductiv 
al cărui titlu este identic cu subtitlul cărții. Cornel 
Ungureanu vorbește despre condiția scriitorului din 
exil în contextul social-istoric zbuciumat al secolului 
XX. Cei mai mulți dintre autorii care, după 1948, au 
renunțat la „Edenul” comunist au fost obligați să ia 
totul de la capăt şi să renască într-o altă țară. Experiența 
morții şi a renașterii – consideră Cornel Ungureanu 
– este experienţa fundamentală definită, în secolul 
XX, de literatura exilului. Chiar dacă recuperarea 
valorilor aparţinând diasporei reprezintă o restituire 
îndelung aşteptată, un act justiţiar firesc şi necesar 
(mulţi dintre autorii din diaspora întorcându-se astfel în 
mod simbolic în ţară), „entuziasmul faţă de întregirea 
culturii române nu trebuie să anuleze dreapta scară de 
valori, înţelegerea critică a autorilor aşezaţi în cultura 
exilului”. Aceasta deoarece nu este deloc rar cazul 
în care operele au avut un anumit mesaj în contextul 
zbuciumat al apariţiei lor, dar i se adresează cu totul 
altfel cititorului de azi. C. Ungureanu ne previne asupra 
pericolului de a nu confunda în apreciere criteriul estetic 
cu cel ideologic, repetându-se astfel, la alte coordonate, 
greşelile perioadei proletcultiste. De aici şi afirmaţia 
semnificativă de care adesea nu se ţine seama în ultima 
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vreme: „A fi autor «interzis în anii comunismului» 
nu înseamnă, neapărat, a fi un mare scriitor”. Poziţia 
pe care se situează Cornel Ungureanu este aceea a 
unui echilibru constructiv ce refuză atât „moda laudei 
excesive”, cât şi aceea a „campaniilor defăimătoare”, 
demolatorii, pretinşii „justiţiari” situându-se adesea cu 
mult sub valoarea celor pe care încearcă să îi anuleze. 
Criticul recunoaşte, însă, că anul 1989 marchează un alt 
timp în cultura română, un timp ce presupune revizuirea, 
reevaluarea ierarhiilor literare şi impunerea firească a 
valorilor aparţinând diasporei româneşti. Ca urmare şi 
recenta „introducere” a fost scrisă cu scopul vădit de „a 
face anumite rectificări, contextualizări, îndreptări”, fără 
a avea însă pretenţia de a epuiza un subiect extrem de 
vast sau de a spune ultimul cuvânt într-o polemică ce 
abia s-a declanşat şi care se va închide abia o dată cu 
reaşezarea firească a valorilor literare. Ca urmare, cartea 
lui Cornel Ungureanu deschide o cale de cercetare, 
exprimă un punct de vedere personal într-o problemă 
deosebit de actuală. 

Lucrarea conţine unsprezece capitole şi urmăreşte 
literatura română aparţinând diasporei în devenirea ei, 
de la Panait Istrati până la eseiştii deceniilor opt şi nouă. 
Seria este deschisă de autorul lui Moş Anghel, scriitor cu 
un destin exemplar, ce evoluează de la utopia comunistă 
la contrautopie. Biografia lui Panait Istrati se dovedeşte 
semnificativă deoarece plecarea lui nu are nimic cu 
exilul politic, aşa cum va fi el înţeles după 1945. Deşi 
paginile consacrate scriitorului sunt destul de reduse 
numeric, C. Ungureanu analizează pe larg viziunea 
acestuia despre lume. De altfel, entuziasmul pentru 
noua orânduire a unei mari părţi a intelectualităţii de la 
începutul secolului este explicat prin vocaţia utopizantă 
a fiinţei umane. În cazul lui Panait Istrati, demitizarea 
utopiei se petrece cu ocazia vizitei sale în pretinsul eden 
comunist. Reconstituind cu minuţiozitate nişte contexte 
social-istorice cruciale pentru evoluţia literaturii, Cornel 
Ungureanu se ocupă mai mult de spectaculoasa aventură 
spirituală a autorilor investigaţi (care se transformă în 
veritabile personaje de roman) decât de apariţia unor 
opere cu caracter militant. Destinul lui Panait Istrati se 
dovedeşte exemplar deoarece „prefaţează nu doar un şir 
de romane «dizidente», nu doar un şir de gesturi eretice, 
ci un şir de biografii tipice acestui secol”.

Chiar dacă mărturiseşte că nu i-a cunoscut 
personal pe autorii investigaţi, Cornel Ungureanu se 
dovedeşte bine informat, cartea sa constituind, pentru 
mulţi cititori de azi derutaţi de avalanşa apariţiilor 
editoriale, un veritabil îndreptar de lectură în literatura 
exilului. Și aceasta în ciudata faptului că, în cazul 
scriitorilor de anvergură, paginile se dovedesc mult 
prea neîncăpătoare, criticul preferând să se oprească la 
câteva creaţii semnificative, din perspectiva cărora se 
trag o serie de concluzii valabile asupra întregii opere. 
De altfel, eseistul promite să revină în lucrări speciale 
asupra marilor autori pe care acum se vede obligat să 
îi investigheze uneori în fuga condeiului. Tentativa 
de a suplini o absenţă prin realizarea unei investigaţii 
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sistematice asupra exilului românesc, stilul accesibil 
şi atractiv, profunzimea investigaţiilor reprezintă 
argumente care, adăugate la o temă de actualitate, pot 
asigura succesul unei cărţi nu numai interesante, ci chiar 
necesare. Circumscriind o stare de spirit specifică, există 
în această lucrare câteva propoziţii memorabile. Iată un 
bun exemplu: „Poate că nici un text popular nu a fost atât 
de «citat», de prelucrat, de recitat, de reluat în literatura 
exilului ca Mioriţa. Semn al identităţii naţionale, el 
evoca un sacrificiu definitoriu pentru condiţia umană, 
aşa cum se exprima ea în Carpaţi”.

Deosebit de interesante sunt, în acest „roman” al 
exilului românesc, paginile consacrate „personajului” 
Mircea Eliade. Cornel Ungureanu reconstituie profilul 
spiritual al marelui scriitor, propunând o lectură ferită 
de prejudecăţi. Criticul abordează în mod distinct etapa 
petrecută de Eliade în ţară, relevă motivele pentru 
care acesta s-a transformat în liderul unei generaţii şi 
discută apoi rolul pe care marele om de cultură l-a  jucat 
în cadrul exilului românesc. În sprijinul ideilor sale, 
exegetul face o serie de trimiteri la eseistica şi la opera 
memorialistică a autorului Nopţii de Sânziene. Cornel 
Ungureanu prezintă modul specific în care Eliade s-a 
integrat în lumea exilului, integrare facilitată atât de 
numeroşii săi cunoscuţi din străinătate, cât şi de „lecţia 
Indiei”. În antologia intitulată Împotriva deznădejdii, 
criticul identifică o serie de pagini capabile să ne edifice 
asupra situaţiei exilului românesc în 1950. Cititorul 
poate afla pagini interesante despre omul Eliade, despre 
rolul său jucat în diaspora, despre concepţia sa privind 
necesitatea salvării spirituale a naţiunii. Idei deosebit 
de interesante sunt vehiculate şi în interpretarea operei 
literare a creatorului, în destinele personajelor C. 
Ungureanu citind însuşi destinul lui Mircea Eliade. 
Rândurile consacrate celor trei lecţii ale Indiei, explicarea 
marilor simboluri ale operei, observaţiile vizând arta 
spectacolului la Mircea Eliade sunt remarcabile. Din 
păcate însă, şi de această dată funcţionează principiul 
pars pro toto, interpretarea restrângându-se la câteva 
opere semnificative şi, prin urmare, rămânând la nivelul 
unei simple introduceri. Este marele regret pe care îl 
încearcă cititorul ce parcurge această carte incitantă, 
ale cărei capitole pot constitui oricând niște puncte de 
pornire pentru tot atâtea lucrări de anvergură.

Pagini interesante sunt consacrate, apoi, unor 
autori precum Emil Cioran şi Eugen Ionescu. Metoda 
este aceeaşi. Criticul reconstituie biografia scriitorului 
investigat pentru a-i explica apoi mai uşor opera. Aceasta 
deoarece Cornel Ungureanu nu este interesat doar de 
comentariul de text, ci îl interesează la fel de mult şi 
relevarea contextelor sociale care au declanşat apariţia 
ei. Dacă în eseistica lui Emil Cioran sunt identificaţi 
trei termeni esenţiali (paradisul, destinul, somnul), 
în schimb opera lui Eugen Ionescu este interpretată 
pornind de la o afirmaţie a lui Wittgenstein din Tractatus 
logico-philosophicus: „Tot ceea ce nu poate fi gândit, 
trebuie tăcut”. Pornind de aici, criticul afirmă că „Eugen 
Ionescu scrie într-o lume care nu mai poate fi gândită” 
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şi ale cărei teribile păcate „trebuie aşezate sub pecetea 
tainei”. Apoi, continuă: „Eugen Ionescu arată în teatrul 
său cum trebuie tăcută lumea. În fond, scriitorul pune la 
punct o metodă de a explora această lume care nu (mai) 
poate fi gândită”. 

Eliade, Ionescu şi Cioran sunt văzuţi ca nişte 
învingători într-o lume în care românii răzbat doar cu 
dificultate. Ei sunt autorii care şi-au creat o mitologie 
proprie, o mitologie justificată de valoarea operei şi 
amplificată de interdicţiile severe din ţară. Un portret 
cu totul diferit i se face lui Vintilă Horia într-unul din 
cele mai ample capitole ale cărţii. Deşi s-a numărat şi 
el printre elevii lui Nae Ionescu, autorul Cavalerului 
resemnării se înscrie în tradiţia literară gândiristă ce 
nu vrea să demoleze nimic şi care, dimpotrivă, doreşte 
să continue valorile consacrate ale culturii naţionale. 
În drumul de la Dante la Guénon, eseistul citeşte 
„itinerarul regal” al gândirii lui Vintilă Horia. Scriitorul 
preia ipostaza unui Ovidiu contemporan, care îşi 
descoperă în exil adevărurile interioare. Criticul observă 
calităţile, dar sancţionează sever şi punctele nevralgice 
ale unei opere ce nu se poate elibera întotdeauna de 
teză. C. Ungureanu reface nişte destine mai mult sau 
mai puţin spectaculoase şi, în acest sens, el trebuie să 
reconstituie cu fidelitate şi contextul social-istoric în 
care scriitorii investigaţi şi-au dus existenţa. De aici 
decurge un biografism ce poate părea excesiv celor 
preocupaţi exclusiv de valorile operei, dar care ajută la 
circumscrierea şi la înţelegerea unui destin.

Un alt capitol interesant este cel consacrat 
lui Petru Dumitriu şi convertirii sale spirituale. C. 
Ungureanu îşi începe investigaţia de la adevărul adesea 
uitat că, în deceniul al şaselea, autorul Drumului fără 
pulbere a fost cel mai important prozator al literaturii 
noastre „noi”. De aici şi o condiţie specială, mai puţin 
obişnuită şi mai dramatică a exilatului, care rămâne 
singur şi care nu se poate solidariza cu victimele 
regimului comunist. Ca urmare, în biografia fostului 
privilegiat există două momente radical diferite. În anii 
exilului, prozatorul rescrie, sub o altă faţetă, temele 
predilecte ale operelor din anii ’50-’60. Sunt cărţi ce i 
se adresează cititorului occidental şi care îi prezintă o 
faţă spectaculoasă, insolită a pretinsului eden comunist. 
Documente ale unui anumit timp, multe din cărţile 
exilului au o valoare conjuncturală, vorbindu-i altfel 
cititorului contemporan decât în momentul apariţiei lor. 
Acest adevăr este valabil nu numai în cazul lui Petru 
Dumitriu, ci şi în acela al lui Paul Goma, conştiinţă 
exemplară a unui timp, „un Soljeniţân al românilor”, 
discutat în capitolul al X-lea al cărţii.

Mai multe secţiuni ale studiului se ocupă de 
critica literară din exil. Monica Lovinescu, Virgil Ierunca 
şi Ion Negoiţescu sunt câţiva din criticii literari care au 
avut meritul de a-i menţine în actualitate pe scriitorii 
care nu puteau să apară în publicaţiile regimului. Scriind 
o istorie literară paralelă, ei au fost nişte justiţiari ai 
literaturii române, impunând de la microfonul Europei 
Libere numeroase valori autentice. Mai puţin reuşit se 
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dovedeşte capitolul final consacrat eseiştilor deceniilor 
al optulea şi al nouălea. După o atentă reconstituire 
a epocii, autorul se ocupă, în esenţă, doar de Matei 
Călinescu. Acesta este prezentat ca „cel mai de seamă 
critic literar tânăr din România deceniului al şaptelea”, 
dar acest lucru nu rezultă şi din investigarea operei, 
cercetarea sărind cu prea mare uşurinţă peste operele 
majore ale criticului.

Exegeza se întrerupe brusc, lansând o serie de 
alte nume care ar fi meritat să fie abordate. Investigaţia 
rămâne deschisă, supusă completărilor. Semnificaţiile 
ei sunt însă deosebite, deoarece reprezintă o primă 
tentativă de abordare sistematică a valorilor româneşti 
create în exil. De aici actualitatea şi importanţa unei 
lucrări ce se înscrie printre lecturile obligatorii, în ciuda 
limitelor fireşti ale unui asemenea demers.

*
Situat în prelungirea firească a preocupărilor de 

odinioară, cel de al doilea volum din La vest de Eden a 
apărut în anul 2000. Principalele coordonate ale lucrării 
sunt expuse într-un scurt cuvânt introductiv. Cornel 
Ungureanu menţionează faptul că, în 1990, pe vremea 
când începea să îşi publice seria de studii despre exil, 
tema se dovedea extrem de actuală. Cenzura economică 
a împiedicat, însă, apariţia unui studiu care să aspire 
la exhaustivitate. Ca urmare, în ciuda meritelor sale 
incontestabile, primul volum din La Vest de Eden 
abandona o serie de nume asupra cărora exegetul se 
întoarce în prezent. Cornel Ungureanu nu se sfieşte să 
recunoască faptul că, între timp, tema exilului a pierdut 
din actualitate, s-a clasicizat, devenind un subiect 
de istorie literară ce nu poate fi însă abandonat. Spre 
deosebire de volumul precedent, investigaţia abordează 
acum şi statutul exilului interior, ilustrat în mod strălucit 
atât de o serie de scriitori de anvergură precum Lucian 
Blaga sau V. Voiculescu, cât şi de câteva nume mai 
puţin sonore precum Marc-Mihail Avramescu sau 
Sandu Tudor. Criticul literar nu uită să specifice faptul 
că lucrarea de faţă nu încheie o cercetare, ci anticipează 
un al treilea volum „preocupat cu prioritate de perioada 
1990-2000 a spaţiilor culturale”.

Investigaţia lui Cornel Ungureanu conţine două 
coordonate distincte, inegale ca întindere, dar la fel 
de interesante şi de actuale. Prima parte a studiului 
se ocupă de Exilul ca evadare, în timp ce a doua 
vorbeşte de Oamenii exilului interior. Mult mai amplă, 
prima secţiune abordează creaţia unor autori precum 
Constantin-Virgil Gheorghiu, Leonid Arcade, Paul 
Miron, Ion Caraion, Ştefan Baciu, Ioan Petru Culianu, 
Virgil Nemoianu, Gabriela Melinescu, Petru Popescu. 
Meritul indiscutabil al acestor pagini este acela că, pe 
lângă figurile marcante ale diasporei româneşti, nu ignoră 
nici creaţia unor autori mai puţin cunoscuţi, dar având 
o operă interesantă, ce merită să fie făcută cunoscută. 
Un personaj contestat, de care Cornel Ungureanu s-a 
ocupat şi în Mircea Eliade şi literatura exilului, este 
Constantin-Virgil Gheorghiu. Dacă în studiul anterior 
eseistul reconstituia „reperele unui succes”, de data 
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aceasta el investighează, cu predilecţie, memorialistica 
scriitorului. Concluziile nu sunt nici de data aceasta 
favorabile, în ciuda succesului răsunător repurtat 
odinioară de către prozator. Criticul se dovedeşte extrem 
de bine documentat şi îşi argumentează ideile prin 
intermediul unor citate elocvente. Pentru a pătrunde cât 
mai adânc în semnificaţiile operei, Cornel Ungureanu 
recreează cu fidelitate contextul în care vede lumina 
tiparului opera discutată. Mai mult, de fiecare dată 
este reconstituit cu atenţie şi portretul omului care se 
ascunde în spatele operei, coordonata etică îmbinându-
se astfel cu cea estetică.

Rândurile consacrate lui C.-V. Gheorghiu 
se transformă însă şi într-un pretext pentru a schiţa 
noul statut al literaturii române de după 1990. Cornel 
Ungureanu observă faptul că „reîntregirea literaturii 
înseamnă repunerea în drepturi a unor autori interzişi 
în România nu doar datorită anticomunismului lor, ci 
şi fiindcă în 1945, în 1946 erau priviţi cu suspiciune 
de învingători. Erau personaje care hrăniseră nu numai 
propaganda anticomunistă, ci şi propaganda serviciilor 
antonesciene”. Exegetul este de părere că interesul 
enorm din 1990 pentru cărţile şi personajele tabu ale 
exilului era pe deplin explicabil. El nu uită să precizeze, 
însă, faptul că momentul sărbătoresc a eliminat spiritul 
critic, judecata obiectivă şi contextualizarea corectă. 
După un deceniu de recuperări masive, după ce 
memorialistica exilului s-a mai împlinit şi imaginile 
celor din exil au devenit mai complete, exegetul este 
de părere că este cazul să revenim asupra unor autori. 
Maculatură propagandistică nu s-a scris numai în ţară, 
ci şi în „lumea liberă”. Ca urmare, pentru stabilirea 
unei adevărate ierarhii valorice, trebuie revizuită nu 
numai literatura ce s-a scris în spatele cortinei de fier, 
dar şi literatura diasporei. O asemenea cercetare critică 
asupra literaturii române din diaspora întreprinde 
Cornel Ungureanu şi în această carte, scopul său fiind 
acela de a stabili o autentică scară de valori. 

Condiţia omului ce se ascunde în spatele operei 
este reconstituită cu migală şi în cazul lui Leonid 
Arcade, capodopera acestuia, Poveste cu ţigani, fiind 
considerată un „text dificil, exemplar pentru Istoria 
exilului”. În cazul lui Paul Miron, Cornel Ungureanu 
remarcă faptul că acesta propune o nouă perspectivă 
asupra exilului, mult mai îngăduitoare decât cea de 
o exigenţă extremă a d-nei Monica Lovinescu, a lui 
Virgil Ierunca sau a lui Dumitru Ţepeneag. Criticul 
atrage atenţia asupra liricii şi a memorialisticii lui 
Paul Miron, scriitor a cărui operă a fost mai puţin 
cercetată de către criticii literari. În portretul care i se 
schiţează, Ion Caraion este prezentat ca un redutabil 
polemist. Jurnalistul vede ca nimeni altul răul şi are 
o înzestrare specială pentru pamflet. De aici şi unele 
afirmaţii semnificative ale exegetului: „Puţini au avut 
vocaţia pamfletului aşa cum a avut-o Caraion. El este 
un personaj al Contrautopiei secolului nostru”. Profilul 
spiritual al lui Ioan Petru Culianu este reconstituit 
pornind de la opera antumă a acestuia şi de la cartea 

lui Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului 
Culianu. Criticul remarcă erudiţia neobişnuită şi 
ambiţia extraordinară a savantului, calităţi ce i-au 
facilitat ascensiunea, nu însă şi bunele relaţii cu 
ceilalţi. În Jurnalul suedez al Gabrielei Melinescu, 
exegetul identifică unul din bocetele cele mai frumoase 
ale literaturii române, cel plâns fiind Nichita Stănescu, 
marea iubire. De altfel, Jurnalul suedez nu este 
considerat cartea unui exil, ci cartea unor convertiri 
succesive. 

Dincolo de profilul spiritual pe care îl schiţează 
autorului, eseul dedicat lui Virgil Nemoianu se 
dovedeşte extrem de interesant deoarece vorbeşte de 
o nouă ipostază a exilului, valabilă, în egală măsură, 
pentru toţi românii care au ales refugiul în Statele 
Unite. Nemoianu nu e un autor care trăieşte pedeapsa 
umilitoare a exilului, ci un american care are rădăcini 
româneşti. Spre deosebire de Mircea Eliade, Vintilă 
Horia, Leonid Arcade sau Paul Miron, autori precum 
Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Petru Popescu, 
Toma Pavel sau Marcel Pop-Corniş găsesc o altă patrie 
care nu le anulează rădăcinile. Pentru ei, exilul nu mai 
este o pedeapsă, ci o posibilitate de a se muta pe un tărâm 
al şansei, unde dobândesc o nouă identitate şi unde îşi 
pot pune în valoare calităţile. Criticul se reîntoarce la 
opera lui Virgil Nemoianu cu o reală voluptate deoarece 
identifică aici câteva din principalele coordonate ale 
spiritului bănăţean: conservatorismul polemic, trufia, 
gustul pentru lucrul bine făcut, voinţa de specializare, 
autoironia care veghează la hotarele bunului simţ. 
Multe din afirmaţiile consacrate lui Virgil Nemoianu 
sunt valabile şi în cazul prozatorului Petru Popescu 
care, la rândul lui, nu alege exilul, ci succesul. 

Cea de a doua parte a cărţii se deschide cu un 
studiu intitulat Subteranele literaturii, în care Cornel 
Ungureanu relevă condiţia literaturii române din anii 
totalitarismului şi explică apariţia exilului interior, 
o formă de rezistenţă a scriitorului român împotriva 
terorii istoriei. Exilul interior al marilor scriitori 
români începe în 1948, o dată cu excluderea din toate 
domeniile vieţii sociale a celor care dădeau identitate 
culturii române. În opinia criticului, orice exilat trebuie 
să răspundă la două întrebări fundamentale: 1.Cât de 
mult va dura acest exil şi 2. Dacă opera de până acum 
rămâne o operă necesară, în contextul în care lumea 
pe care ea o exprimă a fost pusă sub semnul întrebării. 
Succintul preambul teoretic este urmat de o serie de 
studii remarcabile consacrate lui Lucian Blaga, V. 
Voiculescu şi Marc-Mihail Avramescu. 

Eseurile reunite în volumul La Vest de Eden 
reprezintă exerciţiile de lectură ale lui Cornel 
Ungureanu reunite într-o sinteză ce se realizează pe 
măsură ce se recuperează textele scriitorilor din exil. 
Demersul îi aparţine unui cititor de excepţie şi unui 
foarte bun cunoscător al literaturii române, unui erudit 
ce străluceşte şi atunci când investigaţia sa rămâne 
fragmentară. 
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Andrei MOLDOVAN

Alungaţii din Paradis

Nicio speranţă nu lasă Cornel Ungureanu cititorului 
care ar crede că va putea găsi în La vest de Eden. O introducere 
în literatura exilului (Editura Amarcord, Timişoara, 1995) o 
istorie literară a exilului românesc: „Această «introducere» 
este, evident, datată. Ea a fost scrisă pentru a face anumite 
rectificări, contextualizări, îndreptări. Ea nu se ocupă de 
importanţi autori ai exilului sau ai dizidenţei româneşti. 
Despre aceştia am scris şi vom mai scrie: articole, studii, 
poate cărţi. Nu vrem să «documentăm» cititorul cu privire la 
viaţa literară a exilului. Autorul acestei cărţi nu are, în această 
direcţie, nici informaţia şi nici competenţa necesară. El este, 
probabil, printre foarte puţinii critici din România care n-a 
cunoscut personal niciun scriitor român din exil.” Nu putem 
decât să-i dăm dreptate, chiar dacă remarcăm excesul de 
modestie în privinţa informaţiei. În acelaşi text introductiv al 
volumului amintit, intitulat chiar O introducere în literatura 
exilului, autorul ţine să clarifice înţelesul termenilor („Omul 
există abia după ce a fost izgonit din Paradis.”), să treacă 
în revistă, fie şi fugitiv, nume ale marilor exilaţi (Ovidiu, 
Dante, marii romantici), momente de tulburare a spiritului 
uman, precum cel marcat de Fr. Nietzsche („Dacă Dumnezeu 
a murit, pământul întreg a devenit un loc al exilului.”), dar 
să decodeze şi sensul pe care îl are titlul volumului („Noi 
am fost timp de trei decenii la vest de eden. România 
mare a început să existe după ce edenul sovietic îşi trasase 
hotarele.”). Normală, crede Cornel Ungureanu că ar fi, pe 
bună dreptate, rescrierea literaturii române dintr-un unghi 
al normalităţii, ceea ce ar implica onestitatea criticului 
literar, pentru că exilul nu este parte a unei alte literaturi. A 
dovedit-o, vreme de decenii, şi postul de radio Europa liberă, 
mai cu seamă prin Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, cei 
care au avansat ierarhii literare cu responsabilitate, când 
în ţară ele se conturau sub presiunea ideologiei comuniste. 
Mai remarcă autorul, în acelaşi text, deşi sub rezerva unui 
condiţional, că situarea în afara sistemului, în orice evaluare 
critică, ar putea fi benefică (valabil pentru vocile critice ale 
exilului, dar şi pentru propria-i evaluare): „Dacă un sistem 
poate fi cunoscut mai bine în afara sistemului, aşa cum afirmă 
o teoremă celebră, am spune că ne-am situat, mai bine decât 
oricare alt critic român, în afara sistemului.” O fină ironie cu 
înţelesuri mai adânci!

Oricum, volumul surprinde prin multitudinea de 
perspective pe care le propune, de la autor la autor, prin 
formele comunicării şi motivaţia textelor, de multe ori cu câte 
un necesar excurs în contururile mişcătoare ale poiesisului, 
cu o vervă irezistibilă a spunerii, caracteristică marilor 
povestitori, fără morga academică a gulerelor scrobite, care 
reuşeşte să ţină cititorul la o oarecare distanţă. De fapt, toate 
acestea caracterizează întreaga operă a celui care a scris o 
istorie secretă a literaturii şi e atras de locurile diferite în care 
se mută centrul universului, în funcţie de geografiile literare.
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Mă-ntrebam ce îl face pe Cornel Ungureanu să 
înceapă această Introducere... cu Panait Istrati, dincolo de 
un presupus criteriu cronologic. Poate faptul că brăileanul se 
află într-un exil perpetuu, pentru că este scriitorul pentru care 
Paradisul visat (cel sovietic) devine la rândul său un loc al 
exilului, aşa cum propria-i ţară, la întoarcere, îl va face să se 
simtă iarăşi un exilat. Nimeni nu poate să conteste că Istrati 
a fost la început un lider al mişcării socialiste, dar spre asta 
l-a împins în primul rând viaţa, nu doar ideologia care a venit 
ceva mai târziu. Mi se pare clarificator să cităm aici un scurt 
fragment din volumul autobiografic Trecut şi viitor, publicat 
de P. I. La Editura Renaşterea, în 1925: „...prin 1904, anul 
sosirii mele la Bucureşti cu Mihail Kazanski, rusul enigmatic 
cu care am legat prima mea prietenie eroică. Negăsind niciun 
stăpân, ca să «debutăm», ne-am aciuat în biroul de plasare al 
lui Gheorghe Christescu din strada Sfinţilor, unde am devenit 
amândoi «agenţi» printre vreo alţi patru, toţi «ramazangii» 
de gigantică talie./ Fumam mucuri şi ne hrăneam exclusiv 
cu pâine goală, o cocă neagră de zece bani, bucuroşi când o 
aveam zilnic. Christescu era singurul care îşi permitea luxul 
unei porţii de varză cu carne. Privindu-l cum mânca, scuipam 
pe ciment. Lupta şi el cu viaţa şi, dacă nu putea să ne ofere şi 
câte-o porţie de varză, n-a lipsit niciodată să dea unui flămând 
cei zece bani necesari potolirii «ramazanului»./ În ajunul 
acestui an nou, 1904, stam toţi trişti şi nemâncaţi. Zadarnic 
alergam toată ziua prin zăpadă, cot la cot cu servitorii şi 
slugile. (...)/ În seara aceea aveam ochii plini de bunătăţile 
expuse prin vitrinele consumurilor, ghetele pline de apă rece 
şi maţele goale. Mihail, meşter în ale mizeriei, îmi suflă la 
ureche: – Mă, Panaite, mâine se duc cu dai-boje toţi factorii 
şi măturătorii. Dacă ne-ai ticlui tu o poezioară! Am copia-o 
cât mai caligrafic şi ne-am duce cu ea să urăm ani mulţi întru 
stăpânirea lumei acelora care ne flămânzesc. Şi poate c-am 
mânca şi noi mâine o varză cu carne!/ Am ticluit-o cu elanul 
ce-ţi dă perspectiva unei mâncări calde pe care o doreşti 
de mult.” Evident, a doua zi au putut să mănânce şi ei „o 
varză cu carne de purcel... de-i tremura şoriciul”, precum 
Christescu. Gheorghe Christescu, zis şi Plăpumarul, nu era 
altul decât cel care avea să devină primul secretar general 
al Partidului Comunist (1921), urmat în funcţie de Elek 
Kőblős. Ceea ce mi se pare demn de reţinut, aşa cum rezultă 
şi din La vest de Eden, este faptul că opera lui Panait Istrati 
nu a fost decisiv influenţată de tulburările sale ideologice, 
că susţinătorul său, Romain Rolland, s-a arătat dezamăgit 
nu doar de schimbarea de opinie a brăileanului după vizita 
acestuia în edenul sovietic, ci şi de faptul că nu a evoluat, 
prin opera sa, ca „un Gorki al balcanilor”, aşa cum francezul 
îl prorocea, triumfalist. De fapt, ruptura între cei doi a avut 
conotaţii complexe, cum rezultă şi din corespondenţa între 
ei, dată publicităţii.

Spuneam că, în volumul lui Cornel Ungureanu, 
perspectivele asupra literaturii exilului cunosc o mare 
mobilitate, în funcţie de activitatea autorilor şi de scrierile 
lor, de modul în care înstrăinarea, situarea în afara sistemului 
care i-a generat şi-a pus amprenta asupra devenirii lor 
literare. Astfel, Aron Cotruş, dar şi alţi autori ardeleni trăitoti 
în Imperiu, trăiesc un prim sentiment al exilului tocmai după 
realizarea României Mari, când imperiul se destramă. Cu un 
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instinct al apărării deja conturat, exilul lui Cotruş de după 
1945 („la vest de eden”) avea să dezvolte o poezie cu tonuri 
profetice, în aşteptarea revenirii în ţară, aşa cum au făcut, 
în alt plan, cei refugiaţi în munţi, în aşteptarea intervenţiei 
americanilor. Până la urmă, şansa întoarcerii în ţară se 
spulberă pentru autorul Cântecului desţărării, pribegit prin 
Europa şi Statele Unite.

Mult mai activ se vede exilul lui Mircea Eliade, cel 
care se dedică salvării avuţiei spirituale a naţiunii. Cornel 
Ungureanu citează din Împotriva deznădejdii, o culegere de 
articole ale lui M. E.: „Ar trebui să se înţeleagă de pe acum, şi 
cât mai e timp, că destinul culturii româneşti de mâine se află 
în mâinile puţinilor intelectuali şi studenţi care supravieţuiesc 
peste graniţe; că acest destin al culturii româneşti echivalează 
cu însuşi destinul politic al României de mâine; că ne aflăm 
angajaţi într-un moment istoric nou şi că vor supravieţui 
numai acele neamuri care vor crea, în timp util, un stil de 
viaţă corespunzător vremurilor către care ne îndreptăm...” 
Autorul Introducerii... remarcă forţa de seducţie a textelor 
lui Mircea Eliade şi capacitatea acestuia de a aduna în jurul 
său o grupare semnificativă de intelectuali care să se dedice 
unei asemenea cauze. Nu poate însă să nu observe o primă 
etapă a unui exil care se consumă prin experienţa indiană, 
acolo unde, la început, M. E. Trăieşte o veritabilă regăsire de 
sine, pentru ca, în cele din urmă, din pricina convingerilor 
sale antirasiste şi anticoloniale, să atragă asupra sa o reacţie 
adversă din partea britanicilor, reacţie cu urmări mai puţin 
plăcute şi care îi vor schimba radical nu doar atitudinea, ci 
mai cu seamă resorturile interioare care o generează, încât, 
mai ales prin ceea ce scrie, se poate vorbi şi despre un exil 
indian.

Asemeni lui Aron Cotruş, Emil Cioran este văzut 
şi el ca un „dezrădăcinat în mai multe rânduri”. „Copil 
al Imperiului”, de asemenea, este atins de sentimentul 
înstrăinării încă de la căderea Austro-Ungariei, amplificat 
apoi de părăsirea Paradisului său care a fost mai întâi 
localitatea Răşinari, apoi Sibiul. Pândit mereu de un statut 
marginal, el continuă, în opinia lui Cornel Ungureanu, 
o tradiţie ardeleană a suferinţei: „Literatura energiilor 
naţionale e ţinută în cumpănă, în Ardeal, de tradiţia infinitei 
suferinţe. Extra muros, românii sunt, în Imperiu, în afara 
paradisului. Izgonirea din Paradis e principala obsesie a 
literaturii române luptătoare. Cioran încheie, de fapt, un şir, o 
tradiţie, un gând repetat de generaţii întregi.” (C. U., Op. cit., 
p. 100) Pentru Cioran, dar nu numai pentru el, scrisul devine 
astfel totul („în Paradisul în care te întorci graţie scrisului, tu 
îi iei locul lui Dumnezeu!”), dar lucrul acesta nu este unul 
simplu, ci unul care se dobândeşte cu un preţ la fel de mare 
(„paradisul nefiinţei este înţeles doar de cel care a dus până 
la capăt experienţa exilului”). Implicarea afectivă a criticului 
nu doar că este una uşor de observat, ci e una care însufleţeşte 
volumul.

Un cadru general al exilului realizează Cornel 
Ungureanu în preambulul prezentării lui Horea Vintilă, ţinând 
să remarce modul în care, în ciuda unor opinii divergente şi 
chiar polemici pe care le-au avut în ţară, scriitorii români au 
ştiut să se unească (mai cu seamă cei care trăiau la Paris: 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu) pentru o cauză 
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comună: „Chiar dacă, în anii treizeci s-au războit în polemici 
necruţătoare, exilul i-a pus alături. Au fost împreună şi 
împreună au construit o mitologie personală. Şi-au rescis cu 
tandreţe biografiile. Au fost îngăduitori unii cu ceilalţi. Şi, în 
anumite momente (dacă e să-l exceptăm pe Ionescu), chiar 
cu puterea din România.” (C. U., Op. cit., p. 114) Cărţile 
(romanele) lui Horia Vintilă (autor mai puţin semnificativ 
în ipostază de poet) sunt cele ale exilului, precum romanul 
marelui exilat Ovidiu (Dumnezeu s-a născut în exil), cartea 
care i-a adus notorietate şi recunoaştere internaţională prin 
premiul Goncourt, nedecernat însă, din pricina cunoscutului 
scandal pornit din ţară, „orchestrat de blocul răsăritean”, dar 
susţinut şi de stânga franceză. Tema exilului rămâne pentru 
Horia Vintilă o permanenţă, dar cu perspective mereu noi, aşa 
cum ar fi în cazul romanului Persecutaţi-l pe Boetius (pare că 
traducerea în română, după 1990, foloseşte un alt titlu decât 
cel original), cu o structură care surprinde, în care timpul 
istoric devine unul actual, printr-o conexiune a două planuri 
aparent diferite, în substraturile profunde ale lor. Manuscrisul 
şi salvarea lui reprezintă cheia stăvilirii barbarilor, fie că 
e vorba de cei din timpul prăbuşirii Imperiului Roman de 
Apus, fie că se referă la cei veniţi pe tancurile sovietice 
(„Dacă manuscrisul va fi salvat, nimic din frumuseţea lumii 
acesteia nu se va pierde. Parabolele sunt îndreptate împotriva 
noilor barbari, cei care au ocupat Estul european.”).

O atenţie aparte acordă criticul activităţii Monicăi 
Lovinescu şi a lui Virgil Ierunca la postul de radio Europa 
liberă, devenit prin cronicile lor vorbite, nu lipsite de 
implicaţii politice, un adevărat barometru al vieţii culturale 
româneşti. Cititorul român a putut să le consulte în forma lor 
tipărită abia după 1990, dar fără să mai aibă impactul pe care 
l-au avut pe calea undelor. Criticul timişorean este de părere 
că cei doi, cu bună ştiinţă, şi-au sacrificat propria operă 
pentru o cauză naţională (nu putem ocoli cuvintele mari!) şi 
cred că are multă dreptate în acest sens.

Un caz aparte (până la urmă, toate sunt cazuri aparte!) 
îl reprezintă şi Petru Dumitriu, scriitor cu un trecut de om al 
puterii comuniste, chiar dacă el „crede ceea ce scrie”, aşa cum 
ni se spune. Adevărul este că talentul autorului romanului 
Pasărea furtunii, dincolo de tributul ideologic plătit, face 
din scrierile sale o lectură agreabilă. În Drum fără pulbere, 
spre exemplu, are, printre altele, o scenă memorabilă, când 
se răstoarnă cazanul în care fierbe fasolea pentru tinerii 
entuziaşti şi flămânzi, decişi să construiască celebrul Canal. 
Sunt pasaje demne de Rabelais. Cornel Ungureanu ilustrează, 
desigur, cu Cronică de familie, roman care, în bună măsură, 
rezistă şi azi. În exil, Petru Dumitriu, din cauza trecutului său 
comunist, este acceptat mai greu („El rămânea un personaj 
ciudat, un Rudolf Hess aterizat pe un teritoriu duşman, un 
posibil partener pentru negocieri.”). Romanele sale din exil 
(Ne întâlnim la Judecata de apoi, Incognito) sunt opere „cu 
cheie”, precum şi reluări sub un alt unghi, o altă mentalitate a 
vechilor scrieri. După o lungă tăcere, romancierul descoperă 
credinţa şi are profunde meditaţii teologice („O ciudată 
umilinţă înlocuieşte trufia de odinioară.”).

Drumul spre exil al unor autori, cum suntem 
încredinţaţi în La vest de Eden, trece mai întâi prin subsolurile 
în care locuiau o seamă de scriitori (Leonid Dimov) sau prin 
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cenaclurile patronate de scriitori comunişti, mai mult sau mai 
puţin supăraţi pe putere (Miron Radu Paraschivescu), cum 
este şi cazul lui Dumitru Ţepeneag, considerat „principalul 
arhitect al succesului lui Goma în Franţa”. Exilul său parizian 
este unul al acţiunii: „Repezit, cinic, demolator, Dumitru 
Ţepeneag e, în primul rând, un autor care acţionează. 
Participă la mitinguri, se întâlneşte cu scriitori alături de 
care ar putea înjgheba un protest. Numără aliaţii posibili, 
studiază, ca un şef de armată, calitatea combatanţilor din 
subordine. Scrie articole în presa importantă. Dacă sunt 
modificate, protestează. Face liste cu autori «la care s-ar 
putea apela».” (Ibid., p. 211) Parte din mecanismul creator 
pentru Dumitru Ţepeneag este polemica. Cuplul Ţepeneag-
Goma, părând indestructibil, până la urmă se destramă. 
Cornel Ungureanu nu insistă asupra aspectelor anecdotice 
ale momentului, ci îl judecă pe Dumitru Ţepeneag prin 
scrierile sale, insistând asupra rolului pe care acesta l-a avut 
în «insurecţia onirică» („uneşte în mod neaşteptat onirismul 
estetic cu postmodernismul, într-o naraţiune care reprezintă 
nu numai o performanţă tehnică mai puţin obişnuită, dar şi 
o sinteză lirică aproape perfectă de dramă, de grotesc şi de 
lirism.”).

Criticul remarcă faptul că Paul Goma a fost 
considerat aproape unanim drept unicul dizident, ţine să 
pornească în conturarea sa de la ceea ce numeşte „lecţia 
Basarabia”, să pună în relaţie literatura cu rezistenţa 
românească din munţi (până în 1956) şi să-i judece scrierile 
în contextul în care „desprinderea esteticului de politic” 
era o realitate care, în ţară, devenea un mod de rezistenţă 
pentru o seamă de scriitori şi care, în cazul lui Goma nu 
putea să fie ocolit: „Ca atare, el va scrie Istoria românilor 
nu din unghiul de vedere oficial, ci din unghiul de vedere 
al unui grup, al unei familii, al unui individ ameninţat cu 
distrugerea. Ameninţat cu distrugerea, în primul rând, a 
memoriei, a amintirilor, a rădăcinilor. Esteticul interesează 
mai puţin pe cineva care trăieşte sub această ameninţare. 
El, scriitorul, trebuie să lase documentele existenţei unui 
popor, ale unui grup, ale unei familii. Se reconstitue 
adevărul despre o lume ameninţată.” (Ibid., p. 234) E de 
luat în seamă şi observaţia criticului cum că, într-o perioadă 
imediat următoare anului 1990, când amintirile, mărturiile 
din închisori încep să abunde, scrierile lui Paul Goma riscă 
să fie minimalizate. „Clasicizarea” lui într-un asemenea 
context, imediat după 1990, este şi ea o expresie a unei 
asemenea minimalizări, pe nedrept.

În gama largă a aspectelor exilului literar românesc, 
unghiurile de vedere sunt şi ele extrem de diversificate, 
uneori neaşteptate. Proiectul unei Istorii a literaturii române 
a lui Ion Negoiţescu (homo aesteticus), mai mult decât în 
volumul publicat în 1992, reprezintă promisiunea unui nou 
început: „Ion Negoiţescu era, după cum ni-l înfăţişează 
proiectul, un critic pentru care construcţia însemna eliminarea 
necruţătoare a tuturor elementelor îngust-parazitare, a 
delirului «artist». Studiile apărute după 1966 atrăgeau atenţia 
asupra consecvenţei criticului. Pe parcursul deceniului al 
optulea, tânărul om de cultură din România trăia fascinaţia 
unui spectacol cultural ce îi întărea încrederea în Opera care 
va veni.” (Ibid., p. 192) 
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Pentru Eugen Ionescu, însă, prin relevarea unor 
aspecte biografice mai puţin vehiculate, România este un 
loc al exilului („România e primul loc al unui exil exemplar. 
Aici copilul face prima experienţă a exilului. E primul loc 
în care el este anulat de voinţa paternă.”) Cât despre Matei 
Călinescu, profesorul, C. Ungureanu crede că „ar putea 
alcătui, alături de Norman Manea şi Virgil Nemoianu, noua 
reprezentanţă românească în Occident”.

La vest de Eden cristalizează şi o problematică ce 
ţine de esenţe ale unei istorii literare. Aşa ar fi, spre exemplu, 
consideraţiile despre triumful expresionismului în poezia lui 
Aron Cotruş, unul cu totul aparte; redesenarea atmosferei 
de la reuniunile Sburătorul, prin Monica Lovinescu, dar şi 
o panoramare a familiei literare a Lovineştilor; cristalizarea, 
cum am mai arătat, a grupului oniric şi insurecţia produsă 
de aceştia; raportul între etic şi estetic într-o literatură a 
dizidenţei; regăsirea în literatură a unui spaţiu pierdut, ca o 
întoarcere acasă într-un alt plan, dar şi depăşirea unor limite 
prin scris („Eugen Ionescu scrie într-o lume care nu mai 
poate fi gândită.”).

Este şi nu este surprinzător (pentru cine e familiarizat 
cu scrierile lui Cornel Ungureanu) să descoperi dezinvoltura 
cu care criticul se mişcă într-o problematică de asemenea 
densitate, cu un limbaj de o mare simplitate, de parcă ieri 
ar fi descoperit farmecul povestirii. El ştie să nareze aspecte 
literare greu de narat, să fie poematic cu măsură, dar eficient 
(„Lumea lor – a exilaţilor, n. n. – precum Atlantida, s-a 
scufundat.”). Nu îi lipseşte nici pigmentul ironic, la fel, 
discret, dar de efect: „Scriind textele necesare noului regim, 
proze care să condamne duşmanul de clasă, povestiri care 
să pună în lumină chipul eroului comunist, tânărul Petru 
Dumitriu creştea într-o zi cât alţii într-un an.” (Ibid., p. 140) 
Sau: „Paul Georgescu, protector al lui Matei Călinescu, 
Nichita Stănescu, Ilie Constantin ş. a. m. d., era un asemenea 
funcţionar important. Era prim-ministrul guberniei numite 
Uniunea Scriitorilor.” (Ibid., p. 245) Toate acestea şi multe 
asemenea fac scrisul lui Cornel Ungureanu atractiv, cu 
capacitatea de a introduce lejer cititorul într-o problematică 
deloc simplistă.

Dacă volumul de faţă nu este o istorie literară a 
exilului românesc, cum susţine autorul său pe bună dreptate, 
nu mai puţin adevărat e faptul că reprezintă un argument cât 
se poate de solid în favoarea scrierii unei astfel de istorii, 
pentru că, fără de o asemenea lucrare, imaginea literaturii 
române rămâne una incompletă. Dacă o va face Cornel 
Ungureanu, nu ştim, poate că da, de vreme ce a ţinut să 
scrie şi un al doilea volum (La vest de Eden, vol. II, Editura 
Amarcord, Timişoara, 2000), completând cu nume noi 
de scriitori (Constantin Virgil Gheorghiu, Leonid Arcade, 
Paul Miron, Ion Caraion, Ştefan Baciu, Ioan Petru Culianu, 
Virgil Nemoianu, Gabriela Melinescu, Petru Popescu), dar 
introducând şi o categorie nouă, Oamenii exilului interior 
(Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Marc-Mihail Avramescu). 
Nu vom dezvolta aici problematica acestui tom secund, 
mulţumindu-ne deocamdată să încheiem cu cuvintele finale 
ale autorului, de la primul volum. Despre acestea „poate 
scriem cu altă ocazie”.
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Mircea Eliade este, pe deasupra lor, marele guru al temelor 
oculte, esoteroce, indiene, tibetane.

În pofida acestora, cartea e scrisă alert, limpede, 
cu propoziții scurte, uneori eliptice ca într-un jurnal 
adevărat. Dialogul interior, inserturile temporale, o stare 
de euforie spirituală, dar și admirativă la marii maeștri 
întîlniți de novicele autor, C. U., parantezele istorice sau 
anecdotice biografice, acoladele, toate dau un aer incitant, 
de autenticitate, de real.

Reală în carte nu e istoria însăși, care e cel mult 
decor, un artificiu temporal. Deși ea lasă în urmă numai și 
numai ruine, inclusiv vieți omenești ruinate, curmate crud 
sau, alteori, măcar umilite, înjosite. Doar personajele, doar 
ele sînt reale. Ele au meritul de a fi la Cornel Ungureanu 
deopotrivă fictive, prin proiecția admirabilă pusă în pagină, 
dar și persoane reale. Unele încă în viață, unele chiar cu 
un destin public azi sau ieri – scriitoricesc, artistic, clerical, 
publicistic, medical, funcționăresc ori politic. Dar mai ales 
ideile lor sînt reale. O fervoare pentru carte ca obiect aproape 
mistic, aproape „tibetan”, le domină pe toate. „Cartea” e 
pentru toți un Bardo Thodol, o inițiere escatologică. Nu 
întîmplător Cornel Ungureanu își pune „Șantierul 2” sub 
semnul lui Parsifal, al căutării Graalului, Sfîntului Potir, 
esenței ultime a vieții.

Punctul de referință (inclusiv în titlul cărții), dar 
și de confruntare, după ce și-a fost consumat în scris, 
inclusiv aici, admirația fără rezerve față de Maestrul lumii 
metafizice, este Mircea Eliade. Tema acestuia încearcă 
Cornel Ungureanu să o experimenteze în mod concret pe 
propria lui biografie: „camuflarea sacrului în profan”, în 
istorie. Ca atare nu se sfiește să-și numească cartea Șantier 
2 în trena, dar și în provocarea Maestrului. E splendidă 
explorarea etimologică a acestui cuvînt aparent banal, ca să 
nu spunem deloc poetic. Așa ajunge Cornel Ungureanu la 
ultima lui rădăcină, cea latină: „șantier”, adică „cantarius”, 
adică „cal răpciugos”.

„Jurnalul de lectură” nu e deloc un corp străin în 
această carte. El leagă prin atmosfera narativ-colocvială, 
diaristică, cu tema muzicală, așa-zicînd, a cărții, cea a 
inițierii escatologice a autorului însuși, chiar atunci cînd îi 
comentează pe alții. Sînt excepțional de prețioase paginile 
în care Cornel Ungureanu îl invocă pe Ovidiu Cotruș, 
relația acestuia cu Mircea Eliade. Apoi scrisorile acestuia 
către Ovidiu Cotruș în acei ani ai unei corespondețe prin 
poștă atît de ... „oculte”. De asemenea, cele despre dr. 
psihiatru Arthur Dan, profesînd în spitalul de boli psihice 
din actualul Castel Regal de la Săvîrșin, în anii șaizeci ai 
secolului trecut.

Tot Banatul lui Cornel Ungureanu este populat de 
această faună veche, străveche de oameni drogați de cultură 
ca o formă nu doar de inițiere în adevăruri subtile sau doar 
necesare în viață, ci și ca o cale de salvare, ca o inițiere 
escatologică.

Dacă mai era nevoie, s-a demonstrat: Cornel 
Ungureanu este unul dintre cei mai complecși scriitori ai 
Timișoarei de astăzi, și nu numai a ei (alături de Livius 
Ciocârlie și Mircea Mihăieș).
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Vasile DAN

Un itinerar spiritual

Am să mă refer în cele ce urmează la, poate, cea mai 
bună, frumoasă, seducătoare carte a lui Cornel Ungureanu. 
Îmi dau însă seama repede și ce risc: să las deoparte reputația, 
de atîtea ori confirmată, a lui Cornel Ungureanu, cea de 
critic literar. Pe deasupra, e cea vast recunoscută, în primul 
rînd de beneficiari: scriitorii români de astăzi, indiferent de 
genul literar în care scriu, de promoții, generații, grupuri și 
grupuscule literare. Firește, criticul îi fericește, cu osîrdie, 
întîi și-ntîi, pe cei din vest: primii estici ai Vestului nostru, 
cei din Banat, vreau să zic. Așadar, cartea lui Cornel 
Ungureanu care m-a cucerit cu totul: Șantier 2. Un itinerar 
în căutarea lui Mircea Eliade, editura Cartea Românească, 
2010. În ea se găsesc toate genurile care captivează și 
satisfac gustul literar exigent al cititorului: narațiune pură, 
dezinvolt și cu naturalețe produsă, jurnal intim, jurnal de 
lectură, poezie proprie și „recitită”, „rescrisă”, „tradusă” 
în context epic sau diaristic, bildungsroman scris într-o 
manieră confesiv-reflexivă de bună școală germană, eseu 
critic, uneori encomiastic, explicit asumat însă de autor, 
despre Mircea Eliade cel tînăr (în special cel din Șantier, 
dar și din celelalte cărți mai mult sau mai puțin „indiene”: 
Lumina ce se stinge, Isabel și apele diavolului, India), 
istorie literară și istorie pur și simplu, în orice caz, culturală 
bănățeană, arhivistică comentată.

Pretextul autorului, iar nu tema cărții, este căutarea 
inițiatică, în junețea sa imediată postuniversitară, a unei 
arhive neprețuite, pierdută în vestigii chezaro-crăiești 
bănățene aflate în ruină (de exemplu „Pavilionul fericițior” 
din Castelul de la Zăgujeni). Arhiva aparținea unui rezident 
timișorean pentru o scurtă perioadă (pe la 1800 și puțin), 
Korosi Csoma Sandor, secui la origine, explorator-pionier 
al Tibetului în secolele XVII-XVIII, cel care a căutat aici, pe 
Acoperișul Lumii, rădăcinile etnice ale maghiarilor. El a scris 
o gramatică, se pare că prima, a limbii tibetane, un dicționar 
tibetano-englez, a tradus cărțile sacre, inclusiv Cartea 
morților tibetani. Arhiva, plus pasiunea „temei tibetane” 
au trecut urmașilor ori discipolilor acestuia, Giovanni și 
Ernesto Szucs și altor bibliotecari ai Castelului, curtezanelor 
lor, puzderiei de scriitori locali care trăiesc toți pandemia 
experiențelor mai mult sau mai puțin oculte. Contextul 
este nuanțat de mediul fertil cultural, dar și spiritual local, 
bănățean, populat de scriitori aninimi, dar „excepționali”, 
alții totuși validați superlativ public, precum Tata Oancea 
(Petru E. Oancea), Lucian Costin, ceferistul scriitor Lică-
Olt, poetul George Suru, un profesor de geografie sacră 
care a realizat hărți ale Tibetului, dar și prozatorul Sorin 
Titel ori venerabilul Franyo Zoltan. Cartea are aerul uneia 
de investigație polițist-metafizică, ca în Umberto Eco. Atîta 
doar că ea se desfășoară pe nivele temporale mai adînci care 
se intersectează și, culmea, se influențează într-un prezent 
devorator. Cum s-ar zice augustinian: prezentul celor 
trecute, prezentul celor viitoare, prezentul celor prezente. 
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Ion BUZAȘI

Capitole ocultate de cercetările literare

În ultimele decenii au apărut diferite tipuri de 
istorii ale literaturii române: Istoria critică a literaturii 
române (Nicolae Manolescu), Istoria politică a literaturii 
române contemporane (Petru Anghel), Istoria didactică a 
literaturii române (Gheorghe Crăciun), Istoria didactică 
a poeziei românești (Iulian Boldea), Istoria anecdotică a 
literaturii române (Florentin Popescu). 

În 2006, Editura Aula din Brașov, patronată de 
regretatul Alexandru Mușina, publică Istoria secretă a 
literaturii române de Cornel Ungureanu, critic și istoric 
literar, care pe lângă studiile și articolele despre scriitori 
români și-a adjudecat un teritoriu de cercetare specific: 
geografia literară. Undeva autorul amintește că acest 
concept de „geografie literară” este schițat încă de G. 
Călinescu în finalul prefeței la istoria sa literară:„Eminescu 
în Bucovina, Hașdeu în Basarabia, Bolintineanu în 
Macedonia, Slavici la granița de Vest, Coșbuc și Rebreanu 
în preajma Năsăudului, Maiorescu și Goga pe lângă Oltul 
ardelean sunt eternii noștri păzitori ai solului veșnic”. 
Geografia literară se interferează adesea în cercetare cu 
geopolitica și îi arată cercetătorului o serie de capitole și 
aspecte ale literaturii române, care au rămas secrete sau 
ocultate în cercetările literare. Așa s-a născut ideea redactării 
unei „istorii secrete” a literaturii române la sugestia 
aceluiași Alexandru Mușina: „Cartea noastră a pornit de 
la o sugestie a lui Alexandru Mușina primită în octombrie 
2005. Era perioada în care lucram micromonografii 
dedicate lui Goga, Agârbiceanu, Coșbuc, Blaga, Cioran, 
Oskar Walter Cisek, destinate a fi scheletul volumului al 
treilea din Geografia literară a României. Felul în care au 
fost întâmpinate Geografiile… m-a îndemnat să cred că e 
necesară o Istorie alternativă (secretă) a literaturii române, 
care poate clarifica rostul acelor cărți” (p.18). Mă opresc 
la două capitole din cartea lui Cornel Ungureanu: Școala 
Ardeleană și Poezia carcerală.

Primul, cuprinde câteva sublinieri și clarificări 
despre acest important capitol, nu numai în dezvoltarea 
literaturii române, ci și din istoria noastră politică. La 

începutul secolului al XVIII-lea românii nu existau ca 
națiune politică. În acest context apariția lui Ion Inocențiu 
Micu Klein a fost providențială, el a fost „un bărbat 
exemplar al începuturilor”, care a înțeles că orice dialog 
cu Viena, capitala Imperiului de care aparțineau românii 
ardeleni, presupunea definirea religioasă a românilor. 
Ortodoxia nu-i putea așeza lângă cele trei națiuni: unguri, 
sași și secui; de aceea, la 1700, Episcopul Atanasie Anghel 
inițiază necesara unire religioasă pentru emanciparea 
națională a românilor, iar Inocențiu Micu Klein devine, 
prin Unire, nu doar conducător religios, ci chiar conducător 
politic al românilor, statut social ce poate explica „starea 
conflictuală” cu Viena – cu Maria Tereza și pe urmă 
chiar cu Papa Benedict al XIV-lea. Destinul său tragic, 
comparabil cu al lui Avram Iancu, poate fi descoperit „în 
arhivele secreta ale Imperiului învingător” (p.65) și Cornel 
Ungureanu excerptează momentele acestui destin, din 
scrierile istorice ale lui David Prodan, filosofice ale lui 
Lucian Blaga și eseistice ale lui Augustin Buzura – fixându-
i-se efigia de „cel mai de seamă om politic pe care l-a dat 
neamul românesc din această țară transilvană” (L. Blaga).

Blaga își amintește de acest exilat, atunci când 
el însuși „trăia un exil interior”. „E o experiență care se 
repetă, și încă un cărturar al Ardealului simte că «istoria» 
care începe odată cu Inocențiu, se repetă”.

Cornel Ungureanu este uimit și contrariat de o 
realitate a programelor școlare, și anume că „studiul Școlii 
Ardelene trebuie să înceapă azi de la decizia Ministerului 
Învățământului de a-i scoate pe Micu, Șincai, Maior și 
Budai-Deleanu din programa școlară” (p.69), iar în anii 
ce vin „un șir de importanți cărturari români vor alimenta 
fondul secret al literaturii române” (ibidem). Paginile 
din Istoria secretă… a lui Ungureanu sunt adesea, ca în 
acest fragment, vizionare: „Iată de ce o Istorie (secretă) a 
literaturii române ar trebui să insiste asupra corifeilor Școlii 
Ardelene. Așezați la subsol, excluși din edificiul literaturii 
actuale, ei aparțin hârtiilor de taină care fortifică viitoarea 
istorie a literaturii” (p.69). În continuare comentariul 
interogativ ironic împrumută sugestii din Epistolia 
închinătoare (= Dedicația) către Mitru Perea (alias 
Petru Maior), din care, citită în codul „istoriei secrete” a 
literaturii, deduce că ar fi existat și o altă epopee decât cea a 
lui Budai-Deleanu, una gravă, sobră, întemeietoare, Eneida 
ardelenească, „iar Budai-Deleanu ar fi compus (după cum 
putem înțelege) replica: Țiganiada ar putea fi adevărata 
epopee a lui Dracula Voievod”. Concluzie surprinzătoare, 
originală, dedusă dintr-o situație întristătoare a cunoașterii 
de suprafață a Școlii Ardelene de către acești alcătuitori ai 
programelor școlare: „Poate că a venit momentul, grație 
alcătuitorilor de programe școlare, să încercăm să studiem 
sosirea și afirmarea lui Dracula în cultura română. Fiindcă 
dacă Ardealul îl are pe Dracula, știut în toate colțurile lumii, 
dacă ilustrul personaj a cucerit milioane de cititori prin 
ineditul prezenței sale, de ce să nu renunțăm la niște autori 
care nu sunt pe măsura vremii noastre. Cititorul, vizitatorul, 
elevul sau studentul, viitorul învățător și viitorul profesor 
de literatura română trebuie să afle că nu Micu, Șincai, 
Maior Budai-Deleanu trebuie cunoscuți, studiați, înțeleși, 
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Corrnel Ungureanu, Livius Ciocârlie, 
Lucian Alexiu, 1999
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ci Dracula” (p.69). Capitolul Școlii Ardelene are încă 
destule necunoscute, pentru că opera acestor scriitori n-a 
fost integral reeditată la data elaborării Istoriei… lui Cornel 
Ungureanu. De atunci, din 2006, trebuie să consemnăm 
cel puțin două ediții care completează capitolul Școlii 
Ardelene: Ion Budai-Deleanu, Opere, Ediție îngrijită, 
cronologie, note și comentarii, glosar și repere critice de 
Gheorghe Chivu și Eugen Pavel, Studiu introductiv de 
Eugen Simion, Academia Română (F.N.S.A.), București, 
2011, colecția „Opere fundamentale”, și încă una, și mai 
bogată: Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Ion Budai-Deleanu 
în mărturii antologice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 
2012.

*
Paginile consacrate Literaturii carcerale (pp. 190-

194) alcătuiesc o Addenda la capitolul Homo religiosus, 
între V. Voiculescu și N. Steinhardt.

Până în 1990 nu se putea vorbi despre poezia 
închisorilor comuniste sau de poezia carcerală. Chiar 
în anul apariției Istoriei… lui Cornel Ungureanu, Ioana 
Cistelecan publică la Eikon (Cluj-Napoca) o antologie de 
poezie carcerală în care sunt prezenți cu selecții puține 
dar semnificative Radu Gyr, Nichifor Crainic – clasici ai 
poeziei carcerale – alături de poeți mai puțin cunoscuți 
sub aspectul acestei teme Andrei Ciurunga, Ioan Andrei, 
Ion Caraion, Ioan Vasile Pica, Dimitrie Paciag, Sergiu 
Mandinescu.

Cornel Ungureanu găsește o definiție potrivită 
acestor poezii: „cântece de temniță”: „Nici o calofilie, totul 
e strident, dur, pune în valoare suferința. E o altă vârstă a 
poeziei și o literatură scrisă după alte legi. Poetul nu mai 
scrie poezii, scrie cântece de temniță. E o specie nouă, care 
își are legile ei”(pp.190-191). O opinie asemănătoare a 
exprimat Paul Goma, în romanul memorialistic Gherla, un 
dur reportaj de închisoare în care fixează câteva trăsături 
ale acestui gen de poezie: a fost pentru deținuți, alături de 
rugăciune, un reazem moral, a circulat pe cale orală, este 
o poezie cvasifolclorică (colportată de la deținut la deținut, 
sau de la o închisoare la alta) și poeziile lui Nichifor 
Crainic și ale lui Radu Gyr cunosc mai multe variante, ca 
și poezia populară. La trăsăturile schițate de Paul Goma 
trebuie să adăugăm încă două: este și o poezie religioasă 
(Az’ noapte Isus de Radu Gyr – este deopotrivă poezie 
religioasă și poezie carcerală). Și într-un fel, după opinia lui 
Marian Popa – din O Istorie a literaturii române de azi pe 
mâine – o replică la poezia festivistă și falsă a realismului 
socialist. Nu are dreptate Paul Goma când susține că 
această poezie, asemenea plantelor de seră, nu rezistă decât 
în spațiul închis al detenției. Poezii precum Az’ noapte 
Isus de Radu Gyr sau Unde sunt cei care nu mai sunt? de 
Nichifor Crainic sunt capodopere ale poeziei românești, 
reproduse de toate antologiile. Cornel Ungureanu încheie 
paginile de „addenda”, ca și în cazul Școlii Ardelene, cu 
o propunere de completare a acestei poezii: „Literatura 
rugăciunii e simplă, vastă, uneori bazată pe o experiență 
religioasă aparte. Antologiile viitoare ar trebui să le acorde 
preoților închiși un spațiu special” (p.191). Venind parcă 
în întâmpinarea acestei propuneri (cerințe), am editat în 
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2018, la Galaxia Gutenberg, antologia Poeți preoți greco-
catolici, Poezie carcerală, în care am cuprins poezii de 
Ioan Andrei, Radu Brateș și Tertulian Langa (unele puțin 
cunoscute, altele necunoscute).

Istoria secretă a literaturii române de Cornel 
Ungureanu arată că literatura română pe toată durata 
dezvoltării ei are încă destule mistere. Pe unele dintre 
acestea autorul ni le-a dezvăluit cu argumente și cu 
inteligente conexiuni interdisciplinare.

Cristina TIMAR

D.R. Popescu într-o lectură amicală 

Cornel Ungureanu e un scrib neobosit și un spirit 
neliniștit, care în permanență își testează robustețea, 
neîngăduindu-și pauze editoriale prelungite. Anul 
2014 a fost marcat în bibliografia criticului de apariția 
unui volum eteroclit, Zilele și nopțile săptămânii. O 
introducere în opera lui D.R. Popescu*. Cu toate că, 
declarativ, se promite a fi un studiu monografic fără 
pretenții, căci își propune doar o „introducere” în 
opera unui important scriitor șaizecist, se dovedește 
a fi în egală măsură mai puțin și mai mult decât în 
presupusa intenție. Mai puțin, căci lui D.R. Popescu 
îi sunt consacrate explicit doar 40 de pagini din 145, 
restul fiindu-le dedicate altor scriitori șaizeciști, pe care 
Cornel Ungureanu i-a privilegiat în sfera preferințelor 
literare de-a lungul timpului, i-a revizitat și revizuit 
de nenumărate ori. Evident, o parte dintre ei sunt tot 
bănățeni ori olteni de frunte: Nicolae Breban, Sorin 
Titel, Petre Stoica, Marin Preda, iar alții, tot fii ai 
provinciei, mai de la Sud sau Est: Ștefan Bănulescu, 
respectiv George Bălăiță. Mai mult, căci până la sfârșitul 
aparentei monografii cititorul se convinge că D.R. 
Popescu e un pretext pentru ca reputatul critic și istoric 
literar să redeschidă dosarul temei care l-a consacrat 
definitiv: geografia literară și renegocierea raporturilor 
dintre Centru și Periferii. Volumul în sine rămâne un 
satelit al marilor studii din anii anteriori, care au adus 
în prim-planul dezbaterilor culturale autohtone o nouă 
manieră de a privi literatura, în secțiune transversală, 
apropiind-o de studiile culturale și problematizând 
ierarhia rigidă impusă de un centru, care-și selecta și 
impunea canonul eminamente pe principiul esteticului. 

Deschizător de drumuri în aceste direcții noi, 
atât de firești, de altfel, în vremuri postmoderne, Cornel 
Ungureanu a creat nu doar emulație intelectuală, 
ci și o adevărată școală, prin înființarea fundației A 
treia Europă, consecință directă a cărților dedicate 
literaturilor central și est-europene (interes care începe 
în anii ‚80, cu Imediata noastră apropiere, vol. I, 
urmat de vol. II, în 1990, și culminând cu Mitteleuropa 
periferiilor, 2002), din care-și extrage marea temă, 
urmărită asiduu în  următorii ani: Geografie literară, 
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2002, Geografia literaturii române, azi. vol. I Muntenia, 
2003, Geografia literaturii române, azi. vol. IV Banatul, 
2005, Istoria secretă a literaturii române, Editura Aula, 
2007, reeditată cu succes în anii din urmă.

Sedus de propria-i temă critică, Cornel 
Ungureanu nu face niciun efort să i se sustragă și 
chiar când își propune o monografie, ajunge tot la ea, 
testând-o și nuanțând-o la nesfârșit. D.R.Popescu e 
privit prin prisma rețelei de relații intrageneraționale, 
criticul selectând acele opere care prin tematică și reușită 
estetică intră cel mai bine în dialog cu spiritul vremii, 
fiind reprezentative și pentru un anumit areal geografic, 
care poate să transceandă granițele naționale. Cele 
patru capitole care-l au în prim-plan pe D.R.Popescu 
sunt scrise de un inițiat pentru inițiați. Criticul nu stă să 
lămurească metodic, cronologic, evoluția vastei opere a 
lui D.R.Popescu. Pornește de la premiza că cititorul e 
deja un bun cunoscător al scriitorului și se mișcă fără 
greutate de-a lungul și latul operei lui D. R. Popescu, cam 
cu aceeași lejeritate cu care o face Cornel Ungureanu 
însuși. În cap. I, Retorica excepției, demersul pare să 
fie biografic, criticul citând o mărturisire a scriitorului 
legată de locurile sale natale, satul Dănceu al tatălui, 
unde și-a petrecut copilăria și a urmat școala primară. 
Apoi se citează evocarea anilor „dionisiaci” de la Liceul 
Gojdu, din Oradea, căci mama viitorului prozator era 
bihoreancă. Cele două linii ereditare, linia oltenească și 
cea bănățeană se vor împleti în opera lui D.R.Popescu, 
dar mai ales Dănceul natal pare să-i bântuie amintirile și 
să-i ofere material de observație. Criticul nu insistă prea 
mult, citarea din mărturisirile lui D.R. Popescu fiindu-i 
suficientă. În schimb, citatele autobiografice se dovedesc 
un bun prilej pentru comentator de a relua sintagme 
critice mai vechi: „satul demonizat”, „propensiunea 
spre modele vechi, spre arhetip”, „scenariu care repetă 
marile mituri”. Observația are caracter de generalitate, 
atât în privința operei lui D.R. Popescu, cât și a operei 
congenerilor, după cum se va demonstra ulterior: „Atât 
teatrul său, cât și nuvelele, caută modele în mitologia 
greacă: ceea ce evocă el s-a mai întâmplat odinioară, 
demult, face parte dintr-un scenariu sacru. Pe de o parte, 
scenariul care repetă marile mituri, pe de alta, un soi de 
așezare desacralizatoare într-un cotidian derizoriu. Dor 
este o rescriere a Orestiei, Ca frunza dudului din rai, a 
Medeii, Duios Anastasia trecea, a Antigonei.” (pp. 7-8) 

Subcapitolele 2 și 3 sunt construite în antiteză, 
Zilelor săptămânii, volumul de nuvele și schițe cu care 
debuta, în 1957, D.R.Popescu, pe urmele Desfășurării 
lui Marin Preda, opunându-i-se Nopțile săptămânii, 
metaforă sub care stă întreg teatrul lui D.R. Popescu, 
nu doar piesa cu titlu omonim, apărută în vol. Domnul 
Fluture și Doamna Fluture în 2006. Contrastul dintre 
regimul diurn al prozei de început a lui D.R. Popescu 
și cel nocturn al teatrului său din aceeași perioadă 
funcționează ca o compensare a micului compromis 
utopizant, necesar în epoca anilor ’50-’60, pentru a 
obține o minimă recunoaștere, și adevărul contrautopic 
al propriei conștiințe, deconspirat prin teatrul subversiv, 

parabolic, practicat, de altfel, și de alți importanți 
scriitori din comunism. Observația, extrem de ofertantă 
și meritând o serioasă aprofundare, nu trece de nivelul 
remarcii privind și cele două temporalități, văzute tot 
în contrast: proza începuturilor privea cu speranță spre 
viitorul luminos, teatrul se întoarce spre trecut. „Este 
importantă intrarea în teatru a lui Mazilu, D.R. Popescu, 
Marin Sorescu, Ion Băieșu, Fănuș Neagu. Dacă analizăm 
primele piese ale lui D.R.Popescu, Cezar, măscăriciul 
piraților, Visul, Acești îngeri triști, Pisica în noaptea 
de Anul Nou, putem observa cum replicile personajelor 
vizează tocmai anularea gândirii utopizante din literatura 
anilor ’50.” (p.14) Capitolul al II-lea, intitulat sugestiv 
Despre ruinarea Utopiei, ia în discuție condiția de, cu 
o sintagmă pe care Cornel Ungureanu o preia de la 
Ștefan Agopian, „scriitor în comunism” și totodată noul 
nivel contestatar atins de D.R. Popescu după momentul 
debutului, prin extraordinara povestire parabolică, Leul 
albastru, care-și păstrează actualitatea și după 1989: 
„Parabola leului albastru, visat ca imagine posibilă și 
eliberatoare, imagine sacră, de refugiu, a adolescentului 
claustrat mi se pare una dintre cele mai elocvente din 
proza lui D.R. Popescu. Iar imaginea leului bătrân, 
cel care, după ce e eliberat din cușcă nu mai are decât 
energia de a muri, la marginea teritoriului pe care i-l 
oferă libertatea, una dintre cele mai profunde comentarii 
asupra condiției scriitorului liber”. (p.26) Ultimele două 
capitole consacrate lui D.R. Popescu nu aduc noutăți 
hermeneutice, ci fixează câteva repere de interpretare a 
marilor sale romane, F și Vânătoarea regală, lumi ale 
hybris-ului, în care dezumanizarea și demonizarea au 
înlocuit ordinea și pacea universului rural tradițional. 
Neliniștea, crimele, lipsa compasiunii, trivializarea 
suferinței celuilalt sunt semnele recognoscibile ale 
acestui univers damnat, din care Tatăl/Demiurgul a 
dispărut, abandonându-l haosului. Din nou, Cornel 
Ungureanu semnalează apropierea ciclului F... de 
prozele scriitorilor sud-estului european, iugoslavi sau 
bulgari, dar fără a duce comparatismul dincolo de simpla 
menționare a preocupării pentru tema paricidului. În 
schimb, D.R. Popescu e, în opinia criticului, liderul 
incontestabil al generației tinere de prozatori ai 
„obsedantului deceniu”, mai precis ai „Provinciei 
literare tinere” (p.37), prin introducerea unei sintagme 
care va face carieră: „demetropolizarea culturii”. Este 
și sintagma pe care Cornel Ungureanu o va folosi ca 
titlu al celei de-a doua secțiuni a volumului, poate prea 
digresivă, dacă  nu chiar excedentară în raport cu prima 
și chiar trădând oferta inițială. Căci, dacă interesul 
pentru colegii de generație ai lui D.R.Popescu este pe 
deplin explicabil și necesar pentru o corectă raportare 
a operei sale la contextul anilor ‚60-’70, textul vizând 
creația lui Anghel Dumbrăveanu, poet bănățean apropiat 
de revista „Steaua” sau cel despre Adrian Păunescu nu 
se justifică mai deloc în economia cărții. 

Cornel Ungureanu este mai mult decât criticul 
pasionat de extraordinara generație șaizecistă: este 
prietenul multora dintre scriitorii acestei generații extrem 
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de valoroase. Iar în numele amiciției, sacrifică de multe 
ori rigoarea, distanțarea și metoda critică. Cu siguranță, 
este un înfocat admirator și un foarte bun cunoscător al 
generației șaizeci și, în speță, al lui D.R. Popescu. Cu 
un singur amendament... intuițiile sale hermeneutice 
merită preluate și aprofundate, căci monografia operei 
lui D.R.Popescu încă își așteaptă autorul. 

_______
*Cornel Ungureanu, Zilele și nopțile săptămânii. O introducere 
în opera lui D.R. Popescu, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 
2014, p.145

Senida POENARIU

Recuperarea biografiei

Încă din titlu, Arta paricidului la români* deschide 
direcții hermeneutice cel puțin surprinzătoare. Intrigă nu 
doar extinderea subiectului asupra unei întregi națiuni, cât 
și opțiunea pentru această asociere „sensibilă” a termenilor. 
Decelarea „artei” paricidului la români se traduce, de fapt, 
în această carte printr-un demers de receptare a operei a 
nouă scriitori români printr-o cheie biografistă, punctul de 
plecare fiind statul de „fii naturali” al următorilor:  Tudor 
Arghezi, Mihail Sadoveanu, Panait Istrati, Hortensia 
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, George Călinescu, 
Eugen Barbu, Eugen Ionescu și Mircea Streinul. Studiul 
este o reluare, cu adăugiri, a unui capitol al Istoriei secrete 
a literaturii române, extracție care poate justifica lipsa 
unui demers teoretic suficient de argumentat încât să 
legitimeze metoda biografistă ancorată în psihanaliză care 
conduce la interpretări problematice, precum și tendința 
criticului de a suspenda clarificarea conceptelor folosite.

Înțelegem că literatura nu poate fi izolată în 
interiorul granițelor unui stat sau ale unei culturi, 
observație redusă deja la statutul de truism, dacă ne 
gândim la amploarea disciplinei world literature – însă 
mai greu de fixat este sensul, și totodată relevanța pentru 
demonstrația de față, a termenului de „geopolitică”. 
Regăsim un singur paragraf care ar trebui să lămurească 
problema: „Literatura nu mai e singură în fața publicului 
ei, literatura are o expresivitate care trece dincolo de 
granițele admise de iubitorul de artă. Sau, încearcă, într-
un fel sau altul să rectifice știutele granițe. Raporturile pe 
care le propune geopolitica inaugurează o (altă) istorie 
literară secretă, legată de alte interdicții. Ele țin de aceeași 
Cortină de fier, dar nu numai de ea: țin de tot ceea ce o 
societate legată de tradiție așeza sub semnul întrebării. 
Depășirea unei Cortine înseamnă și desființarea altora, 
devenite inutile într-o lume fără frontiere” (p. 6).

Fără alte clarificări ne este introdus conceptul de 
„transgresiune”, importat din studiul lui Peter Stallybrass 
și Alan White ca principiu pentru depășirea selecțiilor 
unilaterale din istoriile literare autohtone „operate de 
«generațiile estetice»” (p. 7) – Lovinescu, Călinescu, 

Cioculescu, Manolescu, Raicu, Simion, opțiunea pentru 
critica estetică fiind prezentată și ca o „solidarizare 
politică”(p. 7). Aflăm din definiția fragmentară pe care o 
preia Cornel Ungureanu din The politics and poetics of 
transgression că „«opoziția sus/ jos pe care se întemeiază 
judecățile noastre estetice (artă înaltă vs. artă inferioară) nu 
funcționează niciodată într-un vid cultural. Ea comunică 
strâns cu încă trei planuri: social, corporal și geografic. 
Primul opune clasele sociale... Al doilea separă o 
topologie... a corpului. Al treilea pune Centrul (Metropola, 
capitala într-o relație opozițională cu periferia»” (p.6). 
Regăsim în analizele lui Cornel Ungureanu reprezentate 
toate cele trei planuri menționate, cât și o tendință de 
a-și construi argumentația în jurul dihotomiilor de genul 
vechi/ nou, bine/ rău, margine/ centru ș.a.

Este amintit apoi Freud, care, pentru a identifica 
„cheia sufletului lui Dostoievski” (p. 8), „coboară analiza 
spre biografia marelui autor” (p. 9), pentru ca în cele 
din urmă Cornel Ungureanu să ajungă la statutul fiilor 
naturali în societatea tradițională românească, subliniind 
că recuperarea biografiei fragmentate are loc prin 
intermediul imaginarului. Actul interpretativ debutează 
cu acest accident biografic în minte, sau, mai degrabă, 
considerându-l factor declanșator al operei. Înțelegem 
că atitudinea societății tradiționale față de fiii naturali 
face parte din raporturile pe care le-ar avea în vedere 
geopolitica. 

Nu mai insistăm asupra faptului că această scurtă 
introducere teoretică în subiect ar fi impus o dezvoltare 
mai riguroasă și mai precisă, mai ales în contextul în 
care Cornel Ungureanu îi conferă ca titlu traducerea mot 
a mot a incitantului titlu din limba engleză al studiului 
semnat de  Stallybrass și White, The politics and poetics 
of transgression / Politica și poetica transgresiunii. 

Cum se materializează, așadar, în opera celor 
nouă autori operațiunea de paricid? Imaginarea unei 
„lumi noi”, respectiv a unei „religii noi”, și, pe cale de 
consecință, a unui „om nou”, ar fi conform criticului 
cea mai frecventă manifestare a contestării lumii 
„tradiționale” (a părinților) care i-a respins pe acești 
fii naturali – trăsătură identificată în operele tuturor 
autorilor propuși pentru analiză – pe motiv că nu au 
avut un tată legitim. Expunerea eșafodajului reificării 
lumii compensatorii, cu surprinderea specificului inerent, 
constituie punctul central al demonstrațiilor din acest 
volum. „Înregimentările” ideologice pentru conturarea  
„lumii noi”, socialiste, ale lui Sadoveanu, Istrati sau 
Călinescu sunt prezentate, nu fără o doză reductivă și 
generalizatoare, drept consecințe ale nașterii sub semnul 
stigmatului care trebuia depășit. De altfel, sunt prezentate 
și sancționate cu umor și ironie „lumile perfecte” ale lui 
Camil Petrescu, inclusiv „încrederea fanatică în calitățile 
de gânditor militar și de lider războinic” a autorului care 
ar sta sub semnul aceleiași „experiențe teribile” a fiului 
natural. 

Pe aceeași filieră, o atenție deosebită acordă Cornel 
Ungureanu și „secretului personajelor”. De la „reducția 
eroilor, reașezarea lor pe o scară joasă a valorilor” (p. 51) 
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și lipsa „bărbaților-model, forțe ale naturii umane” din 
romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, până la „eroul 
providențial” al lui Sadoveanu, „cavalerii distrugerii” ai 
lui Mateiu Caragiale, idealiștii lui Camil Petrescu, „homo 
aedificans” al lui Călinescu, marginalii lui Eugen Barbu, 
„homo ludens” al lui Eugen Ionescu și „demonicii” 
lui Mircea Streinu, aceste personaje tăinuiesc o criză a 
paternității.   

Revoltele contestatare argheziene – pe planurile 
bine-cunoscute – ca încercări de redefinire/ recuperare 
a identității, cât și natura duală a autorului cu oscilațiile 
între sublim și grotesc, își găsesc motivarea în aceeași 
încercare de recuperare a biografiei, ba chiar și tema morții 
dezvoltată în poezie este plasată de Cornel Ungureanu tot 
sub „semnul tatălui”. 

Cum era de așteptat, nu lipsește înregistrarea „artei 
paricidului” numelor care s-au remarcat prin virulența cu 
care și-au renegat tații, act conflictual cu o „bogată rodire 
literară”: „Dacă nu a scris, ca Matei, roman, el [Eugen 
Ionescu] a compus jurnale în care domină un stil al 
anatemei. Nu-mi amintesc vreun autor contemporan care 
să nu fi numit, cu mai multă mânie, amintirea Tatălui. Ca 
și Ion Luca pentru Mateiu, omul e răul absolut” (p.108) 

Cornel Ungureanu rămâne fidel explorării 
geografiei literare, corelând traseul personajelor cu 
evoluția lor interioară, cu mențiunea că, și de această 
dată, drumurile și locurile prin care își conduc 
existența personajele sunt tot încercări ale autorilor 
de a-și „recupera biografia” într-o formă sau alta. 
Mănăstirea din Ochii Maicii Domnului, de pildă, 
marchează recuperarea unei istorii sacre unde prezența 
tatălui nu mai este relevantă pentru Arghezi (nici 
pentru personajul lui, am putea adăuga). Drumurile 
personajelor sadoveniene, de asemenea, sunt încercări 
de „recuperare a unui orizont originar” (p. 25), o 
întoarcere către „neamurile vechi”, însă de menționat 
în cazul lui Sadoveanu este că „peștera e înlocuită cu 
atelierul căilor ferate, reflecția personală cu lumina, 
care vine din Uniunea Sovietică. Nu de la Răsărit, ci 
din U.R.S.S. Sadoveanu trăiește o voință teribilă de 
autodistrugere: personalitatea sa se supune dictatului 
cu o voluptate în care nu putem ghici decât abandonul 
definitiv al valorilor pe care mizase odinioară – ale 
geografiei simbolice (p. 36).

Și Panait Istrati „este legat, precum puțini, de un 
spațiu, de o geografie, de o mahala a lumii care îl ajută 
să descopere valorile umane ale dezmoșteniților” (p. 37). 
Cele trei hagialâcuri ale lui Mateiu Caragiale de asemenea 
„ar vrea să corecteze ceea ce drumul strămoșilor paterni 
a stricat (...). Caragiale – tatăl urcă spre nord – preferă 
Ardealul, se stabilește la Berlin, fiul fuge cu aliații săi spre 
sud, în zonele arse de soare” (pp. 47-48). Cât despre Casa 
Arnotenilor, „niciodată, până la Mateiu, casa/ camera nu 
aduna atâtea materiale reziduale – niciodată în interiorul 
spațiului, posibil intim, nu exista o asemenea revărsare de 
dejecții. Și dacă spațiul camerei (al casei) pune în valoare 
spațiul matricial, atunci nașterea a fost ratată. Ea a fost 
patronată de Demiurgul cel rău.”(p. 49)

Nu cred că am greși dacă am afirma că cele mai 
inedite rânduri oferă Cornel Ungureanu în secvențele 
pe care le dedică decodării topografiei, mai ales dacă ne 
gândim la  simbolistica toposurilor și la metamorfozele 
călătorului. Pe de altă parte, obstinația de a demonstra 
că toate drumurile duc la ... tema paternității și a fiului 
natural conduce la analogii riscante. 

Descoperirile lui Cornel Ungureanu sunt presărate 
de picanterii și secrete din viața autorilor care oferă o doză 
de inedit demonstrațiilor, captivând cititorul interesat de 
viața privată a acestora. Pe cale de consecință, apelând 
masiv la biografie, volumul de față înfățișează și efigii ale 
autorilor, nu doar o incursiune în opera acestora.
_________
* Cornel Ungureanu, Arta paricidului la români, Editura 
Cartea Românească, București, 2017, 119 p.

Adriana MARCU

Ficţiune, nonficţiune şi autoficţiune 
în „A muri în Tibet” de Cornel 

Ungureanu1

Jurnalul lui Cornel Ungureanu este plin de 
contradicţii începând cu titlul şi subtitlul acestuia, 
continuând cu trimiterile la real, veridic, evadările în 
fantastic şi alunecarea fină dinspre real înspre fantastic 
şi invers. Totodată, aceste abateri de la literar, dar şi de 
la legile jurnalului, dovedesc măiestria autorului de 
a jongla cu lumile reale şi cu cele posibile, de a le lăsa 
să alunece unele către altele fără cea mai mica urmă de 
rigiditate. Jurnalul lui pare a fi un şantier a cărui activitate 
se desfăşoară atipic: porneşte de la construcţiile reale 
şi apoi realizează proiectul lor pe hârtie sau pare a fi o 
demonstraţie pentru ceea ce numim transformarea realităţii 
în operă de artă, atât la nivelul universurilor, cât şi la cel 
al oamenilor ce devin personaje, la nivelul limbajului şi al 
tehnicilor folosite.

Voi discuta în prezenta lucrare modul în care acest 
jurnal respectă o structură piramidală, în care ficţiunea şi 
nonficţiunea formează baza, iar autoficţiunea este zona 
în care acestea interferează la un alt nivel, al scriiturii. 
Am pornit de la prezumţia că acesta este un jurnal – 
urmând indicaţia autorului din subtitlu, iar încercarea de a 
identifica particularităţile jurnalului lui Cornel Ungureanu 
mi-a confirmat prezenţa structurii piramidale. 

Termenul de ficţiune, provenit din latinescul 
fingere (a pretinde), delimitează lumea lui „ca şi cum”, o 
lume care nu e nici adevărată, nici falsă, ci doar posibilă, 
fiind în acelaşi timp adevărată şi falsă2. Nu putem vorbi la 
Cornel Ungureanu despre ficţiune ca o oglindă a realului 
(în relaţie cu lumea reală prin mimesis sau anti-mimesis) 
deoarece ficţiunea din jurnalul lui este ca o explozie pusă 
pe terenul realului, care se împrăştie şi intră în alt nivel, 
formând un univers propriu (autoficţiunea). Toma Pavel, 
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analizând „lumile ficţionale”3 discută ficţiunea atât ca şi 
concept semantic, şi atunci ea este „ o regiune periferică, 
folosită în scopuri ludice şi distractive”, cât şi ca un concept 
pragmatic, când este „un construct imaginar repus mereu 
în discuţie pe parcursul timpului”4. Universul lui Cornel 
Ungureanu este o „regiune periferică” în mică măsură 
şi atipică, fiind mai degrabă un „construct imaginar” 
rediscutat din perspectiva celor care îl citesc, dar şi al celor 
care au participat la călătoria în China. Gérard Genette 
se referă la „insule neficţionale”5 în cadrul scrierilor 
ficţionale, fiind valabilă şi forma inversă, a insulelor 
ficţionale în cadrul scrierilor nonficţionale. Universul lui 
Cornel Ungureanu pare a fi un arhipelag format din insule 
ficţionale şi insule neficţionale fără graniţe, fiecare dintre 
ele încercând să se extindă. 

Termenul de nonficţiune implică lipsa ficţiunii, 
ancorarea în real. În jurnalul lui Cornel Ungureanu putem 
identifica o serie de elemente de nonficţiune: călătoria 
în China împreună cu Alex Ştefănescu, Vasile Dan, Ion 
Mircea, Eugen Uricaru, referirile la cărţi, la anumite 
personalităţi culturale, locurile vizitate, evenimentele, 
sarcinile profesionale sau gospodăreşti. 

Nonficţiunea trece în ficţiune prin intermediul 
limbajului, al povestirii. Limbajul este primul liant între 
real şi ficţiune, pentru a fi apoi dublat de personajele 
care „creează aparenţa vieţii prin faptul că se comportă 
asemenea oamenilor reali, iar acest lucru se datorează, în 
esenţă, limbajului”6 (vezi cele patru personaje din lumea 
literară românească).

Toate elementele nonficţiunii sunt terenuri fertile 
pentru exploziile de ficţiune, deoarece, pornind de la 
acestea, insulele de ficţiune se extind cu ajutorul unor 
mărci specifice: prezenţa pasajelor descriptive (descrierea 
secvenţială a pieţei Tien An Men7, notaţii descriptive 
scurte – „Un peisaj de o stranie frumuseţe de-a lungul 
fluviului Mekong.”8), schiţele de portret realizat printr-o 
singură deschidere a pleoapelor (Karin – „Primul lucru 
care m-a şocat la Karin erau picioarele. Pe urmă, mersul. 
Păşea sincopat, cu picioarele ei prea lungi; interminabile; 
descoperite de rochii mini sau de pantaloni scurţi 
împodobiţi de petece.”9), inserarea abruptă de dialoguri 
în confesiune („Ochii i-au rămas albaştri-aurii. – Nici un 
medic n-o să-ţi mai spună asta: ai o emotivitate specială, 
nu trebuie să te îndrăgosteşti. Îi spun că nu, că acum e 
prea târziu ca s-o mai fac.”10), relatarea visului în jurnal (la 
întoarcerea din călătorie, la un eveniment cultural, „Am 
somnolat tot timpul şi m-am visat chinez”11), pasajele 
reflexive („ Ar mai trebui să scriu că în ultimii ani am trăit 
sentimentul că am încheiat ceea ce aveam de spus”12), 
„tehnici ale ocultării, elipsei şi nedeterminării”13 pentru 
a-l scoate pe cititor din starea de pasivitate („Îmi revin, 
Eugen îmi spune că, Vasile îmi spune că... Poate prindem 
avionul de Timişoara.”14). De asemenea, întâlnim şi insule 
de ficţiune pură, vezi invazia miss-urilor, a experimentului 
Karina, în curs de creştere şi în curs de îngrăşare.

Ficţiunea şi nonficţiunea se întâlnesc în cadrul 
jurnalului intim, acesta fiind numit de Eugen Simion 
„ficţiune a nonficţiunii”15. Acest joc, ficţiune-nonficţiune, 

generator de incertitudine, specific jurnalului, constă 
într-o dublare a perspectivei, a planurilor, dar şi într-o 
scindare a personalităţilor autorului. Vom vedea cum 
această dublare, specifică jurnalelor, devine la Cornel 
Ungureanu o perspectivă multiplă. Analizând romanul 
indirect „Şantier” de Mircea Eliade, Anamaria Ghiban, în 
teza ei de doctorat, discută dubla perspectivă a lui Eliade 
asupra jurnalului, evidentă prin folosirea parantezelor 
pătrate care conţin inserţii ale autorului, aparţinând altui 
timp. La Cornel Ungureanu, pe lângă faptul că avem de-a 
face cu jurnalul publicat, regăsim în el şi fragmente dintr-
un jurnal mai vechi, pe care îl reciteşte, părţi din jurnalul 
lui Karin, la care are acces, frânturi dintr-un jurnal paralel 
pe care trebuie să îl scrie toţi cei prezenţi în călătoria din 
China. Astfel, jurnalul tipărit, „integral”, oferit publicului 
spre lectură, este condimentat cu perspective multiple 
asupra altor jurnale scrise de el, de altcineva sau în curs 
de scriere. Gérard Genette, analizând „viciile” scrisului 
intimist, arată „capacitatea scriiturii diaristice de a simula 
pe două planuri: al trăirii (emoţia trecută e deformată 
în prezentul re-trăirii) şi al scriiturii (deformarea prin 
transformarea emoţiei retrăite în cuvinte)”16. Raportându-
ne la observaţia lui Gérard Genette, sesizăm în jurnalul 
lui Cornel Ungureanu grade diferite de simulare şi 
o diversificare a celor două planuri: emoţia trecută e 
deformată în funcţie de distanţa acesteia faţă de prezent 
(un trecut mai îndepărtat – copilăria, excursiile pe munte, 
sau mai apropiat – examinarea studenţilor, inspecţia de 
grad, existând şi situaţii de simultaneitate aproximativă, 
când scrie anumite evenimente în timp ce ele se derulează, 
situaţie în care notaţiile sunt între paranteze: „(Nu mai 
pot să scriu, a apărut Eugen, e timpul să ne pregătim. 
Ne oferă hărţi ale Chinei.[…])”17. Punerea în cuvinte 
deformează emoţia retrăită, dar eliberează în grade diferite 
fantasticul. Eugen Simion constată că orice confesiune are 
doi timpi şi doi naratori: „ un timp al experienţei ca atare 
şi un timp în care această experienţă este rememorată, 
retrăită şi scrisă. Apoi: un narator care îşi aduce aminte şi 
reconstituie cât poate mai bine evenimentele din trecut şi 
altul care retrăieşte totul, îşi reîncarcă bateriile şi scrie.”18 
La Cornel Ungureanu numărul doi devine multiplu de 
doi: timpul experienţei poate fi unul al experienţei reale 
sau al experienţelor posibile, al experienţei lui sau a 
altora – vezi personajul Karin sau Doamna T, iar timpul 
rememorării se modelează în funcţie de apropierea sau 
depărtarea faţă de experienţă, fiind un timp ce aparţine 
nonficţiunii sau ficţiunii. Este un timp întrerupt de uitare 
în planul nonficţiunii, uitare umplută firesc de ficţiune: 
„Nu-mi amintesc, nu-mi amintesc. Se pare că există 
simetrii ale uitării: nici el nu-şi aminteşte de doctoriţa din 
Kunming. Sau nu-şi aminteşte numele sau toaleta de seară 
(ce şocantă, Dumnezeule)! Dumneaiei a fost personajul 
memorabil al zilelor de 15-16-17 mai.”19). 

Dacă în teorie s-a ajuns la concluzia că „prin 
transformarea sa în personaj al propriului discurs, autorul 
diarist se supune unui proces de fictivizare, care implică 
ideea de simulare”20, observăm, prin exerciţiul lui Cornel 
Ungureanu, cum acesta se desprinde de postura de autor 
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diarist şi, ca personaj, alunecă în fantastic: aşteptând la 
cabinetul medicului cardiolog, observă cardiacii: „ Unul 
şuieră, pare a se prăbuşi. Altul e albastru-vioriu, cu un 
ochi tumefiat. Al treilea, la ecaghe, adoarme. Se retrage 
în somn. După ce pleacă toţi (îşi iau zborul, pe rând, prin 
fereastra dinspre grădină) asistentul ne face o cafea.”21 

Analizând distincţia pe care o face Eugen Simion 
între autorul diarist şi autorul de ficţiune22, observăm 
cum Cornel Ungureanu nu se încadrează deloc în tiparele 
scriitorului diarist clasic, caracterizat astfel: scrie pentru 
sine ceea ce este nesemnificativ, respingând mijloacele 
imaginaţiei, scrie fără a avea un plan, fără a-şi organiza 
scriitura, contestă regulile literare, refuză să facă operă de 
ficţiune şi nu are intenţia de a publica. Deşi nu este nici pe 
departe un diarist clasic, Cornel Ungureanu produce un tip 
propriu de jurnal. 

Care este legătura între acest jurnal şi ficţiune-
nonficţiune? Autorul îşi ia măsurile de precauţie, adresând 
un avertisment menit să îl facă pe cititor să nu confunde 
reprezentarea realităţii cu realitatea însăşi: „Orice 
asemănare cu persoanele în viaţă este... pur întâmplătoare, 
cartea dorindu-se (şi evocând) o ieşire în ficţiune. Cu 
ajutorul a patru specialişti ai universurilor imaginare.” 
Acest tip de avertizare este numit de Toma Pavel „convenţia 
fictivizării” şi prin intermediul ei, cititorul este pregătit să 
aştepte modificări ale mecanismelor referenţiale obişnuite 
într-un text literar sau, aş completa, într-un jurnal.

Pentru a descoperi legătura dintre ficţiune-
nonficţiune şi jurnal în „A muri în Tibet”, voi porni discuţia 
de la concluziile Anamariei Ghiban care, referindu-se la 
jurnal, subliniază faptul că „Statutul său rămâne ambiguu 
în rândul elementelor paratextuale.”23 deoarece acestea 
pot fi mărci ale ficţionalităţii sau ale nonficţionalităţii. 
Astfel, titlul nu face trimitere directă la un jurnal, mai ales 
prin folosirea verbului nepersonal la infinitiv („A muri”) 
care ne scoate în afara timpului: nu avem de-a face nici 
cu o acţiune încheiată, nici cu una în desfăşurare, nici 
cu una viitoare. Astfel, prin anularea acţiunii, deducem 
prezenţa poveştii despre a muri în Tibet. Titlul trimite la 
zona literaturii, a poveştilor despre, a ficţiunii. Totodată, 
Tibetul, ca destinaţie foarte îndepărtată, creează o 
expectaţie nu atât exotică, cât iniţiatică, spirituală. 
Prezenţa subtitlului ambiguizează deoarece face trimitere 
la jurnal şi implicit la ideea de sinceritate şi veridicitate. 
Prezenţa acelui avertisment discutat anterior, poate 
debusola cititorul şi îl poate pregăti totodată prin acest joc 
al mărcilor paratextuale, pentru jocul ficţiune-nonficţiune 
de la nivel textual. De asemenea numele autorului, ca 
element al paratextului, este o marcă a ficţionalităţii şi a 
nonficţionalităţii în acelaşi timp: dacă îl punem în legătură 
cu subtitlul, apoi cu profesorul, criticul, istoricul literar 
Cornel Ungureanu, sau în legătură cu prozatorul, cu titlul 
şi, mai ales cu avertismentul. Datarea, un alt element al 
paratextului, exemplifică acest pact ficţiune-nonficţiune: 
în prima şi în cea de-a treia parte, jurnalul este datat, însă 
datările sunt însoţite de titluri literare (ex. 10 aprilie. Cărţile 
părinţilor II), pe când partea a doua, care corespunde ca fir 

narativ principal şederii în China, are doar datele, însoţite 
uneori de precizarea zilei săptămânii, specific notiţelor de 
jurnal (ex. 8 mai, joi).

Mă voi opri asupra subtitlului, în încercarea de a 
afla ce tip de jurnal este cel în discuţie. Acest demers va 
adânci problematica ficţiune-nonficţiune, cu deschidere 
spre autoficţiune. 

Este jurnalul lui Cornel Ungureanu un jurnal intim? 
Termenul „intim” provine din limba latină (intimus – era 
superlativul arhaic al lui intus, care înseamnă înăuntru24), 
însă în prezent se foloseşte mai degrabă cu sensul 
de personal, secret. Cred că autorul a evitat folosirea 
adjectivului, tocmai pentru a elimina această posibilă 
aşteptare a cititorului. Dacă ne raportăm la sensul de bază 
al adjectivului, autorul nu pare a ne spune multe despre 
sine, deşi jurnalul poate fi unul al experienţei. Călătoria 
ratată în Tibet poate fi o invitaţie de reîntoarcere la minunile 
cărţilor, cu riscul ignorării altor minuni „adevărate sau 
neadevărate”25 („Învăţăm arta de a rata abia după ce ne 
adunăm sufletul în jurul unei minuni. Limba tibetană e 
una din minunile lumii”26, vezi şi Addenda, traducerea 
din Cântecul colunilor din Milarepa). Călătoria ratată 
poate fi o invitaţie către parcurgerea drumului iniţiatic prin 
moartea simbolică sau cea fantastică – leşinul sau povestea 
sinucigaşilor fericiţi din Vestul Tibetului, bolnavi de boala 
koro.

Eugen Simion defineşte jurnalul intim astfel: „este 
un contract al autorului cu sine însuşi, un contract sau un 
pact de confidenţialitate care, dacă nu e distrus la timp, 
devine public şi forţează porţile literaturii.”27 Observăm 
atipicul jurnalului lui Cornel Ungureanu prin raportare la 
această definiţie aplicată jurnalului clasic. El nu şi-a propus 
un pact de confidenţialitate, deşi ne face confidenţe (vezi 
episodul leşinului), nu şi-a propus să îl distrugă, dimpotrivă, 
îl publică şi, nu numai că forţează porţile literaturii, ci trece 
dincolo. Dacă jurnalul intim modern aduce o deplasare a 
atenţiei fiinţei asupra propriei deveniri spirituale28, dacă, 
o dată cu jurnalul lui Gombrowicz, jurnalul intim devine 
un amestec de „instrument al devenirii, dovadă a curajului 

La Festivalul Internațional de Poezie, Litvest, 
Timișoara, sept. 2016, alături de Viorel Marineasa, 
Tudor Crețu și Eugen Bunaru.
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de a se privi în faţă şi de a se judeca sever, posibilitate 
de a-şi modifica stilul şi de a-şi rafina identitatea”29, 
observăm cum sensul jurnalului lui Cornel Ungureanu 
s-a deplasat dincolo de modernitate, găsind o formulă 
proprie, un amestec de eu fictiv şi nonfictiv, de eu profund 
şi superficial, biografic, de eu literar şi nonliterar.

Este jurnalul lui Cornel Ungureanu un metajurnal? 
Da şi nu, deoarece nu regăsim meditaţii asupra aspectelor 
teoretice legate de scriitura diaristică, ca în „Şantier” 
de Mircea Eliade, însă întâlnim reflecţii care par a fi ale 
diaristului, par a sugera autenticitatea scriiturii, însă sunt 
tehnici ale prozatorului care vrea să creeze impresia de 
autenticitate specifică diaristului: „Scriu cu gândul că 
păcătuiesc. N-ar fi trebuit să scriu azi.”30 sau „Ar mai 
trebui să scriu că în ultimii ani am trăit sentimentul că am 
încheiat ceea ce am avut de spus.”31 

Este jurnalul lui Cornel Ungureanu un fals jurnal? 
Nu este în totalitate, deoarece nu are la bază o experienţă 
imaginată, ci una reală, vizita în China, însă prelungirea 
acesteia pe tărâmul cărţilor, al cântecelor lui Milarepa, al 
„cercetărilor” despre boala koro, realizează o punte către 
jurnalul creat şi, în acest sens, fals. Mai mult, jurnalul 
lui Cornel Ungureanu conţine jurnale închipuite, false 
jurnale, cel al lui Karin, dar şi jurnalul pe care trebuie să îl 
scrie – un jurnal paralel din care aflăm frânturi. 

Este jurnalul lui Cornel Ungureanu un anti-jurnal? 
Anti-jurnalul este cel care încalcă regulile diarismului, 
transformând jurnalul în operă. Regulile diarismului, 
după cum sunt discutate de Eugen Simion32, presupun 
prezenţa fragmentarismului, clauza calendarităţii care 
implică legătura cu cotidianul, legea Barthes sau „artificiul 
sincerităţii”33 (artificiu în sensul că sinceritatea, aşa cum 
spune Barthes, nu este decât „un imaginar de rangul al 
doilea”), autenticitatea, confidenţialitatea, verosimilitatea. 
Toate aceste reguli sunt avute în vedere de Cornel 
Ungureanu, fără a fi respectate în totalitate, ceea ce ne 
aduce în imposibilitatea de a încadra acest text ca anti-
jurnal.

Este jurnalul lui Cornel Ungureanu un jurnal de 
călătorie? Eugen Simion defineşte jurnalul de călătorie ca 
fiind diferit de jurnalul intim deoarece „conţine o naraţiune 
confesivă în care obiectul e situat în afară”34, tema centrală 
fiind descoperirea. Avem şi elemente de jurnal de călătorie 
la Cornel Ungureanu, concentrate mai ales în partea a 
doua, când descoperim China modernă, oraşe, sate, figuri, 
mese festive, peisaje. Însă în spatele călătoriei ratate, în 
Tibet, autorul descoperă sensul ratării şi dă sens ratării, 
prin raportare la sine: „Aşa, zilele vieţii noastre se înghit 
una pe alta. Se devoră cu mare plăcere. Care pe care. Zilele 
în care am învăţat să mergem pe apă sunt devorate de zilele 
celuilalt, care a găsit mijloacele cele mai simple de a trece 
râul. Pe urmă zilele care ne rămân sunt înghiţite de cele pe 
care le-am pierdut, încercând să urcăm la cer. Să pierdem 
greutatea fiinţei noastre. Orice carte a călătoriilor în Tibet 
are cel puţin o pagină despre dematerializare. Cum reușesc 
ei, iniţiaţii, să urce la cer. Să devină fiinţe aeriene. Să aibă 
consistenţa văzduhului.”35 

Încercarea mea de a identifica trăsăturile jurnalului 

practicat de Cornel Ungureanu a evidenţiat intenţia 
autorului de a împinge jurnalul către opera literară, prin 
deplasarea atenţiei dinspre eul biografic şi realitatea 
interioară, spre eul fictiv, literar şi spre fantastic, realizând 
astfel o zonă hibridă în care ficţiunea are caracter personal.

Autoficţiunea este privită „ca o ficţionalizare a 
experienţei trăite”36, este zona de congruenţă a ficţiunii 
şi nonficţiunii, un teritoriu hibrid, care, după cum am 
observat, planează la toate nivelurile în „A muri în Tibet”.

Ca şi în cazul romanului indirect „Şantier” de 
Mircea Eliade, care reprezintă o primă încercare de 
autoficţiune în literatura română, autorul „ficţionalizează 
fără să fie acuzat de lipsă de autenticitate”37 deoarece îşi ia 
măsuri de precauţie la începutul textului (Mircea Eliade în 
prefaţă, Cornel Ungureanu în avertisment). Astfel, limitele 
dintre ficţiune şi nonficţiune sunt şterse38, incertitudinea 
planând asupra ambelor jurnale („Şantier” şi „A muri în 
Tibet”). 

Pentru a nu încheia seria paradoxurilor şi a 
ambiguităţilor din acest jurnal, voi reveni la tema timpului 
care pare a fi parte dintr-un joc. Este un joc al căutării 
reperelor temporale precise prin datare, al fluidizării 
timpului prin incursiuni în perioade diferite, în timpul real 
şi cel ireal (al leşinului, al visului), sau al conştientizării 
tragice a curgerii timpului (zilele care se înghit unele 
pe altele, bătrâneţea resimţită de la 25 de ani, evadarea 
imaginară în cărţi sau în boala viitorului – koro). Este 
jocul autoficţiunii ca modalitate de a descoperi „drumul 
spre Paradis”39. 
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Mia CHINDRIȘ
Despre Istoria secretă a literaturii 

române

Reeditată în 2016 şi 2019 cu titlul O istorie secretă 
a literaturii române, prima variantă a titlului, „Istoria 
secretă...” promitea cititorului să recupereze opere uitate 
accidental sau intenţionat de către critici, să aducă în 
discuţie alţi scriitori decât cei deveniţi canonici sau intens 
analizaţi de critici. Însă, dintr-o simplă privire, constatăm că 
se regăsesc în lucrare scriitori precum L. Blaga, M. Eliade, 
G. Călinescu, V. Voiculescu, N. Steinhardt, M. Sebastian, H. 
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, J. Acterian, M. Preda, 
M. Sadoveanu, M. Caragiale, G. Bacovia, Z. Stancu sau 
avangardiştii I. Vinea, T. Tzara, G. Bogza. Să fie o strategie 
de menţinere a curiozităţii celui interesat? Contextul 
apariţiei cărţii este cât se poate de propice pentru sugestia 
din titlu: suntem în plină perioadă de deconspirare a foştilor 
colaboratori ai Securităţii, lumea este avidă de senzaţional, 
de demascare a secretelor unor persoane cunoscute, cu 
rădăcini adânci în aparatul comunist. Putem spune deci, că 
un titlu precum „Istoria secretă...” urmăreşte și stârnirea 
cititorului avizat, pentru care perioada 1900 – 1945 (unde 
s-ar încadra cei mai mulţi scriitori din lista de mai sus) şi-a 
cam expus secretele în lucrările apărute de-a lungul timpului 
şi, mai ales, după 1989. De altfel, scopul acesta e mărturisit 
în Prefaţă: „În epoca noastră foiletonistă, e greu să atragem 
spre literatură onoratul cititor fără o încercare sinergică de 
a-l provoca, de a-i stârni curiozitatea, de a-l răpi, măcar o 
secundă telenovelei amoroase sau fotbalistice”, extinzând, 
iată, adresabilitatea cărţii şi celor mai puţin avizaţi, dar 
pasionaţi măcar de senzaţional.

Demersul este îndrăzneţ, scopul fiind „să înviorăm 
(să înviem?) literatura”, iar pentru aceasta autorul stabileşte 
anumite criterii. Primul pare a fi simpatia scriitorului 
pentru o anumită mişcare politică. Dar emergenţa unei 
mişcări politice este posibilă pe fondul unor fenomene 
sociale produse într-un spaţiu socio-cultural mai larg, ceea 
ce ne obligă să includem în analiză şi concepte precum 
globalizarea şi europenizarea. Iar dacă discutăm despre 
impactul pe care îl au asupra produsului cultural poziţia 
geografică a unei ţări cum este România, sferele de influenţa 

Const. Cubleşan, Cornel Ungureanu,
 Ion Hobana, Festival s.f., 1988
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din sec. al XVIII-lea sau modificarea graniţelor din secolul 
trecut, inevitabil atingem şi elemente de geopolitică. Este 
îndeobşte acceptat faptul că există cel puţin trei modele care 
au influenţat decisiv cultura română de-a lungul timpului: 
modelul francez în perioada pre/paşoptistă, modelul 
german, în perioada junimistă şi post-junimistă şi modelul 
sovietic în perioada postbelică. Cartea de faţă încearcă să 
scoată la lumină titluri şi autori, în diferite momente ale 
devenirii literaturii române, să explice contexte în care 
anumite opere au cunoscut momente de tabuizare, să ofere 
posibile răspunsuri despre (lipsa de) influenţă a unui anumit 
moment din literatura occidentală asupra celei autohtone, 
să întocmească sau să completeze portretele unor scriitori.

Cartea este structurată în două părţi mari: „I. Despre 
aşezarea hotarelor” – la rândul ei împărţită în perioade 
distincte: întemeierea literaturii, perioada prepaşoptistă, 
1848-1878, 1879-1918, 1918-1948, 1948-1989 – şi „a II-
a: ...şi despre destrămarea lor”, în care va urmări succint 
arta paricidului la români (dezvoltată anterior într-un studiu 
distinct), vârstele erotice ale literaturii, pentru ca opera să se 
încheie cu revenirea la geografia literară prin menţionarea 
provinciilor literaturii, corespunzătoare provinciilor istorice 
Basarabia, Bucovina şi Banat, o prezentare succintă a 
unor idei dezvoltate anterior în Geografie literară (2002), 
Geografia literaturii române (2003). 

Spunem revenire la geografia literară pentru că 
prima parte, şi cea mai amplă, se construieşte pe relaţia 
centru – periferie, pe care a dezvoltat-o autorul într-o altă 
carte a sa, Mitteleuropa periferiilor. Chiar de la prima 
pagină, profesorul Cornel Ungureanu face distincţia între 
conceptele geopolitică şi geografie politică, citându-l 
pe Ion Conea, a cărui perspectivă are la bază studiile lui 
Hennig şi Kornholz: „Geografia politică se ocupă de 
aspectul şi împărţirea statelor la un moment dat – aşadar 
cu o permanenţă – pe câtă vreme geopolitica se ocupă 
cu mişcările din procesul de devenire a statelor, mişcări 
care duc la transformarea, înlocuirea sau deplasarea 
stărilor celor în fiinţă la un moment dat – cu acestea şi 
cu rezultatele lor.”(s.m., M.C.) (p.23-24) Aşadar, pentru 
a înţelege „rezultatele” culturale ale acestor transformări, 
este necesară o întoarcere la origini. Dar şi pentru că 
„subconştientul imperial” „desenează întâietăţi locale şi 
trasează cu linii apăsate hotare categorice” (p35). Acest 
subconștient determină un efort susţinut al exegeţilor români 
de a dovedi întâietatea baladei româneşti a creatorului în 
raport cu variantele altora, din nevoia de a avea un spaţiu 
sacru, un Centru. Balada Meşterului Manole este primul 
document fondator al geografiei literare a României.

Pentru că formarea conștiinței literare nu este 
posibilă fără conștiință istorică, tinerii paşoptişti încep 
să îşi descopere patria în călătoriile occidentale. Ei 
marchează o generaţie de trecere, de la domniile fanariote 
şi influenţa orientală la valorile Revoluţiei Franceze, 
pe care se întemeiază societatea modernă. Ei „definesc 
spiritul nou sub care se întemeiază ţara”, scrie Cornel 
Ungureanu, prin referire la Ion Ghica cu ale sale Scrisori 
către Vasile Alecsandri. Întoarcerea spre civilizaţia 
occidentală reprezintă o opţiune a generaţiei lui Ion Ghica 

şi marchează „revendicarea identităţii naţionale cu forţa 
pe care le-o propune conştiinţa diferenţierii.” (p.43). 
Procesul europenizării spaţiului românesc începe la Paris 
şi continuă cu călătoriile pe care I. Ghica, V. Alecsandri, 
G. Alexandrescu, N. Bălcescu, D. Bolintineanu sau N. 
Filimon le fac în Ţările române, pentru că în sec. al XIX-
lea, călătoria înseamnă teritorializare, luare în posesie 
a unui teritoriu care îţi aparţine. (p. 42). Reţine atenţia 
cititorului Alecsandri, prin „nesiguranţa aşezării”, el fiind 
„mereu între două lumi”. Aşa s-ar explica, crede Cornel 
Ungureanu, absenţa în opera lui Alecsandri a unei concepţii 
unitare asupra vieţii, generată de coexistenţa antagonică a 
dorinţei de înnoire şi reformare cu cea de conservare. 

Legătura cu spaţiul balcanic va rămâne o constantă 
a literaturii române, în operele unor scriitori din epoci 
diferite. Cornel Ungureanu aminteşte studiul lui Gheorghe 
Grigurcu, Balcanismul ca demon păzitor, publicat în 
revista Secolul XX şi lista autorilor cu conexiuni levantine, 
în ordinea intrării în scenă (Anton Pann, Ion Ghica, I. L. 
Caragiale, Tudor Arghezi, Mateiu Caragiale, Ion Barbu, 
Eugen Barbu, Ștefan Agopian, Fănuş Neagu etc.)

După o scurtă întoarcere în timp, în anii 1700, cu 
accent pe imaginea lui Ioan Inochentie Micu Klein, „bărbat 
exemplar al începuturilor”, recreată de Lucian Blaga în 
Luntrea lui Caron, într-o parabolă „despre potenţialul 
culturii române” (p. 67), şi pe eforturile Şcolii Ardelene – 
care nu prea mai apare în programele şcolare, criticul Cornel 
Ungureanu alocă un spaţiu extrem de generos perioadei 
marilor clasici, ca fundament al literaturii române, lui M. 
Eminescu şi, în special, lui I. Slavici. 

Capitolul despre Eminescu pune accent pe 
senzaţionalul biografic: boala lui Eminescu, tentative de 
asasinat, scandaluri/supărări ale vremii. Cornel Ungureanu 
aminteşte de topul celor zece mari români, care nu putea să 
nu-l includă pe poetul nepereche, dar nu fără „demascarea 
celor care au contribuit la asasinarea (falsificarea) lui”. 
„Săpăturile” biografice par să îşi aibă originea în bănuiala 
că opera este strâns legată de contextul în care apare și 
că „geniul eminescian era mai implicat în destinul naţiei 
decât se credea până acum”. Cornel Ungureanu insistă 
asupra perioadei de formare a personalităţii lui Eminescu, 
într-o zonă multietnică, în care orice contact etnic 
stimulează diferenţierea şi spiritul polemic pentru afirmarea 
individualităţii. Două momente sunt definitorii pentru 
evoluţia spirituală a poetului: întâlnirea cu profesorul Aron 
Pumnul, reprezentant important al latinismului transilvan 
şi al identităţii naţionale, asociată cu peregrinările lui 
Eminescu în Ardeal într-un moment puternic dominat de 
spiritul renaşterii naţionale, care explică lirica de început 
a poetului, „poeme eroice menite a mobiliza energiile unui 
neam” (p. 86) şi momentul Junimea. Odată ce ia contact cu 
spiritul normativ junimist, cu rigoarea de sorginte germanică 
pe care o impune în primul rând mentorul Junimii, viziunea 
lui Eminescu se schimbă. În perioada prestudenţească şi 
studenţească, M. Eminescu va fi preocupat de problema 
Centrului, muntele, insula fiind reprezentări fenomenale 
ale Centrului, ţinând de o geografie sacră, mitică. Această 
preocupare va rămâne constantă, dar se modifică percepţia 
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asupra relaţiei dintre centru şi lume; în ultima etapa de 
creaţie, se va instaura o stare conflictuală între Centru şi 
Lume; insula, muntele, steaua se golesc de sacralitate, nu 
mai sunt epifanii ale Centrului. (p. 91) 

O ipostază mai puţin cunoscută a lui Eminescu este 
aceea de mentor al lui Slavici. Cu imaginea unui Eminescu 
preocupat de formarea prietenului său, începe capitolul 
dedicat lui Slavici. Şi citează sfatul pe care Slavici l-a 
primit de la Eminescu: „Să-ncepi cu Schopenhauer, să treci 
la Confucius şi Budha, să citeşti apoi ceva din dialogurile 
lui Platon şi ştii destul.” La sfârşit, Cornel Ungureanu 
face o recomandare de lectură tuturor celor interesaţi de 
înţelegerea operelor lui Maiorescu, Eminescu, Slavici şi 
Blaga. Este vorba despre cartea Schopenhauer, educator. 
Portretul lui Slavici se completează cu imaginea scriitorului 
în preajma Primului Război Mondial: fidel proiectelor 
imperiale, sărac, derutat, incapabil să înţeleagă vremurile, 
decepţionat de uitarea contemporanilor. Pe fondul acestor 
dezamăgiri descoperă socialiştii, părându-i-se că trăieşte 
o adevărată convertire. Tonul Închisorilor mele este unul 
amar, al unui om care a luptat şi a pierdut. Cauza naţională 
rămâne constantă, România Mare s-a înfiinţat, dar statul 
român e în pericol de „mistuire a puterilor.”

„Studii asupra maghiarilor” scrise între 1871 şi 
1873 şi „Soll si Haben. Chestiunea ovreiasca in Romania” 
sunt două dintre lucrările cărora criticul le acordă atenţie. 
Primul pune în lumină percepţia lui Slavici asupra 
ascensiunii Germaniei, simţită ca o ameninţare pentru 
români şi maghiari; în faţa acestui duşman comun, românii 
şi maghiarii, deşi duşmani neîmpăcaţi, ar trebui să privească 
adânc în viitor. Perspectiva lui Slavici este generată de 
transformările sociale/politice ale timpului său: el aparţine 
unei ţări (Ungaria) care pare ameninţată; problema evreiască 
este in crescendo; dobândirea independenţei României. 
Cel de-al doilea titlu menţionat a fost complet ignorat de 
criticii literari, dar şi de Eminescu în articolele sale despre 
limitarea împământenirii evreilor. „Operele” lui Slavici nu 
o conţin. Acest studiu rămâne pentru Cornel Ungureanu 
pretextul pentru a aduce în discuţie rolul masoneriei şi al 
Alianţei Israelite în gruparea junimistă.

Capitolul despre Slavici continuă cu o analiză 
subtilă a simbolurilor din Moara cu noroc şi Mara. În opera 
moralistului Slavici „răul care loveşte nu vine din afară, 
el vine dinăuntrul personajelor.” Drumul înscris în fiinţa 
fiecăruia şi răul dinăuntru sunt şi sursa decepţiei din ultimii 
ani surprinşi în „Închisorile mele.” De fapt, tema operei 
lui Slavici este condiţia umană; doar subiectul analizei se 
schimbă de la operă la operă. In Moara cu noroc e starea de 
fericire/nefericire şi consecinţele ei. Iar fericirea/nefericirea 
e direct legată de spaţiul numit Acasă. De aceea bătrâna 
e fericită şi îi vine greu să se despartă de casa ei. Cei doi 
tineri, Ana şi Ghiţă, pe de altă parte, trebuie să se despartă 
de casa părinţilor, să îşi construiască propria lor casă, să îşi 
scrie istoria. Drumul lor spre noua casă e presărat cu semne 
ambivalente, ale vieţii şi ale morţii deopotrivă, cum sunt, 
de exemplu, crucile de la han. Un semn mai puţin discutat 
ar fi prezenţa turmelor de porci. Aparenta bunăstare a zonei 
ascunde un pericol: „spaţiul tradiţional românesc era al 

turmelor de oi. Turmele de porci evocă altceva. (...) Porcul 
e un animal murdar. E departe de inocenţa Mielului – de 
simbolul pe care îl încorporează Mielul. Animal impur (...), 
semnifică violenta desacralizare a unei lumi.” Noul acasă 
e în mijlocul unei lumi în curs de desacralizare. Valorile 
lumii vechi, tradiţionale sunt eclipsate de noile valori, 
materiale. În această cheie citim secvenţa pe care Cornel 
Ungureanu o consideră fundamentală pentru înţelegerea lui 
Slavici: „Ce vrei tu să faci din casa mea?” este întrebarea 
pe care Ana i-o adresează lui Ghiţă care aduce o slujnică, 
pe Uţa. Vederea celeilalte femei „eliberează demonia” Anei, 
acum de nerecunoscut. Iată reacţia lui Ghiţă: „Aşa nu te-am 
mai văzut ... Tu nu eşti bine! E primejdie, sfinte Doamne, 
e primejdie în casa mea!” Transformarea Casei este o 
consecinţă a transformării personajului, iar metamorfoza 
personajului s-a produs odată cu transgresarea limitelor. Cu 
abaterea de la Calea cea dreaptă. Cu pierderea Centrului.

Casa (Acasă) ca simbol al centrului şi al lumii care 
se întemeiază ori se destramă devine liantul analizelor 
următoare din Istoria secretă a literaturii române. Pe 
Lucian Blaga, Viena decadentă nu a reuşit să îl influenţeze 
decisiv, iar explicaţia oferită de Cornel Ungureanu este 
aceea că Blaga revenea într-o Românie a începuturilor, 
prin urmare, era nevoie de modele ale noilor zei, ale noii 
religii, ale întemeietorului. În dezordinea provocată de 
eşecul Imperiului este nevoie de un nou Centru, pe care îl 
va numi spaţiul-matrice: „Spaţiul-matrice ce urmează să fie 
ipotetic, închipuit ar putea să fie un pervaz, până la un punct 
comun unui grup întreg de popoare, bunăoară popoarelor 
balcanice.” (p. 140) În ciuda evenimentelor anului ’38, 
Blaga crede că timpul Europei sud-estice va veni. Că acest 
spaţiu va putea să se manifeste în toată plenitudinea sa. Iar 
acest lucru este posibil doar împreună: „noi nu ne găsim nici 
în apus, nici la soare răsare: noi suntem unde suntem: cu toţi 
vecinii noștri împreună, pe un pământ de cumpănă.” Însă 
anii ’40, când Universitatea se mută la Sibiu, iar războiul 
ia o înfăţişare palpabilă, îi dezvoltă filosofului sentimentul 
trăirii într-un contratimp istoric. Om de dreapta, va 
simpatiza cu anumite gesturi ale extremei drepte, iar asta va 
avea consecinţe. După război, va oscila spre stânga pentru 
puţină vreme, ţinând o conferinţă despre Maxim Gorki, dar 
ruptura de spaţiul matricial este inevitabilă. Transformările 
politice sunt prea multe, iar instalarea brutală a puterii 
comuniste duce la asasinarea celor care au contribuit la 
crearea identităţii naţionale. Blaga, dar şi Voiculescu, 
Crainic, Noica sau M. Vulcănescu se vor retrage într-un exil 
interior. După 1948, Blaga rămâne doar poet, iar retragerea 
din viaţa publică îi permite trăirea unor istorii personale, la 
Alba Iulia şi la Bathyaneum – în Centrul lumii adevărate”, 
unde „Poate să renască prin iubire.” (p. 150)

Regăsirea centrului într-o lume în disoluţie rămâne 
o provocare pentru toţi oamenii de cultură menţionaţi mai 
sus. Pentru Vasile Voiculescu, centrul este o incintă sacră 
interioară. „...spirit religios într-o lume areligioasă, un 
rural într-o lume care abandona satul, medic care crede în 
taumaturgie; spirit devotat până la uitare de sine prietenilor, 
familiei, patriei, regelui. E un om tradiţional într-o lume 
care părăsea, cu entuziasm, tradiţia.” (p.155) Moartea celor 



69țintă fixă: cornel ungureanu

apropiaţi (prietenul său Ion Pillat, apoi soţia), abdicarea 
regelui şi sovietizarea României constituie pentru el iniţieri 
succesive în moarte. Ultimele sonete ale lui Shakespeare în 
traducerea imaginară de V. Voiculescu sunt paginile unei 
vitalităţi regăsite. Trei zile după terminarea ultimului sonet, 
în 1958, va fi arestat şi decide să nu mai scrie: „m-am retras 
înlăuntrul meu. Ochii mei nu vor mai privi afară.” Moare în 
1963, la doi ani după Blaga. 

Un alt spirit religios este Nicolae Steinhardt. Reţin 
atenţia cititorului cele două repere trasate de criticul Cornel 
Ungureanu: Păltinişul lui Noica, mentorul său spiritual, 
şi Rohia, adevărata sa locuinţă, pe care a găsit-o tot cu 
ajutorul lui Noica, în 1973. Înainte însă de descoperirea 
„casei”, trecerea prin non-locul definit de închisoare este 
inevitabilă. Jurnalul fericirii este cartea suferinţei şi a salvării, 
a hierofaniilor, o carte despre rezistenţa prin cultură şi prin 
credinţă. În ciuda celor trei soluţii propuse pentru eliberarea 
din universul concentraţionar, atât de intens discutate după 
1989, N. Steinhardt o alege pe a patra, a credinţei. Capitolul 
„Homo religiosus. Între Voiculescu şi Steinhardt” se încheie 
cu o succintă prezentare a antologiei de poezie carcerală a 
Ioanei Cistelecan, cu accent pe lirica religioasă a lui Radu Gyr. 

Prima parte continuă cu prezentarea scriitorilor 
români influenţaţi de Mircea Eliade: Mircea Handoca, 
cel care pune la dispoziţia oricărui doritor informaţiile/
documentele despre Mircea Eliade, pe care le-a adunat 
de-a lungul timpului, Sorin Alexandrescu, nepotul lui 
Eliade, care şi-a construit o remarcabilă carieră de 
semiotician, Ioan Petru Culianu, ale cărui prime studii 
despre Eliade au fost interpretate drept încercări de a 
falsifica biografia maestrului, și a adevăraţilor „urmaşi” 
ai lui Eliade din rândurile tinerei generaţii: Liviu Bordaş 
şi Eugen Ciurtin. 

O personalitate enciclopedică ce reţine atenţia 
criticului şi a cititorului, mai ales din perspectiva relaţiei cu 
Mihai Eminescu, este Mozes Gaster. Cei doi s-au cunoscut 
la una din seratele de la Junimea şi s-au împrietenit. Mihai 
Eminescu îi permite lingvistului şi folcloristului Mozes 
Gaster să studieze manuscrisele vechi în camera lui. 
„Imaginea unui Gaster citindu-i lui Eminescu manuscrise 
vechi – afirmă Cornel Ungureanu – mi se pare emblematică 
pentru energiile întemeietoare ale unei culturi.” (p.261) 
Criticul menţionează lucrarea Măriucăi Stanciu despre 
sionism, unde se fixează rolul lui Mozes Gaster în istoria 
recentă a evreilor. În casa lui din Londra se va citi celebra 
Declaraţie a lui Balfour, în 1917, iar în presa anului 1921 
se va scrie mult despre turneul lui în România, la invitația 
lui Octavian Goga. Moartea lui Mozes Gaster în 1939 
anunţă un timp crepuscular, al sfârşitului unei „specii de 
enciclopedist –istoric”.

Ultimii scriitori incluşi în prima parte, întemeietoare, 
sunt patru care au în comun orientarea spre stânga, speranţa 
într-o lume mai bună, „sunt săraci, dar cred în scrisul lor, 
în lumea de mâine – cea mai bună dintre lumile posibile.” 
(p.264) Cei patru sunt: Geo Dumitrescu, Marin Preda, Ion 
Caraion şi liderul lor, Miron Radu Paraschivescu. Geo 
Dumitrescu promite mult în anii patruzeci ai secolului 
trecut; era figura revoltatului, care dorește noul început de 

lume cu orice preţ. În 1965 este exclus din partid pentru 
„erori ideologice” şi va reveni în literatură, fără însă a 
rezista prea mult. În cazul lui Marin Preda, identifică 
o întrebare care devine firul roșu al operelor lui: „tu te 
simți orfelin?” Desfăşurarea e proză cu care doreşte să 
dobândească statutul de fiu de încredere al partidului; 
trebuie să scrie despre cooperativizare. Şi reuşeşte. 
Ecourile sunt favorabile; viitorul roman al lui Marin Preda 
este anunţat în revista Flacăra, iar personajele încep să 
prindă viaţă. Cel de-al patrulea scriitor, Ion Caraion, pare a 
fi „Artistul care a fost trimis în lume de Dumnezeul cel rău” 
(p.292) Solidar cu cei damnaţi, el l-a înţeles poate cel mai 
bine pe Bacovia şi sentimentul de sfârşit continuu care-i 
defineşte opera. 

Partea a doua debutează cu o revenire la termenul 
de geopolitică, completat cu cel de transgresiune, în 
accepţia lui Peter Stallybrass şi Allan White, care susţin 
că judecăţile noastre estetice nu funcţionează într-un vid 
cultural şi că percepţiile noastre culturale sunt modelate 
într-un sistem de opoziţii construit pe trei planuri: social, 
corporal şi geografic (relaţia centru-periferie). Altfel 
spus, atât produsul cultural, cât şi receptarea acestuia sunt 
tributare impactului pe care apartenenţa la o clasă socială, 
trecerea dintr-un spaţiu geografic în altul sau legăturile de 
familie îl pot avea. 

Elementul biografic pare dominant în această parte, 
alături de casa-simbol al centrului în raport cu non-locurile/
periferia. Mihail Sadoveanu este cap de listă, iar primul 
element revelat este legătura dintre incertitudinea originii 
(faptul că abia la 11 ani a dobândit numele de Sadoveanu), 
comportamentul omului și opera sa. Incertitudinea originilor 
poate fi învinsă printr-un act întemeietor; astfel că fiecare 
locuinţă a lui Sadoveanu înseamnă întemeiere: „construcţia 
sau achiziţionarea sau amenajarea unei case e primul dintre 
gesturile sale întemeietoare.”(p. 309) Drumul rămâne 
teritorializare, dar şi cunoaştere a unor evenimente neştiute. 
Dorinţa de a cunoaşte sensurile profunde ale existenţei îl 
apropie de masonerie, iar romanul Creanga de aur, scris 
în lumina acestor preocupări, rămâne cartea unui iniţiat 
într-o lume în descompunere. Peştera este spaţiul simbolic 
al meditaţiei, iar pădurea rămâne spaţiul sacru prin puritatea 
ei. Dar în Cântecul Mioarei, Nada Florilor sau Nicoară 
Potcoavă, lumea se micşorează, spaţiile se desacralizează, 
locul peşterii fiind luat de atelierul căilor ferate. 

Desacralizarea lumii şi pierderea Centrului este şi 
mai evidentă la Mateiu Caragiale. Despre relaţia cu tatăl 
său şi despre încercările de construire a unei biografii mai 
nobile s-a scris mult. Urmând ideea căutării unui centru sau 
a disoluţiei acestuia, spunem că lumea decadentă îşi găseşte 
cea mai bună ilustrare în casa Arnotenilor, care ocroteşte 
dezrădăcinarea şi eşecul. Tot o lume în descompunere, 
pentru că răul vine din fiinţa personajului, găsim şi în 
operele Hortensiei Papadat-Bengescu. Natura umană e 
coruptă sau coruptibilă. Casa-centru este, de fapt, un spital, 
iar personajele, nişte parveniţi care sfârşesc în centrul-spital 
după fapte greu de povestit. I se opune acestei case bolnave 
imaginea unui oraş în transformare, cetatea vie, mult diferit 
de imaginea promovată de sămănătorişti. 
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Și proza lui G. Călinescu este analizată cu 
originalitate, Cornel Ungureanu considerând Bietul Ioanide 
un roman alegoric. Ioanide este arhitect; construieşte case 
pentru alţii. El nu avea casă personală, locuia în casele 
proiectate de el. Satisfăcut de creaţia lui, el sălăşluia în 
ea. „Arhitectul nu se aşezase, nu avea conştiinţa aşezării, 
migra. (...) casa este adăpost provizoriu.” „Casa cu molii” 
din Cartea nunții era un spaţiu al decrepitudinii, al morţii, 
dar era totuşi un centru, pentru prof. Silvestru şi mătuşi, un 
spaţiu în care este posibil un nou început; casa proiectată 
şi construită de Ioanide nu poate fi un centru întrucât nu-i 
aparţine. 

Romanelor lui Zaharia Stancu Jocul cu moartea, 
Pădurea nebună, Ce mult te-am iubit sau Şatra le este 
descoperit toposul pădurii ca spaţiu sacru/ centru. De 
fapt, autorul se trage din acest spaţiu privilegiat, pe care o 
societate strâmbă şi nedreaptă l-a distrus. Naşterea celeilalte 
civilizaţii coincide cu dispariţia pădurii, cu transformarea 
spaţiului magic în locuri unde nu se întâmplă nimic. Ce mult 
te-am iubit este ritualul funerar la dispariţia unei civilizaţii. 
Lumea surprinsă în celălalt roman, Desculţ, nu mai există, 
nu-şi mai poate recupera valorile.

Dacă până acum în operele aduse în discuţie 
de criticul Cornel Ungureanu exista un centru al lumii 
spre care aspirau sau pe care îl pierdeau personajele, fie 
casă, peşteră, pădure sau oraş, remarcăm în ultimele 
titluri o pervertire a centrului prin viciu sau boală, o des-
centrare prin non-apartenenţa sau prin invazia lumii noi. 
Iar în era nouă, un nou centru se dezvoltă la periferie, în 
mahala. Cuţarida lui Eugen Barbu devine noul centru al 
lumii urbane în expansiune. Mahalaua nu mai este spaţiul 
infernal, cum era zugrăvit în anii `30 în reportajele lui 
Geo Bogza. In această lume marginală există şi semne 
ale întemeierii. Stere este om al locului de la începuturile 
Cuţaridei, iar prin căsătorie, el îşi întemeiază o Casă. În 
această lume nouă, se stabileşte o ierarhie, au loc lupte de 
putere, de câştigare a autorităţii, întocmai ca în cealaltă 
lume, mai nobilă?!

Imaginea unei lumi noi, moderne, dar desacralizate 
continuă în capitolul Avangarda. Propunere de globalizare. 
Pierderea sau multiplicarea şi, implicit, risipirea Centrului 
cu valori bine stabilite au ca efect dezumanizarea artei. 
Avangarda oferă oamenilor de cultură posibilitatea să se 
revolte împotriva a orice: regim politic, filosofie, tradiţie, 
viaţă anosta etc. Nu întâmplător, după ce aminteşte 
două antologii ale avangardei, cea a lui Saşa Pană şi cea 
a lui Marin Mincu din 1983 şi încercările literare ale 
avangardiştilor din oraşele de provincie: nouăzecişti 
şi douămiişti, al căror lider de generaţie ar fi Marius 
Ianuş, criticul Cornel Ungureanu începe prezentarea 
avangardiştilor cu George Bacovia. Comparaţiile făcute 
de exegeţi cu opera lui Kafka, Blecher sau Fundoianu îl 
fac pe Cornel Ungureanu să numească momentul Bacovia 
„momentul inaugural al avangardei româneşti”(p.400). 
Istoricul reţine din creaţia bacoviană momentul debutului 
în Literatorul, în 1899, cu poezia „Şi toate”, influenţat 
de decepţionismul eminescian şi momentul publicării în 
revista Arta a poeziilor „Toamna”, „Melancolie”, „Adio”, 

„Ego”, „Nocturnă” care marchează clar ruptura de „utopia 
romantică”. Spaţiul băcăuan în care nu se întâmplă nimic, 
neunitar, incapabil să genereze valori spirituale coerente 
pare să fie „sursa înclinaţiei către noutate şi excentricitate”, 
remarcă C. Ungureanu. Oraşul e un imens cavou, un 
spaţiu de pasaj către o singură stare: singurătatea. Literar-
geografic, spitalul, parcul, odaia se încadrează la non-locuri, 
spaţii care conduc la anularea de sine, la o deambulare care 
are un singur terminus: plumbul. Hanul devine „definiţia 
perfectă a non-locului. Un han în care trecătorul este singur 
– a rămas singur. Poetul este singur, într-un han gol, aflat 
într-un oraş al străzilor pustii. Al unor străzi pustii în care 
plouă; în care totul se lichefiază.”(p. 405)

Capitolul dedicat avangardei continuă cu 
prezentarea lui Ion Vinea, personalitate complexă, care 
apare alături de Tzara în cadrul mişcării dada, îl apără 
pe Urmuz, promovează arta nouă (dar şi pe Ion Pillat) 
în ale cărei poezii vede un „nou tradiţionalism”. Reţine 
din creaţia lui Ion Vinea cele două romane, Lunatecii şi 
Venin de mai, „cărţi ale sterilităţii”, aparţinând romanului 
decadent. Urmuz ca model apare şi în evoluţia literară 
a lui Geo Bogza, prezent în Istoria secretă... cu Poemul 
invectivă. Lui Geo Bogza i se datorează intrarea în 
literatură a unor orașe precum Mizil, ca cetate a nimicului. 
Articolul Exasperarea creatoare din 1931 va deveni 
programatic pentru mişcările de avangardă, prin coerenţa 
lui şi prin geografia literară simbolică propusă. Prin 
articolul Ce este reportajul, G. Bogza îşi limitează clar 
teritoriul. Reportajele sale sunt ancorate într-o realitate 
dură; mahalaua este infernală, locuitorii ei au simţurile 
atrofiate, sunt captivi într-o existenţă agonică; spaţiul 
bolnav le transformă în fiinţe alienate. Revistele lui Geo 
Bogza sunt destinate „a mitralia persoanele cu bun-simţ, 
hrănite din disciplina creaţiei şi a efortului”(p. 432) şi se 
înscriu în estetica limitei depăşite. 

Lumea şi, implicit, literatura au cunoscut un 
proces de alienare, de îndepărtare de centru, valorificând 
categoriile estetice negative. Istoria secretă... se încheie cu 
Emil Brumaru, cel care recuperează categoriile pozitive. El 
încearcă o regăsire a Centrului, a casei părinteşti, a pasiunii 
din dormitor, a cămării îmbelşugate – pe scurt, a paradisului 
pierdut. 

Lucrare amplă (peste 500 pagini), Istoria secretă a 
literaturii române încearcă să ofere o perspectivă coerentă 
asupra fenomenului literar românesc, dar cu instantanee 
ale unor momente pe care criticul le consideră definitorii. 
Orice operă de artă este copilul vremii sale, spunea V. 
Kandinsky, iar operele selectate aici întăresc acest lucru; 
cartea lui Cornel Ungureanu este despre lupte, retrageri 
interioare, regăsiri, talent irosit în slujba unei cauze (false 
sau greşite), speranţe zădărnicite, trădări de sine, excluderi 
şi restaurări. Un tablou, incomplet poate, al literaturii 
române; o muncă titanică, studii, articole, documentare 
citate la sfârşitul fiecărui capitol. Încăpățânarea autorului 
de a unifica eforturile operelor anterioare într-o lucrare 
ambiţioasa de istorie a literaturii poate servi drept model 
de determinare, într-o lume tot mai dispusă a uita/a nega 
adevăruri incomode. 
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avut pasiunea comună: literatura și, cu un accent aparte, 
literatura zonei, istoria și geografia literară a acestei părți 
de țară, (re)descoperirea și promovarea valorilor sale. 
Desigur, trebuie să amintesc, aici, neapărat, ca un adevărat 
liant profesional al amiciției noastre, continuitatea 
întâlnirilor de cenaclu, în ambianța cărora ne regăseam 
de fiecare dată, dincolo de trecerea anilor, cu aceleași 
sentimente de bucurie și frățietate, atât la mereu tânărul 
cenaclu studențesc ,,Pavel Dan”, al cărui îndrumător/
coordonator devenisem, cât și la acele memorabile 
întâlniri ale cenaclului filialei Uniunii Scriitorilor, ce se 
petreceau în acelaşi sediu, al revistei Orizont, în care se 
petrec şi ,,astăzi” evenimente culturale absolut notabile. 
De menționat: în fiecare vineri a fiecărei săptămâni, de la 
ora 12,00, sub bagheta preşedintelui filialei timişorene a 
U.S.R., acelaşi neobosit şi mereu tânăr, mereu în formă, 
Cornel Ungureanu. 

Dar să revin… Așadar, pe parcursul întunecatului 
şi grotescului deceniu nouă, dar mai ales în anii ,,nebuni” 
şi romantici, de după căderea dictaturii, am simţit şi am 
realizat, cu o bucurie deghizată, oarecum, lăuntric, că s-a 
produs între noi acea nedefinită apropiere care, în timp, 
a devenit – nu cred să greşesc – dacă nu o prietenie, în 
sensul ei strict clasic, atunci, cel puţin, o prietenie, o 
solidarizare frumoasă, benefică, emulativă în planul unor 
proiecte şi întâmplări literare, dar și umane, care ne-au 
aflat, deseori, împreună, de aceeași parte a baricadei. 
Adică sub seducţia aceloraşi imperative ţinând, printre 
multe altele, de o mai dreaptă aşezare a valorilor în şi 
din istoria și geografia literară a locului… Percepute, 
din păcate, aceste ,,angajări”, nu o dată, ,,din afară” şi cu 
ochiul ranchiunos al celui neimplicat, fie ca utopice, fie ca 
derizorii şi... provinciale! Dar arta şi vocaţia profesării 
unei adevărate pedagogii a seninătăţii existenţiale şi 
profesionale l-au ajutat mereu pe Cornel Ungureanu 
în a nu rămâne încremenit în proiect, în a înfrânge, 
măcar şi prin ignorare, atunci când împrejurările au 
cerut-o, inerţii şi obtuzităţi intelectuale, în a tempera 
asperităţile, subiectivităţile şi ignoranţa agresivă, în a 
armoniza contrariile sau a le pacifica înspre binele obștei 
scriitoricești timișorene și nu numai… Acestea au fost 
şi au rămas puncte forte şi atitudini constante ale unei 
biografii distincte şi exemplare, care au făcut ca viaţa 
literară a urbei să-şi menţină o unitate şi o coerenţă de 
substanţă, dincolo de inerentele ciocniri de orgolii şi 
de diferendele cu tentă ,,fracturistă”, tipice mediilor şi 
temperamentelor artistice. Ceea ce şi explică în mare 
măsură (re)alegerea sa, repetată, cu majoritate de voturi, 
ca preşedinte al filialei timişorene a Uniunii Scriitorilor. 

N-aş putea să nu mă opresc, măcar în treacăt, şi 
asupra unui alt aspect. Mă gândesc, desigur, la o fericită 
colaborare, ce, iată, durează de un şir de ani buni, cu 
cenaclul Pavel Dan al Casei de Cultură a Studenților din 
Timișoara, aspect care definește tinerețea sa spirituală, 
vocația sa de mentor şi care pune în lumină deopotrivă 

Evocări, gânduri

Eugen BUNARU

Vocaţia seninătăţii 

Pe Cornel Ungureanu l-am cunoscut în primii 
ani ai studenţiei, pe vremea când, împreună cu Viorel 
Marineasa, începuserăm să frecventăm cu asiduitate 
cenaclul Pavel Dan al Casei de Cultură a Studenţilor, 
înfiinţat la finele anilor ’50, mai exact în toamna lui 
1958. Student fiind şi el, puţin mai mare decât noi, 
Cornel Ungureanu dobândise deja – în acel spaţiu al 
noviciatului scriitoricesc, al unor întâlniri şi dezbateri 
cenacliere purtând încă amprenta idealismului și a 
romantismului adolescentin – prestigiul şi autoritatea 
unui tânăr critic literar în plină afirmare şi maturizare 
valorică. El a fost, de altfel, primul personaj avizat din 
lumea literară timişoreană a epocii, primul critic literar 
– în spectaculoasă devenire, la acel moment – care s-a 
exprimat despre începuturile mele poetice în rubrica de 
cultură a unui cotidian local, de atunci, Drapelul roşu. Se 
întâmpla asta în aceeaşi perioadă a anilor de studenţie, 
în urma unei ,,şedinţe” de duminică (înainte de masă) 
la cenaclul amintit, când citisem un grupaj de poeme, 
fireşte suferind de mai toate naivitățile și carenţele 
,,tehnice”, inerente debuturilor din acel timp abia atins 
de razele unui timid dezgheţ ideologic şi literar. Erau, 
însă, în acea cronichetă semnată de Cornel Ungureanu, 
câteva aprecieri pozitive, ferme, care mi-au dat curajul 
să continui. Cred, şi astăzi, că astfel de ,,întâmplări” pot 
fi decisive într-un sens sau altul…

În ciuda acelor auspicii de bun augur, câțiva 
ani după terminarea facultății, s-a menținut între noi o 
oarecare distanţă ținând de sfera respectului reciproc, 
convențional. Exista, din partea mea, o impresie 
timorant-subiectivă pe care o resimţeam atunci când, 
prin natura împrejurărilor (lansări de carte, întâlniri 
cenacliere etc.), ne intersectam fie într-o librărie, fie în 
sala de ședințe a revistei Orizont și a filialei U.S.R., fie, 
pur și simplu, undeva, pe o stradă, în tumultul orașului. 
Ne salutam, schimbam câteva cuvinte și cam atât. Firea 
mea, oarecum retractilă, era probabil aceea care mă 
,,apăra” instinctiv de o aparenţă vag austeră, de acel 
aer vag profesoral al(e) unei fizionomii dincolo de care 
nu reuşisem încă să descopăr trăsăturile distinctive: 
bonomia, capacitatea deschiderii volubile spre confrați 
şi, nu mai puțin, umorul, în dialog sau într-o expunere de 
motive, condimentat uneori cu inofensive ,,înțepături” 
ironice. Nu-mi amintesc dacă a existat o împrejurare sau 
un moment anume care să fi dus, așa cum, de altfel, s-a 
și petrecut în cele din urmă, la o tot mai caldă și colegială 
apropiere, dar nu mă îndoiesc că un rol esențial îl vor fi 
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generozitatea, solidaritatea profesională şi interesul lui 
Cornel Ungureanu, mereu vii, mereu pe fază, faţă de 
fenomenul literar tânăr. Nu sunt puţine numele unor 
scriitorii din generaţiile cele mai tinere (dar nu numai), 
care au pătruns deja în sfera de rezonanţă a actualităţii 
noastre literare, în circuitul național-literar, beneficiind 
de girul său valoric. Cinsprezece ediţii la rând a răspuns 
cu multă căldură şi solicitudine la invitaţia de-a onora, 
ca preşedinte al juriului, Concursul Naţional de Creaţie 
Studenţească iniţiat, în anii de după Revoluţie, sub egida 
aceluiaşi cenaclu. Şi tradiţia acestei colaborări – sunt 
convins, ca unul implicat direct în istoria și povestea 
frumoasă a paveldanismului timișorean – va merge mai 
departe, la mulţi şi frumoşi ani!

Daniela ȘILINDEAN

Edificiul cultural

Există oameni în fața cărora faci, cu fiecare 
apropiere, exerciții de admirație, oameni care au 
vocația edificării, a construcției diafane, dar durabile 
în timp, clădite pe principii solide, temeinic sudate 
și dovedite pe parcursul anilor. Aceștia sunt oamenii 
care sunt mereu acolo pentru ceilalți, care reușesc 
cu pricepere și distincție să coaguleze în jurul lor 
adevărate coridoare de creștere intelectuală, să 
sădească semințele încrederii, să îi facă pe ceilalți să 
își descopere potențialul de plămadă culturală. Din 
cercurile formării tinerilor nu ar trebui să lipsească 
astfel de personalități, care să îi facă pe aceștia să 
deprindă forțele unor supereroi, pofta de lectură, 
neobosita nevoie de a cunoaște, de a se implica, de 
a face. Fără tăgadă, un astfel de om este Cornel 
Ungureanu.

Există, desigur, persoane care te formează și 
care fac parte din ceea ce Gabriel Liiceanu numea 
edificiu afectiv. Cele fără de care nu ai fi tu. Pentru mine, 

profesorul Cornel Ungureanu este, cu siguranță, dintre 
acestea. Am avut șansa de a lucra cu domnia sa în toate 
etapele formării mele profesionale: să audiez cursurile 
în care se succedau cu repeziciune figuri ale literaturii 
române contemporane și ale literaturii universale într-
un discurs care trăda pasiunea nesfârșită pentru artă, 
dar și multitudinea de posibilități interpretative; atunci 
când îmi scriam licența despre Mateiu Caragiale și 
literatura enigmei, atunci când lucram la disertația pe 
textele lui Matei Vișniec și, mai apoi, în cei trei ani 
de cercetare dedicați tezei de doctorat referitoare la 
Modelul Eugène Ionesco și la Modelul Matei Vișniec 
din care a rezultat, câțiva ani mai târziu, o monografie 
dedicată operei vișnieciene. Sau când, cu deplină 
încredere, m-a implicat în analiza arhivelor Buteanu 
și a epocii pe care o scoteau ele la iveală Dincolo și 
dincoace de tăcere, dar și în redactarea ediției a doua 
a impunătoarei Mitteleuropa periferiilor. Și în câte și 
mai câte isprăvi culturale care au cunoscut elementul 
detonator datorită profesorului Ungureanu. Nu mai 
vorbesc de proiectele mereu-în-așteptare și mereu 
întâmpinate cu entuziasm, care plasează pe o hartă 
imaginară opere editoriale aflate în standby.

Cred că aceia care îl cunosc pe Cornel 
Ungureanu îmi vor da dreptate atunci când vorbesc 
despre generozitatea imensă cu care te înconjoară, 
zâmbetul cald și sincer, prețuirea pe care o are pentru 
omul aflat în fața sa (fie el scriitor, critic, student, 
elev, pasionat de cultură), curiozitatea extraordinară, 
lecturile neobosite care nu fac decât să te îndemne să-
ți construiești – la rându-ți – propriul parcurs, dar și 
să le fii călăuză altora. La toate acestea se adaugă și 
susținerea sa necondiționată. Fără sfaturile domniei 
sale, fără provocările, fără îndemnul constant de a 
scrie, nu cred că aș fi așternut vreo pagină demnă de 
a fi publicată. Ce important e pentru cineva aflat la 
început de drum (și nu numai!) să știe că e însoțit – cu 
încredere – mai ales de către cei pe care îi admiră!

De la Cornel Ungureanu se pot deprinde cu 
ușurință lecțiile solidarității: față de generația din care 
faci parte, față de Celălalt, prin cultură, în general, și 
prin literatură, în special. Mă gândesc deseori la privirea 
pătrunzătoare, la forța formulărilor memorabile care 
pot cuprinde în doar câteva cuvinte un întreg drum 
scriitoricesc, o epocă, la dărnicia portretelor realizate 
în pagină, la lansări de carte sau cu ocazia întâlnirilor 
scriitoricești. Criticul Cornel Ungureanu a realizat nu 
numai recuperările esențiale ale unor opere și ale unor 
autori, dar a oferit și maniere exemplare în care se pot 
face aceste recuperări – am în minte scriitori valoroși 
deseori trecuți cu vederea, dar care definesc spații 
culturale, autori care pot intra cu ușurință și nebăgare 
de seamă sub eticheta de minor ori local – dar care, 
citiți cu atenție, sârguință și deschidere, pot releva 
mici bijuterii literare.

Cornel Ungureanu cu fiica și fiul, 2000
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Mai sunt apoi lecțiile operei care se construiește 
și se consolidează cu fiecare studiu scris, cu fiecare 
rând adăugat. Dacă orice carte dedicată unui autor 
are specificitatea sa firească, important de reținut 
e și gândul că volumele domniei sale oferă repere 
fundamentale pentru o bună înțelegere a literaturii, 
a raporturilor sale cu vremurile. E dificil de surprins 
în pagină uriașa muncă de documentare, capacitatea 
fantastică de analiză și de sinteză cuprinse, de pildă, 
în monumentalele volume Literatura Banatului – cu 
ale sale istorie, personalități, contexte –, Mitteleuropa 
periferiilor, O istorie secretă a literaturii române, 
Geografia literară a României. Dar nu trebuie 
uitate nici cărțile dedicate lui Mircea Eliade, Ioan 
Slavici, Vasile Voiculescu, Sorin Titel – pentru a 
numi numai câțiva (având întotdeauna privirea 
ațintită nu numai asupra autorilor canonici) – sau 
jurnalele-eseu Despre regi, saltimbanci și maimuțe, 
Fragmente despre teatru, A muri în Tibet. Deseori, 
în cazul scrierilor sale, uiți că ai în mână o carte de 
critică și istorie literară sau o monografie – nu pentru 
că informațiile nu sunt atent organizate, ci pentru 
că îți poate părea că ai de-a face cu traiectoria unor 
personaje de roman surprinse în devenirea lor. Istoria 
recentă se reflectă și ea în operă creionând tapetul 
pe care se înșiră faptele literare și contribuind la o 
mai dreaptă cântărire a legăturii dintre parte și întreg. 
Demersul e, în mod cert, valoric. Autorul nu ocolește 
temele cu potențial exploziv: influențele xenofobe, 
preferințele sau alegerile ideologice, „scandalurile” 
culturale, însă ele nu reprezintă, firește, coloratura 
principală, ci sunt consemnate alături de informațiile 
sistematizate în „fișe” de autor, în capitole sau în  
monografii.

Esențială pentru o bună poziționare în spațiul 
cultural european este privirea din Mitteleuropa 
periferiilor și redefinirea constantă a relației dintre 
centru și periferie, valorizând pozitiv și îndemnând 
la (re)descoperirea unor autori intrați în conuri de 
umbră sau necunoscuți, care scriu pagini importante 
despre identitatea culturală a regiunilor, a unor orașe, 
a unor epoci, despre figurile formatoare. „Provinciile 
literaturii” definesc granițe în mișcare și actanți ai 
fenomenului literar, vorbind despre „estetica extremă 
a limitei (in)acceptabile”.

În ceea ce privește Istoria secretă a literaturii, 
știm că intenția declarată a autorului a fost să „recupereze 
opere uitate, abandonate din întâmplare sau din graba 
cercetătorilor improvizați, din absența mesajului 
epidermic, atât de necesar lumii noastre postmoderne, 
postistorice, postcoloniale, postcomuniste ș.a.m.d.”. 
Ceea ce ne duce automat la gândul că aceste cărți nu 
descriu numai o zonă limitată, un autor specific, ci ele 
descriu un teritoriu pe care ochiul atent al autorului 
îl radiografiază cu știința cărturarului, cu talentul 
scriitorului. Ele rescriu și un anumit mod de a percepe 

literatura și istoria ei, făcându-ne atenți și la fenomene, 
și la circumstanțe revelatorii.

Mai mult, volumele lui Cornel Ungureanu pun 
în lumină modul în care se conturează și se adaptează 
discursul criticului și al istoricului literar la realitățile 
de azi, la felul cum se deapănă povestea în care scriitorii 
sunt personaje reale sau cum se desenează sub ochii 
noștri pânza amplă pe care se țese această poveste. 
Impresionează, de fiecare dată, ramele generoase, 
racordurile esențiale și detaliul savuros, capabil să 
surprindă esențialul; informația este covârșitoare, 
sedimentată în straturi succesive de lecturi, structurată 
în calupuri ce par, uneori, a favoriza fragmentarul, dar 
care se regăsesc – precum piesele unui mozaic – în 
imaginea de ansamblu care devine clară, înțesată de 
date prin care suntem ghidați de către un veritabil 
cunoscător și pasionat. Toate acestea și altele sunt cărți 
care vorbesc despre un traiect fericit al literaturii care 
își găsește vocile și timpul, albia în care poate fi citită 
la justa sa valoare.

La ele se adaugă Geografia literaturii române, 
proiect de o vastitate greu de cuprins în cuvinte – 
cu atât mai mare admirația pentru pasiunea cu care 
criticul pregătește migălos terenul, animă proiectul la 
care lucrează deja de extrem de mult timp, adăugând 
mereu, descoperind mereu cărămizile lipsă pentru a 
finaliza o opus magnum care dă măsura unei existențe 
trăite eminamente prin cultură. Edificiul cultural clădit 
de Cornel Ungureanu este, incontestabil, distins, 
cu adevărat însemnat, ancorat în valori umane și 
profesionale esențiale. E de natură magistrală.

Constantin CUBLEȘAN

Cornel Ungureanu – un ilustru 
profesionist al scrisului

Nu pot să spun cu precizie când ne-am cunoscut. 
În orice caz, e mult de-atunci. E de pe vremea când 
încă D.R. Popescu se afla la Cluj și Cornel Ungureanu 
a venit să țină o cuvântare la nu știu ce sindrofie 
literară, un colocviu, sau așa ceva. Ne-am întâlnit apoi 
în diferite ocazii, în țară, ne-am trimis unul altuia cărți 
despre care am și scris, și uite-așa s-a legat între noi o 
prietenie trainică.

Cornel s-a dovedit în totul un om de mare 
caracter, dincolo de marea lui calitate de critic și 
istoric literar, de prestigios profesor universitar, după 
acel decembrie furtunos care a dat lumii noastre un 
alt curs.

I-am admirat mereu calitatea de întreprinzător 
în ale literaturii, având proiecte de anvergură, pe care 
le-a dus, pe toate, la bun sfârșit, cu strălucire. S-a 
preocupat de literatura exilului și a diasporei, a scris 
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o panoramă a foiletonului critic românesc, a comentat 
cultura și literatura Mitteleuropei din perspectiva 
reflectării acesteia în cultura noastră, a publicat studii 
monografice despre Ioan Slavici, Mircea Eliade, 
Octavian Goga, Sorin Titel etc., etc., numeroase titluri 
de mare interes, dar parcă îl reprezintă cel mai bine 
cercetarea privitoare la geografia literaturii române 
(patru volume) și o incursiune în Istoria secretă a 
literaturii române. 

Nu intenționez să fac un portret al 
scriitorului Cornel Ungureanu, ci să mă refer, 
ca într-o pagină de jurnal, la cele câteva zile (o 
săptămână) petrecute împreună la festivalul Serilor 
Belgrădene din toamna anului 1989. Împreună 
cu regretatul T. Vârgolici am plecat din București 
iar la Timișoara ni s-a alăturat Cornel Ungureanu. 
Tema colocviului, din acea sesiune, ultima înainte 
de evenimentele ce au răscolit Europa, a fost 
Kosovo – istorie și literatură. Cornel a ținut, în 
plen, o foarte interesantă comunicare (A mai luat 
cuvântul și T. Vârgolici), după care a fost anturat 
imediat de numeroși participanți la dezbateri. El 
însă avea planurile sale… strategice, în care ne-a 
antrenat și pe noi, pe cât i-a stat în putință. Astfel, 
ne-a prezentat lui Adam Puslojici, pe vremea 
aceea secretar al Uniunii Scriitorilor din Serbia; 
mi-a făcut cunoștință cu Florica Ștefan, cu care 
am avut o convorbire interesantă; am fost, datorită 
lui, oaspeții revistei în limba română Lumina, din 
Pancevo, condusă la vremea aceea de Simeon 
Lăzăreanu. Etc. 

S-a întâmplat ca în acele zile să fie înmormântat 
la Belgrad ilustrul prozator sârb Danilo Kis (Peste 
ani a fost tradus și la noi), la procesiunea înhumării 
căruia Cornel a ținut cu orice preț să fie prezent. Iar 
pentru că eu nu citisem nicio pagină scrisă de acest 
prozator, mi-a făcut rost imediat de un volum, editat 
în limba română la Pancevo, pe care l-am citi într-o 
noapte, într-o cameră de hotel, alături de Cornel, care, 
dimineața, înainte de a pleca spre sala unde se țineau 

lucrările Colocviului, mi l-a comentat critic într-o 
succintă, dar profundă analiză. 

În aceleași zile, în care el era incomparabil mai 
ocupat decât noi, solicitat a avea întâlniri cu diferiți 
scriitori sârbi, a obținut o întrevedere și cu marele poet 
Vasco Popa, căruia îi pregătea o ediție din poemele 
lui, în limba română, care a și apărut mai apoi, însoțită 
de studiul său. A știut întotdeauna să se angajeze în 
proiecte de lungă durată.

Am făcut parte, la solicitarea lui, din diferite 
comisii doctorale la Universitatea din Timișoara 
(în semn de reciprocitate l-am invitat în comisii 
de doctorat la Universitatea din Alba Iulia), având 
posibilitatea de a parcurge teze pe care le-a coordonat. 
A fost un îndrumător științific impecabil – apropiat de 
doctoranzi, sugerându-le, cu toată căldura și exigența 
idei originale.

A fost pentru scurtă vreme director al 
Teatrului Național din Timișoara, despre care a scris 
o carte memorialistică importantă. La ce ți-a trebuit 
balamucul de la teatru? l-am întrebat, cunoscând, din 
experiență proprie, de la Naționalul clujean, atmosfera 
efervescentă din spatele culiselor. „Trebuia s-o fac și 
pe asta”, mi-a răspuns Cornel, cu o anume întristare 
în priviri. Era nevoie să se facă ordine și acolo. Într-
adevăr, a fost peste tot pe unde a trecut – și este în 
continuare – un om care a știut să țină echilibrul 
ordinii între dificilii, ca temperamente, colegi – la 
revista Orizont și la conducerea Filialei timișorene a 
Uniunii Scriitorilor. 

Despre minunatul om, coleg și prieten de-o 
viață, ar trebui să vorbesc încă mult. Acum am dorit 
doar să punctez câteva din momentele în care i-am 
fost apropiat, în lucrările sale, și în care am fost 
impresionat de energia și de profesionalismul său 
desăvârșit. Profesorul Cornel Ungureanu este, pentru 
mine (și am deplina convingere că nu doar pentru 
mine), un perfect intelectual, de clasă înaltă, angajat cu 
toată ființa și profesionalismul său în evoluția deplină 
a literelor românești.

Cornel Ungureanu, Marin Mincu, Ștefania Plopeanu, Șerban Foarță, 
Eugen Bunaru la Cenaclul Pavel Dan din Timișoara, februarie 2004.
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 Halyomorpha Halys

Nu visez lilieci
nici pangolini
ci doi gândaci sănătoși
cu antenele îndreptate spre mine

Pe scuturile gri au desenate blazoane
în formă de căngi
își mijesc ochii de atâta lumină

Se numesc gândaci puturoși
dar nu emană nici un miros
îi descopăr dând la o parte marginea covorului

Îi visez în puterea nopții
când e somnul cel mai profund
mă văd pe mine târându-mă spre ei pe podea

Am un scut contra coșmarurilor
nu visez râuri de sânge, cadavre, tsunami
ci doi gândaci din specia Halyomorpha Halys 

Parcă mă întreabă ceva, parcă sunt gândaci vorbitori
iar mie îmi clănțănesc dinții în gură
îmi amorțesc mâinile și picioarele

Li se mai zice ploșnițe ale cerealelor
au milioane de ani
provin din Asia de Est, total inofensivi pentru oameni

Îi visez înainte să izbucnească pandemia  
coronavirusul încă n-a intrat pe ușă, pe geam
dar gândacii mă gâdilă cu antenele 
îmi vorbesc îngrijorați îmi turuie la ureche
acum înțeleg ce mi-au spus

 Mirosuri

Azi aud mai multe ambulanțe decât ieri
lumea are în sfârșit un cuvânt care sună la fel în toate 
limbile
de fapt e o porțiune de cuvânt, o așchie, o fărâmă, 
covid
în fiecare fracțiune de secundă cineva zice covid
budistul musulmanul creștinul iudeul 
pronunță covid
zguduindu-i-se viscerele

covidul îți atacă sufletul, suflarea, suflul
cei infectați pot avea inimă sănătoasă ca de bivol
musculatură antrenată ani de zile
ficat fără urmă de alcool
stomac purtat prin cele mai scumpe restaurante
dar organele toate au nevoie de oxigen
și acesta vine cu aerul și în aer plutește covidul
pe tot globul se împrăștie fulgerător covidul
îl duc în mare viteză curenții de aer
chiar și adierile blânde ale primăverii au în ele covid 
unul singur e de-ajuns să-ți devoreze plămânii
dacă îți intră în gură mori
dacă îți intră prin nas mori
dacă îți intră prin ochi mori
viclenia lui nu are margini
poți să fii infectat și să nu știi
simptomele apar târziu mult prea târziu
dar este un semn ce-ți arată imediat
dacă ai înhățat un covid 
nu mai simți mirosurile
nu mai simți aroma nici duhoarea 
nici dacă te-ai pomeni într-un câmp de lavandă
nu ai simți nimic,
regim de izolare
a doua săptămână 
stau în regim de izolare
pun like-uri peste like-uri
prietenilor din rețea 
sunt solidară scriu comentarii 
repet și eu sloganul Totul va fi bine
privesc o sumedenie de videouri
dar nu pot sta numai în casă
ies dimineața și ies seara
mă plimb cu pași grăbiți
îmi umplu coșul pieptului cu aer
vreau aer dați-mi aer lăsați-mă să stau cu aerul de 
primăvară
în jurul meu,
revin apoi acasă și iar computer vaiere suspine 
cimitir de poze 
spectacole online
îmi curge nasul am dureri în gât și oasele se încovoaie 
sub greutatea fricii,
tai o lămâie
miroase a lămâie
deschid dulapul
miroase a dulap
ridic paharul în care-am pus narcise
miroase a narcise
aprind o candelă
miroase-a Dumnezeu.

 Distanțare socială

Virgil zice că tatăl Snejanei 
i-a tras o palmă
am meritat-o
surâde Virgil,
în ziua aceea de demult
nu-și făcuse tema se hlizea ca o maimuță
nici nu observă când învățătorul de fizică și matematică
apăru lângă el
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pliosc peste obraz!
nu va uita palma 

după ce a încasat-o
se puse cu burta pe carte
ajunse olimpic la matematică
trecu săgeată prin facultate
se făcu lector universitar
își luă apartament în Chișinău
a obținut ceva de la viață,
despre Snejana nu știe nimic:
era mai mare decât mine, 
a plecat din Cobusca înaintea mea
 
trec anii
se infectează și basarabenii cu coronavirus
tușesc tușesc
se prăpădesc cu ventilatoarele de plămâni băgate în ei,
se închid școlile, grădinițele, granițele
stăm toți închiși prin apartamente
ne distanțăm și totodată
ne apropiem unii de alții privindu-ne nonstop pe ecran
citindu-ne cu nesaț postările

Snejana se înfurie pe sistemul medical  
corupt până în măduva oaselor
scrie pe facebook despre durerile tatălui ei
care toată viața a umblat prin spitale 
din cauza unei gripe netratate la timp 
în perioada sovietică
 
gripa aceea îi dăduse complicații la inimă
trebuia să fie operat pe cord deschis
dar în ultima clipă
zărind cum chirurgii își spălau mănușile cu spirt
se ridică de pe masa de operații și fugi din spital,
apoi suferi un infarct miocardic și câteva 
infarcte cerebrale
dar nu se dădu bătut

vreme de patruzeci de ani
a predat fizica și matematica în Cobusca
sfătuindu-i pe elevi să nu cedeze, să lupte
ca să obțină ceva de la viață
leacuri, leacuri, tuse, tuse
Snejana își amintește că tatăl ei
(Dumnezeu să-l ierte 
nu mai e printre noi)
se ducea la școală bolnav, cu febră
tușea tușea 
când îl visez, tot tușește,
scrie Radmila
primind îndată like-uri
de pe toate continentele

nu știu dacă Virgil e prieten cu ea pe facebook,
nu știu dacă i-a citit postarea,
e sătul de stat în cameră, 
iese cu mască pe față,
Snejana își încalță pantofii cu toc, iese la balcon
își privește îndelung la lumina soarelui
 palma scorojită de dezinfectanți. 

 Miere sălbatică

Lutul îl luai
din dealul înalt
de după care răsare soarele
stuful îl aduceai din balta unde soarele apune,
paie aduceai de pe miriște, apă de la fântână,
chirpicii se uscau, pereții se ridicau
într-o vară îți făceai casă și te mutai în ea,
copiii iernau pe cuptor 
unii aveau gâlci,
le băgai degetul în gât și le spărgeai,
altora le creșteau aripi de înger
și își luau zborul 
împreună cu păsările călătoare,
apoi se auzeau goarnele
plecai la război tânăr 
te întorceai cărunt
cu schije în tot corpul,
te odihneai o noapte
de fapt nu închideai un ochi
stăteai treaz
așteptând să răsară soarele de după deal
te stropeai cu apă rece
luai sapa
răscoleai pământul
puneai ceapă și usturoi
fasole și cartofi,
aveai pământ bun în grădină
orice sămânță încolțea
orice pom rodea,
nepoților le arătai acoperișul de stuf
albine zumzăiau în răsadul de la colțul casei,
zburau de la flori până la marginea acoperișului
așa încărcate cu saci galbeni
se vârau în găurile tulpinilor
de stuf,
cuibul lor se vedea în acoperișul șubrezit,
veniți să gustați
miere sălbatică
strigai bucuros,
mierea lucea pe buzele lacome
mierea curgea de pe casă 
mierea sălbatică
se prelingea peste un geam mic
prin care te uitai și nu mai vedeai pe nimeni înăuntru
nici în odaie nici în tindă nici după cuptor nu era 
nimeni
oamenii și umbrele lor au plecat
șoarecii și puii lor au fugit
păianjenii s-au uscat
agățați de pânzele lor,
mierea picura din streașina de stuf
parcă ploua cu miere,
acolo unde cădeau stropii dulci
ieșeau din pământ
flori sticloase flori străvezii,
pe fiecare floare se legănau
bufnițe adormite.
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 zi lividă, cu venele îngroșate
de zgura sentimentelor
reprimate.
cețuri apoase
stau să înghețe în sinapse.
trupul
navighează în ape tulburi.
întunericul materiei
atotstăpânitor
își încearcă puterile.
nisipul răscolit al trăirilor
joase 
scrâșnește în dinții 
strânși,
murdărește lacrima
ce stă să cadă ca o piatră
colțuroasă 
din ochii larg deschiși.
frumusețea vieții, 
amplifică durerea până la 
paroxism.
în genunchi, sufletul răzbate
prin geana de lumină
răsărind firav
ca firul de iarbă.
încă o dată
părăsești mlaștina eului
care se închide
ca o cicatrice în urma ta.

 zăpezi vaporoase ne îngroapă
visele uitate în sertare.
păsări ale zăpezii
trec mute în stoluri
peste tăcerile noastre.
întinderea albă ne-a înghețat.
cuvintele, 
cu țurțuri pe ele,
clinchetesc aiurea și îngână
un dodecafonic murmur,
apoi cad 

cu zgomot ușor,
topite la picioarele noastre,
se prefac într-o apă
cenușie în care
se oglindește strâmb,
întrerupt,
un fir de lumină.
ne privim
în ochiul de apă,  
până când trăsăturile
noastre devin 
una cu imaginea
tinereții 
care ne-a înțărcat.

 cuvintele m-au dezgolit
până la esența scheletului.
au smuls de pe mine 
pielea,
carnea 
și floarea de crin
ițită în creier.
mi-au indicat cu degetul
fiecare emoție
care m-a făcut să pălesc,
fiecare hohot de plâns
rostogolit peste lume,
mi-au înseninat
fiecare bucurie smulsă
cu greu din colcăirea
păcatelor
și m-au țintuit la zidul
tăcerii fără drept de apel.
rămâne doar să primesc
ultimul lor glonț
cu care mă vor pune de tot 
la pământ.

 pleoape închise cu greu,
aidoma cărților vechi
cu pagini ce ți se frâng
în palme.
insomnia se hrănește
cu cuvintele scrise în transă
pe ele și nu se lasă învinsă.
cu pași greoi, noaptea
tropăie în gândurile răzlețe,
face halte prelungi
în care își țesală coama 
încâlcită și-și țistuie
saliva îngroșată de spaime.
încerc s-o îmblânzesc,
să-i promit alte nopți albe,
momind-o cu golirea minții
ce nu se lasă despuiată,
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dar ea îmi știe jocul
și mă fentează 
cu un surâs.
dimineața mă prinde scurt
de o aripă, 
ca pe o pasăre rănită
și mă aruncă în mlaștina
unui somn zbuciumat.
doar că și noaptea
își are frumusețea ei
pe care o culeg cu astuție
ca să-mi împodobesc
poemele ce se lasă
atât de greu prinse.

 scursă ca o sudoare 
a cerului,
ploaia aceasta s-a furișat
în mortarul ființei.
ziduri moleșite de umezeală,
coloana vertebrală
se clatină primejdios
ca o tijă de floare.
străinătatea, în cuibul
rece al inimii,
naște țipete speriate
ca ale coțofenei ce-și apără
puii.
privire desperecheată
de vertijuri, pași moi,
lipsiți de fermitate
se deșiră ca un colier
rupt.
singura salvare, pixul
și o coală de hârtie albă
în care să îngropi
toate acestea
ca pe un leș
de care te desparți în grabă.

 în tăcerea încremenită
din noi, 
mai rătăcește un sunet
celest.
e firavul scâncet
al cerului
ce-și deschide pleoapa
înțepenită a indiferență
și plictis
spre oarba rătăcire
prin labirintul
presărat cu semne neluate
în seamă
și trecute în rândul celor
neglijabile,

ca brizele ușoare.
iată-ne atârnați,
ca niște funigei tomnateci
de sonoritatea
îndepărtată, percepută,
în ceasul acesta
gloduros de spaime,
ca primul țipăt
al fătului
ce se îneacă cu picul
de aer
care i-a însemnat
cu moarte existența.

 poemul se zbate în tine
cu nerăbdarea copilului 
care vrea să-și părăsească
mama,
lăcașul cald și generos
în care și-a copt visele,
uitând cu totul
că acestea sunt materia 
unei amăgiri.
iar tu, ca o mamă
înțeleaptă,
știi că a sosit timpul...
chiar visele tale
au atins grinda de sus
a casei
luând forma imperfectă
care a sculptat în tine
acest gol imens
în care urmează să cazi.
fiecare poem lasă
în auzul tău
țipătul sugrumat
al unei îndoielnice
victorii,
ca toate bizarele
noastre înfăptuiri.
doar viața, în sine, este
o victorie.

  *    *

chintă roială
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Ştefan DAMIAN

 Poeme de dincolo de zid

 1.
Dincolo de zidul care se ţinea încă mândru
la bătăile în dungă ale vremii
se strecura frica.
O aştepta chiar sufletul lor asediat
ca hârtia de turnesol apa colorată.
Erau momente de suspensie
în lumina hapsână
care cuprindea totul cum mlaştina înhaţă
trupul celui obligat să o treacă.
Nu mai ştiau cum
să afle vreo ocrotire: 
o simţeau cum palpită în toate ungherele
cum scormoneşte ca o cârtiţă
fără odihnă
în burta unui prezent din care
nu mai era ieşire.

 2.
Uneori mai găsim într-un colţ verde al memoriei
câte un străbun.
Atât de mult s-a adâncit în minte
încât rădăcinile lui au trecut dincolo 
de anotimpurile care i-au şters carnea şi oasele.
I-a rămas incizat numai numele
în cataloagele cerului: cele pământeşti
s-au topit odată cu hârtia
şi s-au răspândit fără rost
odată cu tristeţile noastre.
Te uiţi la el şi nu înţelegi. Dacă încerci să îl smulgi
cu dexteritatea ucigaşului de porumbei
chiar rădăcina ta rămâne
împletită într-o veşnicie
în care nu crezi. 
Atunci îl priveşti rătăcit. Îl laşi acolo
să se sprijine în nopţile cu lună 
de razele ei răzleţe.

 3.
În partea aceea de lume
în fiecare seară cădea un guvern.
A doua zi se inventa altul
creştea din pământ ca un copac plin de ciori.
Lanurile rămâneau goale pe dealurile
de pe care au fugit pădurile.

Cei mulţi aveau ochii lipiţi de ecrane
cu limbile încleştate de dinţi
afurisite să tacă. 
Se mirau de locurile unde austrul se lăfăia în palate
crescute din cărămizi arse cu sângele lor.
Câteodată se auzea o sirenă. Aproape treji
ar fi vrut să se lase atraşi de cântecul ei
să calce pe unde.
Dar pe corabia nebună a vremii
putreziseră deja pânzele unei neputinţe
de veacuri rămase
într-un cânt oprimat.

 4.
Primăvara se umflase ca o sămânţă
şi alerga desculţă pe dealuri.

Te gândeam bucolic
ajutat numai de respiraţia
ca un abur venit dintr-un alt anotimp. 

Mă încălzeai
transparent. Erai atât de prezentă 
încât puteai citi în mine
romanul ce încă îşi mai zbătea aripile
să fie scris.

 5.
Se lichefiază ultimul rest
al unei amintiri într-o explozie de mimoze.
Se încearcă timida naştere a unei noi comete. Noi
privim halucinaţi miracolul. Suntem
şi noi un fel de apariţie
destructurată.
Nu ne putem desprinde
din inima lui. Ne poartă cu violenţă amară
în mijlocul unui incendiu de fluturi
ce trâmbiţează haotic
că Pasărea Phoenix a pierdut şansele
de a mai fi. Că am inventat-o
să o putem ucide
cu furia sculptorului care îşi sfărâmă
numai lucrările perfecte.

 6.
Noi care vedem fără ochi
le dăruim celor ce văd atâta lumină târzie!
Le e indiferentă
ca toate cele ce sunt indiferente.
La bar numai îngerul cu dinţi de aur
cu soarele înfipt ca un cartuş cu sare în vene
are nevoie de ea să citească.
Cei de lângă el au arcuri în picioare
ţopăie se împing se împrăştie se adună.
Strigătele lor atârnă de becurile care şi-au spânzurat 
lumina
şi-o gâtuie cu fire invizibile.
Între timp îngerul cu dinţii de aur
bea impasibil din Carte atâta tristeţe
încât pe perete
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prind să învie portrete cu prieteni
care poate nu au trăit
decât într-o închipuire
măruntă.

 7.
Simţim
umezeala lumii în descompunere.
Ne cuprinde cu pasiunea cu care ne învăluie trecutul. 
Ca un lut
de care nu ne putem desprinde. Sub coaja lui 
cresc ierburi şi bolile unei epoci
ce fac încă fructe. Unii
le aruncă în gură cu dexteritate
sub privirile mirate
ale oglinzilor care cântă.
Câte o coajă mai groasă
nu se lasă răpusă de dinţi: păstrează sămânţa
şi îngână ca pe un cântec de leagăn
noua recoltă
pentru fiii uimiţi ai unui secol
care a uitat că nu ne iubeşte.

 8.
Cu obrajii injectaţi de efort
intensitatea apei
e tot mai scăzută.
Deodată încep să se mişte
nisipurile ca şi cum o şopârlă uriaşă
şi-ar fi făcut sub ele tunel.
Priveşti începutul acesta de toamnă
cu incredulitatea unui câine
lovit de piciorul stăpânului prieten.
Şi nu poţi pleca
nici rămâne: dacă încerci
târăşti odată cu plaja şi ceaţa
care creşte tot mai spumoasă spre capătul zilei
în care ai vrea să te afunzi
să o străbaţi ca şi cum ai ieşi dintr-un timp
în care ai zăcut
încununat fără glorie.

 9.
Ne târâm pe străzile poluate
ca un an bisect născut cu putreziciunea
unei zile anapoda în sânge. Ne leagă de asfalt
durerile comune: suntem condamnaţi 
la tocire
simţim cum aerul ne ronţăie
netulburat celulele
şi devenim tot mai puţin
din puţinul care suntem.
De disperare ne îndreptăm cuminţi 
mereu mai către bordură. 
Parcă
are de gând să ne ademenească ziua agăţată de nori
ca o frânghie pe „Lia, blonda Lie”
să ne expună generoasă
în galantarul plin de fiinţe uzate.

Mihók Tamás

Poeme din volumul în lucru biocharia. ritual ecolatru

păduri vacante
Adept al marilor legături mute (...)

Caut în pietre capacitățile unui regn încă inalterabil

Gellu Naum

apropiere apoi suprapunere
pieptenele de plastic al maestrului
prins de mult în banchiză
sub firmament
păduri virgine păduri vacante
redempțiunea picotind în coapse de nimfă
eram toate regnurile ne petreceam
cilii noștri își disputau selecția naturală
pe dibuite
furtuna zgâlțâia fălcile terrei
bezna se cimenta în carii
pe suprafața uscată a lacului
năpârleam de mătasea-morților
la sosire așteptam
depresurizarea suferinței strămoșilor
abluțiunea ne-ncrucișa
cu ultima suflare schimbam subiectul

 postistorie [șira spinării în ultraj]

neoanele tunelului se perindau pe capota lucioasă
pe ochelarii de soare razant galaxii
percepția accelera pelicula proiectată din portbagaj
degetul arătător găurit al mănușii de latex
trasă pe țeava de eșapament indica vinovatul
hipnoza climatică suda sensurile de deplasare
moluștele nopții fasonau aliajul caroseriei
derma inteligentă a vehiculelor spumega
palmele nano-artistului scăpărau în somn
aplaudau fragilitatea geometriei în alb-negru
când ierbarul din spatele oglinzilor s-a uscat
viteza criptării a sistat sondarea
stăpânii au ieșit din cavernele de cristal
și-au dat mâna și s-au retras
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 sufletul ți se cuvine
șamanului Cristi Chiriac și fiarelor lui

parasolar
pădurea
cu trei decenii
în saci menajeri
la subraț
beanbag spart
brac în lesă
teniși vulcanizați
soră glie
în pruncie
gutural
te-am venerat
(îți coboram
carstul
cu țârâita
din iarba fiarelor
îți boceam
ursita
și-n stufăriș
șezând
biodivers năuc
suportam în nări
osmoza
frunzelor de nuc)
soră glie
aerul de mai
să-ți ocolească
începe
cămășuța străvezie
și vipere
omoplații îți străbat
glastre de lut
îți tremură
în ochiul mat
cât ambitus fetal
în fructul
dat pârjol
să viețuiești letal
memorează-ți dar
ghețarii din seringi
soarele mov
slăbit
din chingi
mantra ortopteră 
mandala pânzei
de mărăcine –
din cutia neagră
zgomotul alb
ți se cuvine

 postadevăr

o mie de cadre pe secundă amorf
conștiința de sine clipind în carne
tandrețe și isterie –
travesti al moliilor adunate la geam
duios se topeau ghețarii în 4K
telespectatorii mofluzi se trezeau din paralizie
vociferau
în organele lor compostabile
se pregătea saltul semantic mortal
pisica cu ochi de bondar din uscătorie
ne petrecea la containere
în privirea ei certitudinea
că pe termen lung
musafirul învinge întotdeauna

 look back in anthropocene
 poem reciclat

e iarnă de-am obosit.
sunt, cum a spus cineva,
un pod detonat între empatie și faptă.
corpul meu se va târî afară din cușcă,
corpul meu îmi va supraviețui –
ce eră? ce secvență?
(cântec al dunelor de nisip)
aș vrea să mă port frumos,
în timp ce punga de plastic traversează strada în 
siguranță
și, ca la o transfuzie,
să mă tamponeze cineva cu dezinfectant.
(în curând utilitatea mă va închide ca o paranteză – 
să fermentez, deci, să fermentez.)
măresc imaginea pe mizeria din pori:
ce eră? ce secvență? am obosit.
(în moarte clinică, acufenele spiralate
ating frecvența inelelor saturniene.)

pentru utilajele ce deversează deșeuri medicale-n râu
și pentru plămânii înduplecați ai fabricanților de 
ciment,
pentru martiriul pădurarilor cinstiți
și pentru blazoanele oligarhilor cioplite-n granit,
pentru ghenele piscicole și sudalma tacită a valurilor
și pentru gârla birocratică a legilor verzi niciodată 
promulgate,
pentru cărucioarele în care profitul și rata mortalității 
fac casă bună
și pentru salturile mortale ale fiarelor domesticite:
progresul civilizației fusese testat în vid.
un singur cadru pe secvență, eră glaciară,
de-ajuns pentru adevăr. 
e iarnă de-am obosit.
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Stoian G. BOGDAN

 Catren

În resplendența frumuseții tale iubindu-mă cu tine-s 
mai frumos 
Și-ntr-o căruță care curge-agale la nesfârșit aș tot primi 
prinos 
Prin lumea asta plină de frumos trași de 3 cai fără ham 
și zăbale 
Cu tine-n ritm latent mereu pe-o cale ce nu se mai 
întoarce unde-am fost 

 Adio

picură picură zurgălăii motoarelor strada se topește în 
noapte vara-i în pârg  
țiganii cu pepeni la colț vis a vis de biserica răsucită cu 
turle pân la stea 
și pe cer fix lângă Lună colea 
un colier de nestemate scrutate imens numai luciri și 
sclipiri plm 
și bling blinguri de parcă însuși nebunu de Dali visează 
acum de parcă tu 
însăți ești în clipa în care apari cu surâsul tău fascinant 
pe riddimul sferelor 

nu știu când ne vom mai îmbrățișa când vom mai 
asculta mantrele greierilor până dimineața târziu 
împreună
 
la semafor o limuzină roșie ca de ojă și-o tipă creolină 
cu perle și șampanie dansează prin trapă beată 
fluierând

merg aiurea pe străzi teleleu ca și când te-aș căuta și nu 
te mai găsesc   supărat

abia te aștept oricând ar fi ca să mai fie în eternitate

te iubesc

 Sonetul 96

Îmi suni în cap ca un sonet de Shakespeare
Da’ nu îmi pun iubirea avocat.
Și cum o faci du(l)ce la mine în s3x mir..
Se simte că ai sufletul curat.

Ghicește-mi gândul ca la alba-neagra,
Și ce-ai ghicit să știi că e greșit. 
De știi să vezi chiar vezi în fulgi de nea gra-
Vura iubirii ce ți-a răsărit.
Nu crede tot ce-auzi, că, poezia
Mai minte uneori cu glasul ei.
Dar o să spui curând că: O, e zi, a
Venit timpul ca să plec, dar.. vreau chei.
Nu te gândi să vii la mine iar.
Nu iau de două ori același dar.

 Facem perfect

Îmi plac picioarele tale
lungi Lungi LUNGI 
gemete de plăcere
Când mă încolăcesc tremurânde și se 
face tăcere
De parc-ai vrea să-mi destăinuie ceva 
Ceva profund un secret fierbinte bine ascuns în 
pielea ta
Acolo unde nu pătrunde nicio rază de 
soare de 
stea 
Acolo unde poți să simți c-ai vrea să luminez amețitor 
ca șampania
Îmi place tot ce mă lași să simt când te alint cu miile de 
petale din vocea mea 
Picurându-ți pe gât și înfiorând atingându-te toată 
pielea 
Și miliardele de pori strălucind briliant zimțând 
noaptea ziua
Pleoapele întredeschise pe iriși-nfumurați de toată 
dragostea
Pe care fără să conștientizezi acum o
facem perfect

;)

 %

Nu spun asta ca să mă laud, 
spun asta pentru că, dacă nu aș fi spus-o 
sigur nimeni nu ar fi văzut-o, 
neputând privi din acest punct de vedere - 

Regi se urcă, regi coboară, 
vin și trec imperii multe, 
limbi diverse curg și zboară, 
arte, științe și culte, 
și poeme cu duiumul strălucesc 
și sunt uitate chiar și pentru totdeauna.. 

Dar de dragoste: poeme 
Cum am scris io niciodată 
Nu s-au auzit pe lume 
și nu se vor putea spune unele mai minunate :D 

De aceea, limba română e o limbă cu totul 
și cu totul specială, pentru că, 
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este limba în care am scris cele mai sublime poezii
de dragoste din eternitate :D 

Și, așa cum orbii și cei care au probleme cu vederea 
nu se pot uita la Soare, nici vedea lucrurile deplin, așa 
proștii nu vor putea privi acest adevăr, 
nici poemele care îl încoronează :D

Primul tău sărut mi-a acidulat adolescența de parcă 
saliva ta era lsd 

neuronii inimii au efectuat conexiuni supranaturale 
neocortexul s-a făcut adânc cu pești de policromatică 
strălucire pe sub lebedele supreme de absolut 
fredonând armoniile paradisului
sângele în vene s-a făcut lumină și fulgere în ooochi 
am simțit toată fericirea cu pupilele dilatate de atâta tu 

Șoldurile tale exclusiviste - oglindind ostentativ 
orizonturi estetice îndepărtate - striate mătăsos în arcuri 
perfecte
Țâțele tale ultrasofisticate cu sfârcuri de culoarea 
rubinelor în bling-bling
toată femeia care începeai să fii ca să-mi fi 
Toate constelațiile pe cerul gurii ca și când oficiam cu 
buzele un sacrificiu pentru imortalitate
Părul tău nesfârșit auriu mi-a electrizat mâinile când te-
am strâns nesimțit de cur și-am simțit cum printre labii 
îți curgeau de aur visele

Ce frumos mi te ofereai în sărut
Îmbătat de ardoarea trupului tău mi-am simțit atât de 
tare incandescent falusul 

Tinerețea ta însângerată de dialectica dragostei 
și tu dăruindu-mi ritmurile tale ornamentale de 
cadână surâzând șiret peste tot transdimensională ca 
matrioshka  

Unde ești acum unde ești acum pulsul tău răsuna în 
toată galaxia

 Hai ku

Am văzut în oraș limpede-n cameleonice ștouri
sunetul tandru al numelui tău cu fatale ecouri

supersonic/ tăcuto/ ca o sumă cu multe zerouri
dar nu erai: să mi te înseninezi / să mi te înnouri
să mă plouă de aur dragostea-ți ca topite lingouri

tu-mi faci mereu plăcere cu unduiri suave în tablowri 
pictate peste supersuprareal cu geme și-argouri

sutienele tale sunt cele mai profunde mottouri
chiloțeii tăi fabuloși sînt distrugători de egouri 

nu păcătuiesc despre oochii tăi ca acele dulci O-uri
ce reies doar din sufletul tău când iubindu-ne facem 
showuri

când sîntem împreună-s orbitoare-ale noastre halouri
când nu sîntem împreună distanța mă-nvârte-n tangouri

numai buzele tale-mi oferă mult dorite cadouri
numai irișii tăi scapără nemaivăzutele bleuri
dar când spui Te iubesc ca de taaffeit sticlesc indigouri

inima mea visătoare aruncă spre tine lassouri

 Sonet

Ești atât de frumoasă de parcă mănânci numai flori 
Dragostea îți briliază în mii de culori prin pori 
Doar privirile tale-s cele mai încântătoare ori de câte 
ori
Mă interesează să mă săruți să mă simți cum mă dori 

Ca să pot să mă bucur de tine de cât de inteligent știi să 
adori
Ca să poți să te bucuri cu mine să faci valuri valuri de 
furori 
Sublimescento muzica dansului tău linilin trilul tău de 
savori 
Toată șmecheria ta delicată de fată preaplină de 
grațioase comori 

Cât mă bucuri tu și îmi faci ochii superultrazâmbitori 
Numai dragostea ești când mă oglindești și te înfiori și 
te înfiori 
În fiorii mult fini ai mișcării spre mine-n ardori 
Toată doar pentru inima mea cu toți nurii tăi uluitori 

Toate clipele cu tine-s de parcă îți dorești să mă însori 
Cu tine chiar în această clipă

 Și am zis: Iată, titlul acesta e chiar o 
foartefrumoasă plajă

și ocean (de comori și tezaure nesfârșite în care te-ai 
scălda spre iertare 
neprihănirea să o primești Îți desmiardă tălpile ca și 
când ești pe nisip de nestemate și metale cele mai 
prețioase
și deja vezi în văzduh viitorul aurit de fericire luminată 
de astre ca-ntr-o reclamă la imortalitate 
mâna mea întinsă spre tine să te prindă de  cur fabulos 
degetele murdărite de pulbere de briliante fărâmițate să 
te iau aici ca dintr-un zid de mănăstire
să te simți mai mult decât cea mai perfectă mai mult 
decât la superlativ decât la + infinit în desfătările 
cuvioase paradisiace care ți se cuvin din plin pentru 
că iată mă inspiră parfumul tău ieftin de muritoare :)) 
poemul în liniștitoare cadență
și peste acest moment seara perfectă când vom dansa 
într-un orășel celest uitat ivit din trecut sus pe cer peste 
București 
tu cu pantofi de ivoriu și adolescenții întârziați cu 
ochii sub incidența rochiței tale învârtită în pelteaua 
octavelor suprarealiste
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Enes HALILOVIĆ
      Serbia

 Preludiu

Am văzut o doică trezind un copil să-l hrănească.
I-am spus, dacă i-ar fi foame el n-ar dormi.

Şi ea mi-a răspuns,
Doarme dar îi este foame
Pentru că mie mi s-au umflat sânii.

Nici tu care primeşti poeziile astea
Nu te-ai trezit de bunăvoie.

Nici eu nu le-am scris doar pentru mine.

 La ştirea că în Bagdad a fost furată cea mai 
veche seceră 

Totul a început în peninsulă şi totul
Trebuie să se sfârşească acolo. Oamenii sunt cu toții 
dintr-o ţară 
Şi dintr-un om
Care-a fost gonit din Eden.
Iar apa din nori şi apa din mări este aceeaşi apă. 

Focul are o singură soră de sânge?

Să-l lase acolo-n mormânt pe sumerianul cu pana de 
constructor,
Versurile noastre sunt copiii lui.

Lasă-l unde e pe Hammurabi cel cu unghiul ascuţit
Articolul 25 din Codul lui spune așa:
Dacă în casa cuiva s-a stârnit incendiu şi cel care vine 
la casă pentru a stinge focul își lipește ochii de lucrurile 
stăpânului casei şi ia cu el lucrurile acelea, atunci el 
făptașul să fie aruncat în acelaşi foc.

Se zice că băţul vine din rai,
Dar iadul are să-l ardă.

Din muzeu s-a furat cea mai veche seceră, 
Babylon vine de la cuvântul acadian Bab-ilu
Asta înseamnă
Uşa lui Dumnezeu.

De pe acel pervaz de unde a furat-o 
Să încerce el acum să se întoarcă la ceruri.

 Sacrificiul victimelor sau de ce e omul 
complet surd 

La armată, dresorul de câini 
Taie urechea puiului 

Să vadă
Cât e de rău.

La armată meşterul
Când toarnă un tun, în loc de ghiulea
Îndeasă-ntâi pe gâtul tunului un cap 

Să verifice
Dacă face cumva nazuri

În armată, ofiţerul
Sparge oglinda soldatului din prima 

Ca să nu se mai poată privi în ochi.

 Boustrophedon

În Creta scriitorii pe vremuri săpau literele
În piatră, după o scriere numită boustrophedon.

Ciopleau un rând de la stânga la dreapta,
Apoi un rând de la dreapta la stânga

Şi aşa mai departe,
Alternativ.

S-au luat astfel după cum se întoarce boul când ară.

Şi în zilele noastre, unii scriitori scriu parcă ar fi la arat.

Scriu într-o parte, apoi, remorcaţi la schimbarea 
guvernului,
Se mută în partea cealaltă.

Şi aşa mai departe,
Alternativ.

 Legenda eroinei

Aşa era conducătorul Revoluţiei Chineze
Mao Tze Dun.

A condus 86.000 de soldaţi
în Marşul cel Lung.

Ei au trecut peste 12 provincii,
18 lanţuri muntoase şi 24 de râuri.

Au câştigat peste 300 de bătălii.

În Marşul cel Lung, liderul a luat cu el
2 pături, mai multe cărţi, o faţă de masă din plastic 
Şi a călărit aceeaşi iapă timp de 370 de zile.

La urmă, când l-au întrebat cum de-a rezistat iapa,
Conducătorul a răspuns: 
Înaintea Marşului i-am ascuns mânzul
Și ea l-a căutat.

În românește de Ioana Ieronim, 
cu colaborarea autorului
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Rodica GRIGORE
Între violență și exil (I)

         
Numărul 2666 nu apare niciodată în cele cinci 

secțiuni ale romanului intitulat 2666* al lui Roberto Bolaño. 
Legatarul testamentar al autorului, Ignacio Echevarría, a 
oferit o posibilă sugestie de interpretare, căci, în postfața 
cărții a numit titlul „un punct de convergență în jurul căruia 
se organizează diferitele părți ale acestui roman, fapt care 
ar fi de natură să indice un centru ascuns.” Unii exegeți au 
considerat, pornind de aici, că punctul de convergență ar 
fi chiar anul 2666, cu toate că acțiunile prezentate în carte 
nu se petrec în 2666 și nici nu e un roman având acțiunea 
plasată într-un viitor mai mult sau mai puțin distopic. Dar, 
dacă titlul reprezintă o trimitere la respectivul an, poate că 
mesajul textului ar fi acela că „centrul ascuns al cărții va 
putea fi descoperit doar de cititorii viitorului, poate chiar 
de aceia care vor trăi peste mai bine de șase sute de ani...”1  

Apărut în 2004, la un an după moartea autorului, 
într-un singur volum (cu toate că Roberto Bolaño 
intenționase, după câte se pare, să publice în cinci volume 
cartea la care a lucrat în ultimii ani de viață), decizia acestui 
format aparținându-i lui Ignacio Echevarría, romanul 2666 
a reprezentat marea senzație literară a momentului, faima 
cărții depășind-o chiar pe cea a Detectivilor sălbatici 
(roman care fusese comparat, imediat după apariție, 
cu celebrul Veac de singurătate al lui Gabriel García 
Márquez), iar succesul de public, rapid egalat de cel la 
critica literară, fiind cu adevărat remarcabile. Sigur că 
numărul mare de pagini (peste o mie!), structura eterogenă, 
personajele numeroase și violența ce marchează multe din 
întâmplările prezentate pot reprezenta un serios obstacol 
în fața cititorului – mai cu seamă dacă acest cititor nu 
cunoaște (ori cunoaște superficial) restul operei scriitorului 
chilian. Însă, dincolo de toate acestea, cartea lui Bolaño, 
ultimul său cuvânt în plan literar, rămâne un text uluitor 
și imposibil de încadrat în șabloanele stricte ale canonului 
interpretativ occidental, una dintre marile cărți ale epocii 
contemporane, deopotrivă un simbolic martor și un lucid 
manifest al unei întregi generații față de provocările pe care 
marile probleme ale zilelor noastre le ridică în fața întregii 
umanități. 

Sigur că multe dezbateri și controverse ale 
exegeților au pornit de la titlul romanului, unii dintre ei 
susținând ideea conform căreia 2666 ar fi cel din urmă an 
al existenței omenirii, un soi de metaforic punct terminus, 
dincolo de care totul va fi uitat, anulat, anihilat. Această 
decodificare a sensurilor s-a bazat pe prezența acestui 
straniu număr în Amuleta, unde regiunea Guerrero e 
descrisă astfel: „mai mult un cimitir decât un bulevard, 
dar nu un cimitir din 1974 sau din 1968 sau din 1975, ci 
un cimitir din anul 2666, un cimitir uitat...”  Evident că 
acest traseu interpretativ va conduce spre Ziua Judecății 
de Apoi și spre semnificațiile apocaliptice, cele trei cifre 
de șase din titlu ducând ușor cu gândul la Numărul Fiarei 
din Apocalips, privit, la nivelul imaginarului colectiv, 
asemenea unui „cod numeric menit a defini alegoric răul 
spiritual în ansamblul său.”2 Dar 666 e și o trimitere spre 

viitor, câtă vreme e utilizat adesea în contextul discuțiilor 
referitoare la cataclismul care va produce sfârșitul lumii, 
care va apărea sub forma unei fiare al cărei nume poate 
fi exprimat, numeric, prin intermediul triplării cifrei șase. 

Interesant este, însă, că romanul lui Bolaño nu 
e plasat, din punctul de vedere al desfășurării acțiunilor, 
în viitor, ci prezintă o serie de realități dure ale lumii 
latino-americane contemporane, astfel încât acest 2666 ar 
putea reprezenta și o sugestie a fiecărei zile a prezentului 
atât de marcat de violență, pe continentul sud-american 
și în întreaga lume. Raul Rodríguez Freire consideră 
că nu există coincidențe în opera lui Bolano, cel care, 
asemenea lui Borges, se joacă mereu cu numerele, 
astfel încât prezența cifrei 2 în titlul romanului, alături 
de acel 6 triplat, ar reprezenta, pe lângă imaginea fiarei 
apocaliptice și a Antichristului, și dublarea spațiilor – și, 
implicit, a semnificațiilor. Adică, evenimentele se petrec 
„în două epoci și în două spații clar delimitate, Europa și 
America Latină, de o parte și de alta a Atlanticului, adică 
în cele două (de aici cifra 2!) părți ale lumii.”3 În plus, 
Bolaño ar continua, simbolic, unele dintre acțiunile din 
Detectivii sălbatici, căci în 2666 e descrisă o femeie, pe 
nume Maria Exposito, care întâlnește doi tineri care par 
a a fugi, cu care trăiește o scurtă perioadă în anul 1976 
și pe care, apoi, nu-i mai vede niciodată. Maria va fi 
prima din  neamul Exposito care va avea un copil fără a 
fi fost violată. După moartea tragică a Cesáreei Tinajero 
din Detectivii sălbatici, Ulise Lima și Arturo Belano se 
despart de Lupe și de García Madero și pare că ei sunt cei 
împreună cu care Maria Exposito va avea copilul, „într-un 
soi de straniu ménage à trois.”4 Copilul acesta va fi numit 
Olegario Cura Exposito, alintat de prieteni Lalo, Lalo Cura 
(un interesant joc de cuvinte, „la locura” însemnând, în 
limba spaniolă, „nebunia”). Ulterior, aceasta va ajunge să 
facă parte din poliția din Santa Teresa, după ce va studia 
tehnicile moderne de investigație și la universitate (numită, 
de Bolaño, „Universitatea Necunoscută”...); Lalo Cura 
va simboliza, astfel, nu doar legătura textuală dintre cele 
două mari romane ale lui Bolaño, ci și acea forță onestă, 
a nebuniei benefice, a nebuniei literaturii, pe care ființa 
umană poate conta în încleștarea cu violența dezlănțuită ce 
amenință să distrugă lumea, în 2666.

Spațiile unde se desfășoară existența protagoniștilor 
acestei cărți au fost, alteori, interpretate drept expresia unei 
lumi care a murit deja (iar din acest punct de vedere, 2666 
a fost comparat cu romanul Pedro Páramo al lui Juan 
Rulfo și cu jocul subtil al vocilor celor care nu mai sunt 
elaborat de scriitorul mexican), însă unele voci ale criticii 
(mai cu seamă Grant Farred) au sugerat că imensa scenă 
a morții pe care cititorul o descoperă în această carte nici 
nu e, practic, efectiv localizată, ci pare a fi pretutindeni, 
violența și cruzimea putând oricând să se extindă și să se 
înstăpânească asupra întregii lumi. Martin Camps afirma că 
descrierile pe care Bolaño le face nordului Mexicului ar fi 
inspirate nu doar de realitatea dură a lumii contemporane, 
ci și de literatură, căci romanul are un epigraf din cea de-a 
șaptea strofă a poemului lui Baudelaire, Călătoria, inclus 
în volumul Florile Răului (1857), mai precis ultimul vers 
al acesteia („Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui!”), 
pe care autorul îl reproduce în spaniolă. Oaza ororii devine, 
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astfel, orașul Santa Teresa, scena crimelor, iar deșertul 
plictisului înconjoară această zonă a Mexicului, așa cum se 
întâmpla și în povestirea lui Bolaño intitulată Gómez Palacio. 

Cea dintâi mențiune a odioaselor crime apare destul 
de curând în roman, în momentul în care Morini, unul 
dintre criticii literari porniți în căutarea maestrului spiritual, 
Archimboldi, citește într-un ziar o relatare despre omorurile 
din deșertul Sonora. La rândul său, Margaret Bor Birns 
consideră că romanul lui Bolaño configurează o simbolică 
punte între două epoci marcate de violența extremă și puse 
sub semnul răului (al Fiarei din Apocalipsa lui Ioan): pe 
de o parte anii ‘40 în Germania nazistă, iar pe de alta, 
Mexicul sfârșitului anilor ‘90, exegeta prepsupunând că 
tocmai de aceea „autorul are nevoie de cifra 2 înaintea lui 
666, pentru a sublinia că, deja, răul a dominat umanitatea 
în două rânduri”5, o dată în Lumea Veche, iar apoi în cea 
Nouă, dar la fel de îndepărtată de sensurile profunde ale 
binelul, frumosului și adevărului. S-ar constitui, în acest 
fel, o „dublă schemă temporală”, una reprezentativă, din 
perspectiva lui Bolaño, pentru trecut, iar cealaltă, pentru 
prezentul pe care el însuși îl descrie. Iar această schemă 
devine, pe parcursul textului, și o strategie narativă care-i 
permite autorului să unească literalmente trecutul și 
prezentul prin intermediul unui personaj enigmatic ce pare, 
el însuși, a fi născut de două ori, apărând pe de o parte drept 
tânărul soldat nazist Hans Reiter, iar pe de alta, după ani de 
zile, drept scriitorul Benno von Archimboldi, cel care își 
va asuma, la un moment dat, o misiune ambiguă la Santa 
Teresa, în nordul Mexicului. E unicul personaj (e drept, un 
personaj dual) ce apare în amândouă epocile reprezentative 
pentru viziunea lui Bolaño, sugerând capacitatea răului de 
a reveni, de a se transforma, dar, finalmente, de a domina 
lumea. Însă toate acestea sunt înțelese de cititor doar după 
lectura celei de-a cincea (și ultima) părți a romanului, 
căci „corelația dintre cele două planuri/scheme temporale 
și simbolice nu devine clară până când identitatea lui 
Archimboldi nu e dezvăluită.”6

Ceea ce cititorul nu poate uita din acest roman e, 
desigur, Partea crimelor, secvența textuală care relatează 
cu lux de amănunte, uneori utilizând vocabularul și chiar 
tehnicile detectivilor ori ale specialiștilor în medicină 
legală, odioasele crime care au loc la Santa Teresa, cărora 
le cad victime numeroase femei, peste o sută. Bolaño 
a pornit, așa cum el însuși a mărturisit, de la tragicele 
evenimente care au marcat comunitatea din orașul mexican 
Ciudad Juárez în anii ‘90, căci aici au avut loc foarte multe 
crime îndreptate împotriva femeilor, despre care s-a scris 
mult, s-au realizat mai multe documentare și s-au făcut 
anchete oficiale ori jurnalistice, fără ca adevărul să fi fost 
aflat sau spus vreodată până la capăt. Se pare că în acea 
perioadă peste unsprezece mii de oameni au căzut victime 
războiului crunt purtat de traficanții de droguri pentru 
controlul asupra zonei al cărei centru era tocmai acest oraș, 
Ciudad Juárez, cu peste un milion de locuitori. Aluzii la 
aceste evenimente apar și în proza scurtă a lui Bolaño, de 
pildă în povestirea Gómez Palacio, autorul chilian fiind 
preocupat în cea mai mare măsură de aceste întâmplări și 
de consecințele pe care ele le-au avut asupra Mexicului și 
asupra întregii Americi Latine a sfârșitului de secol XX. De 
aceea, Martin Camps consideră că titlul romanului 2666 

ar reprezenta aluzia la un cimitir cu mii de cruci, menit a 
păstra vie memoria victimelor, dar și o trimitere livrescă la 
alți autori marcanți ai contemporaneității și la alte celebre 
texte, care au marcat construcția conștiinței etice și estetice 
a epocii noastre, de la O mie nouă sute optzeci și patru 
al lui George Orwell, la Catch-22 al lui Joseph Heller sau 
Fahrenheit 451 al lui  Ray Bradbury, construind, toate, „un 
scenariu apocaliptic.”7 

Dintr-o altă perspectivă, titlul ar putea reprezenta 
prevestirea sumbră a numărului la care ar putea urca, în 
viitor, crimele comise în Ciudad Juárez, dar și numărul 
persoanelor dispărute din acel oraș și din întreaga regiune, 
înțelese drept exponenți ai unei întregi țări marcate de 
violență și spaimă. Romanul ar deveni, citit astfel, un text 
despre sfârșitul vremurilor, câtă vreme realitatea lumii 
mexicane poate pe drept cuvânt să fie numită apocaliptică, 
având în vedere că multe dintre crimele comise asupra 
femeilor nu sunt nici măcar investigate, cu atât mai puțin 
rezolvate, autoritățile fiind complet depășite de situație, dar 
fiind, mult prea adesea, mână în mână cu criminalii și lipsite 
de orice comasiune față de victime, pe temeiul că, oricum, 
viețile bietelor muncitoare la fabricile din zonă nu sunt atât 
de importante, încât să necesite investigații amănunțite, 
cercetări serioase ori vreun raport oficial. Critica literară 
a vorbit, din aceste motive, despre „horrorism-ul acestor 
secțiuni ale cărții lui Bolaño”8, exemplu unic în literatura 
contemporană de evaluare a formelor răului și violenței 
din societatea în care trăim. De altfel, în conformitate cu 
opinia exprimată de Adriana Cavarero, violența modernă, 
atât de caracteristică pentru America Latină a sfârșitului de 
secol XX, dar nu numai, poate fi raportată la conceptul de 
„horrorism”, pe care autoarea îl relaționează cu termenul 
„horripilante” („oripilant, care te face să te cutremuri de 
spaimă”), și care, prin analogie cu atât de utilizatul, astăzi, 
„terorism”, are rolul de a evidenția „caracterul detestabil al 
atâtor și atâtor manifestări ale violenței zilelor noastre.”9     

Prima parte a romanului lui Bolaño este intitulată 
Partea criticilor și prezintă încercarea a patru critici 
literari europeni (Jean-Claude Pelletier de la Paris, Manuel 
Espinoza de la Madrid, Liz Norton de la Londra, Piero 
Morini de la Torino) de a-l găsi pe marele scriitor german 
Benno von Archimboldi, pe care ei îl consideră chiar un 
posibil viitor candidat la Premiul Nobel pentru Literatură 
și pe care vor să-l convingă să revină în lumea culturală 
pentru a-și susține ideile și a-și promova opera, iar cu acest 
gând vor ajunge până în Mexic. Evident că pe parcursul 
călătoriei, care reprezintă, pentru fiecare dintre cei patru 
în parte o inițiere, ei vor străbate lumea și vor cunoaște 
alte și alte chipuri ori fațete ale realității, doar pentru a se 
cunoaște, în cele din urmă, fiecare pe sine, odată cu intuirea 
tainelor universului literar al lui Archimboldi (desigur, un 
autor ficțional, cu un nume ce trimite la pictorul italian 
Giuseppe Arcimboldo și la tablourile sale inovatoare, dar 
un scriitor, în romanul lui Bolaño, pe care nimeni un pare 
a-l cunoaște!). Călătoria lor epopeică e determinată de 
întâlnirea pe care o au cu un scriitor mexican, Almendro, 
zis Porcul J, care le spune că l-ar fi văzut pe Archimboldi, 
astfel încât trei dintre ei se decid să plece în Mexic, la 
Santa Teresa, (spațiu ficțional inspirat, așa cum spuneam, 
de realul oraș mexican Ciudad Juárez). 
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Atmosfera grupurilor și grupărilor literare, alianțele 
neașteptate dintre intelectuali de orientări diferite, corupția 
care un opolește republica literelor sunt alte teme pe 
care autorul le abordează aici, teme care apăreau și în 
Detectivii sălbatici, dar pe care, acum, Bolaño le continuă 
și le reelaborează, cu o finalitate sensibil diferită față de 
romanul anterior. Așa cum era de așteptat, nu-l vor găsi 
acolo pe Archimboldi, care pare a fi dispărut definitiv în 
Mexic, „asemenea unui Ambrose Bierce contemporan”10, 
dar vor avea parte de experiențe neobișnuite, una dintre 
acestea fiind întâlnirea pe care o au cu Amalfitano, cel care 
va deveni personajul central din Partea a doua, Partea lui 
Amalfitano. În fond, experiența criticilor porniți în căutarea 
maestrului spiritual e similară cu cea a cititorului aflat 
în fața romanului 2666, aflat, la rândul său, în căutarea 
sensurilor profunde ale textului care pare a deveni, cel 
puțin pe alocuri, un adevărat labirint borgesian, plin de 
oglinzi ce multiplică sau distorsionează perspectiva. Partea 
a treia a cărții, intitulată Partea lui Fate, aduce în fața 
cititorului alte și alte personaje. Fate, ziarist de culoare din 
New York, este trimis la Santa Teresa, pentru a scrie despre 
un meci de box care urmează să aibă loc. Dar meciul e doar 
un pretext, lupta propriu-zisă fiind descrisă în doar câteva 
rânduri, centrul de interes fiind crimele care se petrec în 
mod frecvent la Santa Teresa și în împrejurimi. În partea 
a patra, Partea crimelor, se povestește în amănunt despre 
victimele odioaselor crime ce par a un se mai opri. Totul 
pare a prevesti un un doar simbolic, ci de-a dreptul real 
sfârșit al lumii, atmosfera e halucinantă și bântuie cititorul 
prea puțin obișnuit cu astfel de detalii ori de narațiuni. 

Violența domină totul, e unica realitate a acestei 
lumi în pragul anihilării, speranța, toate speranțele par a fi 
pierit într-un asemenea univers. Modul de relatare e adesea 
voit impersonal, tonul e științific, aerul e detașat, ca într-un 
raport de medicină legală, poate și pentru ca în acest fel 
Bolaño să se simtă liber să abordeze ceea ce autoritățile 
mexicane refuză să recunoască și să investigheze. Partea 
lui Archimboldi, cea de-a cincea secțiune a romanului, 
e fundamental diferită, începând cu descrierea unui 
copil (Hans Reiter) care, așa cum se va vădi în final, e 
chiar Benno von Archimboldi. Povestea lui e incredibilă, 
viața îl duce, ca soldat al armatei naziste, din Germania în 
România (aici nu lipsesc aluziile la figura lui Dracula și la 
violența implicită a ritualurilor acestuia), Ucraina, Italia, 
pentru a ajunge la Santa Teresa și a închide, simbolic, cercul 
narațiunii, prin peisaje pline de date reale care se amestecă 
cu cea mai îndrăzneață ficțiune (unii critici au vorbit 
chiar despre „calitatea ireală” a scriiturii lui Bolaño, vare 
practică un soi de irealism pe care încearcă să-l includă în 
propria viziune realistă asupra faptelor), pe fondul marilor 
evenimente istorice ale secolului XX. 

Deși Roberto Bolaño s-a declarat adesea dezamăgit 
de Mexic și de atmosfera din această țară și nu a ezitat să 
formuleze numeroase reproșuri la adresa multora dintre 
realitățile mexicane („Fiecare lucru din țara asta este un 
omagiu adus tuturor evenimentelor din lume, chiar și celor 
care încă nu au avut loc”, scrie el în Partea lui Fate), 
unul dintre cele mai importante elemente ce simbolizează 
întoarcerea sau, cel puțin, dorința de întoarcere, din romanul 
2666 este tocmai Mexicul (considerat de exegeți un 

adevărat „referent al întoarcerii”). Căci în toate secțiunile ce 
compun textul, locul unde se petrec cele mai semnificative 
evenimente sau unde au loc acțiunile cu consecințele cele 
mai însemnate e reprezentat de diferite regiuni mexicane, 
cele mai bine realizate fragmente fiind, fără îndoială, cele 
din Partea lui Amalfitano. Aici, Oscar Amalfitano, profesor 
chilian de filosofie exilat la Barcelona, ajunge finalmente 
în orașul Santa Teresa din nordul Mexicului pentru a preda 
la universitatea de aici. Exilul personajului respectiv în 
Mexic devine, privit cu atenție, și o întoarcere imaginară 
a lui Bolaño în țara pe care o părăsise în 1976, ficțiunea 
împletindu-se cu datele existenței reale pentru a crea un 
text cu adevărat unic în întreaga literatură contemporană.    

Cu ani în urmă, Amalfitano a fost părăsit de soția 
sa, Lola, la Barcelona, femeia plecând în căutarea unui 
poet mesianic internat într-un ospiciu. Ulterior, ea va 
reveni pentru a-i aduce la cunoștință că e bolnavă, iar 
Amalfitano hotărăște să se stabilească / să se autoexileze 
în Mexic, la Santa Teresa, un oraș pierdut în deșert. Pe 
tot parcursul textului, condiția de exilat apare și reapare, 
mereu reconfigurată, însoțind toate experiențele personale 
ale celor implicați, repetându-se, practic, aceleași fapte 
și atitudini, doar personajele fiind diferite, fiecare dintre 
cei descriși în 2666 abia ajungând într-un loc pentru a-l 
părăsi și a se stabili în altul – și tot așa, într-un soi de cerc 
vicios din care nu există vreo posibilitate de ieșire. Numai 
că pe Amalfitano toate aceste mutări, imposibilitatea de 
a-și aranja o bibliotecă adevărată și aspectul dezolat al 
orașului unde ajunge, în Mexic, par a-l cufunda într-o 
stare de catatonie identitară. El e profesorul chilian care, 
de la Santiago la Barcelona și apoi la Santa Rosa, încearcă 
să se obișnuiască la de fiecare dată noile reguli de viață 
într-un univers exterior pe care-l resimte ca străin, ostil, 
veritabilă terra incognita, unde totul se poate pierde, 
începând cu sufletul. Aici, violența domină totul, iar un 
peisaj postindustrial care, pe alocuri, duce cu gândul și 
la un univers postapocaliptic, acoperă orizontul. Crimele 
sunt ceva obișnuit, populația pare alcătuită din migranți 
incapabili să-și găsească un loc al lor sau din muncitori 
sezonieri, și ei tot o expresie a exilului, fie el și temporar, iar 
Amalfitano se simte copleșit de singurătate, înstrăinându-
se complet, parcă și de sine. 

Elementele de construcție pe care le descoperim la 
nivelul acestui personaj sunt înrudite, într-un fel sau altul, 
cu acel cod simbolic specific al exilului și al exilatului, 
astfel că Amalfitano dă senzația că „se feudalizează”, se 
transformă într-un locuitor solitar al propriei mici feude, 
limitată la casa unde locuiește, acest aspect trimițând 
direct la nevoia (orgoliul) unei „autonomii și independențe 
politice asumate de către mulți exilați.”11 Am avea, deci, 
din nou de-a face cu acel dublu exil despre care discutam 
în paginile anterioare. Dar, spre deosebire de alți exilați din 
proza lui Bolaño, Amalfitano nu se simte cu adevărat în 
siguranță nici pe micul său domeniu, în casa lui, pe care o 
crede supravegheată de autorități și de dușmani, numai că 
realul pericol e dincolo de zidurile casei, unde numeroase 
femei cad victime criminalilor și unde chiar fiica lui, Rosa, 
e în pericol. Deprimat și incapabil să se regăsească pe 
sine, Amalfitano tinde să-și piardă, treptat, capacitatea de 
comunicare, mulțumindu-se să contemple lumea plină de 
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violență din orașul unde trăiește ca și cum Santa Rosa ar 
fi universul întreg, pus sub semnul răului, al crimei, al 
faptelor reprobabile. 

O parte a criticii literare a interpretat acest roman 
al lui Bolaño ca pe un mesaj extrem de dur cu privire la 
fragilitatea vieții și a sentimentelor umane în contextul 
capitalismului exacerbat, fiind, în egală măsură, și o 
evaluare a problemelor de percepție cu care se poate 
confrunta fiecare individ în parte într-o existență pusă sub 
semnul relativului și al efemerului. Catastrofa socială ce 
marchează sfârșitul modernității e exprimată, simbolic, 
prin relativizarea relației dintre trecut, prezent și viitor, 
totul fiind, astfel, pus sub semnul întrebării. Exilul 
pare a deveni o realitate permanentă, unica ce poate fi 
numită astfel, iar posibilitatea întoarcerii se risipește 
treptat, dată fiind violența ce stăpânește pretutindeni 
în care acest univers al răului absolut. Pentru Roberto 
Bolaño, în 2666, exilul și întoarcerea devin extremele 
unui adevărat lanț metonimic necesar pentru a constitui 
o poetică și o etică paralele. Poetica se întemeiază pe 
imaginile umanității migrante, privite drept situație 
narativă esențială, în vreme ce etica e dedicată interogării 
posibilităților întoarcerii, ale salvării dintr-o lume a 
răului. Numai că adevărata întoarcere acasă nu poate 
avea loc, deoarece exilul care începe prin a fi unul fizic 
sfârșește prin a fi resimțit ca interior, sau devine chiar un 
dublu exil, din țara natală înspre propriul suflet pustiit și 
incapabil să se regăsească ori să se recunoască în climatul 
nefavorabil al controverselor ideologiilor naționaliste 
sau șovine. Sentimentul dezrădăcinării e mereu dublat 
de denunțarea nedreptăților care determină, nu o dată, 
plecarea din spațiul natal protector, de aici necesitatea 
rememorării, amintirile care-i hăituiesc pe protagoniștii 
săi, nepermițându-le nici să uite complet locul de unde 
au venit, dar nici să se simtă acasă în cel nou, unde ajung. 

Formele temporalității ce evidențiază evoluția 
personajelor variază de la imaginea unui timp-mască, 
ce consacră iluzoria fericire într-un trecut frumos doar 
ca amintire, și cea a unui timp-catastrofă, ce evidențiază 
eșecul personajelor, risipirea, imposibilitatea stabilirii 
comunicării, pierderea de sine. Iar revenirea obsedantă 
asupra acelorași amintiri doar pare a oferi posibilitatea 
întoarcerii acasă, câtă vreme nici chiar această amintire 
nu poate ascunde ororile, violența, nedreptatea care au 
determinat plecarea, înstrăinarea... Scriitura lui Bolaño 
traumatizează și eliberează în același timp, accentuând 
cu o artă inegalabilă punctul de fugă unde „exilul și 
deșertul devin singura patrie pe care ființa umană o poate 
avea”, după cum chiar autorul se exprimă într-unul din 
interviurile pe care le-a acordat. Exilul exprimă, astfel, 
pentru autorul lui 2666, valoarea și curajul fiecărui 
scriitor în parte, chiar dacă spațiul, timpul ori realitățile 
dure ale acestei experiențe pot duce totul către nebunie 
și moarte – care devine, uneori, o veritabilă posibilitate 
de salvare. 

Violența domină acest sumbru roman al lui 
Roberto Bolaño, între cele cinci părți ale cărții stabilindu-
se legături profunde, simbolice sau narative, care dau 
consistență ansamblului și demonstrează capacitatea 

autorului de a impune o viziune artistică ce poate fi pe 
drept cuvânt comparată cu cea pe care o regăsim în unele 
tablouri ale lui Hieronymus Bosch. Așa se întâmplă, 
fără îndoială, în primul rând în Partea crimelor, însă 
nu doar aici. Căci relațiile interumane violente nu au în 
vedere exclusiv crimele care afectează Santa Teresa, ci 
și raporturile stabilite, de pildă, între generalul român 
Eretescu și baroana von Zumpe, la care e martor nimeni 
altcineva decât tânărul Hans Reiter, ajuns la reședința 
generalului (despre care se spune că ar fi fost castelul lui 
Dracula). Scenele de sex violent în care sunt implicați cei 
doi reprezintă o trimitere clară la ceea ce se va întâmpla în 
Partea crimelor, unde majoritatea victimelor găsite fără 
viață în deșert sunt, în prealabil, violate și mutilate. Ca 
într-o oglindă simbolică, legătura generalului cu baroana 
primește o replică în prezent, tocmai în Mexicul dominat 
de violență, dovadă că cercul acesteia nu poate fi anihilat. 
Însă nu descoperim doar criminali în serie în 2666, ci și 
personaje care se fac vinovate de crime în masă, crime 
împotriva umanității, așa cum e, de pildă, Leo Sammer 
(vinovat de uciderea a sute de evrei sosiți cu unul din 
trenurile morții în timpul ocupației din Polonia celui 
de-al Doilea Război Mondial), cel care încearcă să-și 
ușureze conștiința spunând că nu și-a făcut decât datoria, 
și care confirmă, prin întreaga sa atitudine, „birocratica 
banalitate a răului istoric”, analizată de Hannah Arendt. 
Roberto Bolaño stabilește, în acest fel, un complex sistem 
de analogii și de reduplicări, căci violența specifică lui 
Dracula și ritualurile sale sângeroase (răul simbolic) 
revin, obsesiv, chiar dacă în alte forme, în perioada 
Holocaustului (răul istoric), iar, ulterior, în Mexicul 
sfârșitului secolului XX. Ia naștere, în acest fel, un 
veritabil rău sistemic, o manifestare extremă a formelor 
răului analizate de Georges Bataille, care depășesc orice 
încercare de a le defini și încă și mai mult, de a le înțelege 
pe deplin.

 
_________________
* Roberto Bolaño, 2666. Traducere de Eugenia Alexe 
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Maria ZINTZ

Liviu Suhar – Album

În urmă cu puțin timp, pictorul Liviu Suhar 
mi-a trimis albumul aniversar Liviu Suhar ʼ75. Meditații 
și metafore picturale, apărut la Editura Dana Art în 2018, 
în condiții grafice de excepție, remarcându-se printr-o 
calitate remarcabilă a hârtiei, a fotografiilor și designului 
grafic. Coordonarea și conceptul grafic al albumului aparțin 
doamnei Smaranda Bostan, iar fotografiile au fost făcute de 
Mihai Negru.

Albumul este structurat în nouă capitole ce pun 
în valoare momente biografice, etape, teme, modalități 
expresive, cu texte ce aparțin unor istorici de artă, scriitori, 
filozofi, care îl cunosc pe artist și, bineînțeles, îi prețuiesc 
opera. Textele sunt însoțite de imagini care susțin cele scrise, 
convingător:
1)  Repere în operă – de Gheorghe Macarie; 2) Etnografii 
picturale – imagini ale unor tablouri inspirate de obiectele 
necesare existenței în spațiul rural, obiecte care, în legătură cu 
omul, s-au metamorfozat, preluând din animația, din sufletul 
țăranului român. Obiectele, în special din pământ, din lutul 
care cuprinde totul sunt impregnate de o magie specială; 3) 
Meditații și metafore picturale – de Iulia Mezea; 4) Poetica 
obiectului; 5) Privire metaforică – de Maria Bilașevschi; 6) 
Personificări iconografice; 7) Transfigurări muzicale; 8) Un 
pictor al lumii și luminii sale – de Grigore Ilisei; 9) Repere 
iconografice. Urmează un amplu Curriculum Vitae și un 
rezumat în limba engleză.

În capitolul introductiv, Repere în operă, care îi 
aparține prof. dr. Gheorghe Macarie se precizează: „Pictor 
de o puternică, particulară originalitate, ce-l integrează la 
loc de frunte în viața artistică a confraților săi ieșeni, dar 
și pe plan național, ca nume de referință a picturii noastre 
contemporane, Liviu Suhar a fost, nu o dată, acceptat cu 
deferență în câteva dintre metropolele artei europene, grație 
participării artistului la manifestările expoziționale de peste 
hotare. Sub semnul aceluiași mesaj al creației evoluează, 
numeroase, și celelalte aspecte ale activității sale, Liviu 
Suhar, profesor de o viață în învățământul superior artistic, 
coordonator al acestuia, ca decan, a orientat și impulsionat 
generații de studenți spre găsirea propriilor căi de creație, 
identificându-se frecvent cu aspirațiile acestora”. (…) 
„Consacrându-și o lume a lumilor sale, artistul și-a definit 
în opera sa un stil și o viziune plastică distinctă, între cei 
mai talentați colegi de breaslă. Încă din vara anului 1979, 
când contacta publicul la a VII-a sa expoziție personală, 
Liviu Suhar și-a definit mare parte din subiectele lucrărilor 
sale, îndatorate majoritar perimetrului rural. Noutatea 
lucrărilor nu ținea totuși de o tematică tradiționalistă și nici 
nu le localizastrict spațial și temporal. Figurile erau angajate 
ritualic, rapsozi și mascați ai sărbătorilor de iarnă, vestitori 
extatici, urători sau cărturari melancolici (…). Tușele largi 
dau consistență volumelor, delimitând clar formele pline de o 
ciudată naivitate. Mai mult decât personajele în sine, raportul 
dintre acestea și integrarea lor în spațiu este aderent la un alt 
aspect al creației sale – fantasticul. Este un prilej pentru o 
nouă, modernă reevaluare a acestui element. (…). Trăsătura 
definitorie rezidă în acea muzică a acordurilor cromatice 

care singularizează fie și numai prin ea însăși creațiile 
acestui bucovinean. Rafinarea relațiilor este concomitentă 
asociației lor în armonii de o elevată muzicalitate. Echilibrul 
lor, discuția lirismului, nenumăratele nuanțe ale acordurilor 
binare sau trinare, stăpânind juxtapuneri sau interferențe de 
complementare, fac din cele mai bune lucrări ale lui Liviu 
Suhar adevărate partituri muzicale (…)”. 

Criticul  de artă Valentin Ciucă a surprins ceva ce-l 
definește pe pictorul și omul Liviu Suhar în profunzimea sa: 
„Liviu Suhar nu a cotizat nicicând la pariurile iluzorii ale 
boemei, nu a căzut în jocurile bengale ale efemerului. Laborios 
și tenace, a mizat pe atuul seriozității și profesionalismului. 
Nu e un spontan, ci un gânditor pentru care compoziția 
picturală e rodul unor îndelungate sedimentări și reflecții 
(…)”. Iar criticul de artă Constantin Prut observă: „În general, 
Liviu Suhar păstrează o ancoră în realitate, dar totul este 
trecut printr-un filtru metafizic. Formele sunt clare, puternice, 
lipsite de detalii care anulează o percepere imediată, lăsând o 
fereastră deschisă spre temporal și simbolic”.

Capitolul Etnografii picturale cuprinde reproduceri 
după tablouri în care vedem ulcioare agățate de copaci, 
animate de un suflu ciudat, amintindu-ne de efemeritatea 
omenească, dar și de un suflu vital care străbate totul. 
Ulcioare antropomorfizate ce-și au propria lor existență, 
învăluite într-o atmosferă nostalgică, poetică, dispuse în 
interiorul caselor țărănești, la fereastră sau în exterior, în 
natură. Notez aici un fragment dintr-o cronică ce aparține 
Doinei Păuleanu, istoric și critic de artă: „(…) la capătul unui 
discurs deschis deopotrivă, prin cunoaștere, exercițiu, voință 
și reprezentare spre suprarealism la un loc, conceptualism, 
pictură metafizică și „tardo-modernism”, el optează pentru 
un tip de asceză a formei, care tinde către propria epură, 
desen delimitativ, regim luministic sever, pregnanță fizică, 
acorduri cromatice solemne și intense. Cele afirmate și 
modelul lor ne îndeamnă să afirmăm că viziunii lui Liviu 
Suhar I se potrivește compoziția, existentă atât ca domeniu 
în sine cât și ca tendință a celorlalte genuri: portret, peisaj, 
fiecare cu subspecii, de a-și adăuga spre definire termenul 
compozițional”.

Ulcelelor, autorul le adaugă măști legate de ritualuri, 
oameni surprinși în diferite ipostaze, la care se referea și 
istoricul de artă Negoiță Lăptoiu: „Liviu Suhar brăzdează 
spațiul cu siluete enigmatice ele unor peisaje eterate, difuze, 
ce-și pierd identitatea pentru a se topi în diafane respirări ale 
senzației de cufundare în nostalgice rememorări sau grave 
meditații. Formele tratate în tonalități evanescente capătă 
cel mai adesea sinuoase desfășurări, dezvoltând sfericități, 
ovoide și elipse ce închid energiile în insolite surdinizări. 

cronică plastică
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Cu o pătrunzătoare și subtilă forță a abstractizării suprimă 
evidența realului, prin vaporozități tonale de rafinată 
muzicalitate, sugerând impresia unei consolatoare cantonări 
într-o atmosferă de solitudine metafizică…”. Din astfel de 
tablouri nu puteau lipsi bisericile și clopotele, copacii care 
ne vorbesc despre credință și viață.

În capitolul Meditații și metafore picturale, Iulia 
Mezea observă că: „Trecând vizibilul prin grilă metafizică, 
pictorul încearcă să descopere spiritul lucrurilor, esenţa pură 
şi luminoasă a nucleului formei, conţinutul curat şi senin 
al realităţii, ce pare uneori purtător al unei stranii stări de 
neliniște prin chiar calmul aparent fără limite, al realului 
redat în lucrări. Tentativă temerară ale cărei izbânzi au la 
bază excelenta stăpânire a mijloacelor de expresie plastică 
ce asigură parcursul corect al demersului conceptual-
metaforic. De aceea, lumea pe care o (re)creează Liviu 
Suhar, pornind de la sugestiile realităţii şi de la un anume 
mod de identificare cu aceasta, este una echilibrată şi stabilă, 
în cadrul căreia formele, deşi au corespondențe în real, sunt 
epurate de detalii, dobândind astfel acel conţinut profund, 
simbolic, care le aduce şi nota de atemporalitate. Calmul 
propus la nivel structural şi formal este sfărâmat la nivel 
cromatic, printr-o tensiune care poate atinge cote înalte, în 
pofida liniştii aparente. O stare asemănătoare aş spune, cu 
cea a dansurilor populare maramureşene, în care deplasările 
sunt relativ lente şi scurte, dar tensiunea pasului şi a trăirilor, 
ritmica tropotită, sensul ritualic exteriorizat în mimica 
transfigurată a interpreţilor, sunt explozive. „Jocul” pe care 
ni-l propune Liviu Suhar, înainte sau poate după parcurgerea 
căii lirice abisal-poetice a transfigurării realităţii, este cel al 
dialogului formelor şi al raporturilor cuceritoare între formă 
şi culoare, ambele delicat şi voluptuos supuse unor ritmări 
muzicale care declanşează acea frumuseţe naturală şi totuşi 
poetică a matricei originale. (…)”. 

Maria Bilașevschi, critic de artă, se referă 
în capitolul Privire metaforică la faptul că: „Încă de la 
începuturi, mijlocul anilor ‚60, Liviu Suhar a acceptat 
suprema înfruntare a unui stil determinat, pentru a-şi contura 
o naraţiune picturală orientată iniţial către mituri grefate pe 
arlechini, urători, instrumentiști, măşti ce angrenează în jurul 
lor renașterea obiectului, totemului şi însuflețirea acestuia cu 
o schemă aproape umană. Aceste personaje de început, din 
care viaţa pare a fi extrasă pentru a le întări în fapt prezenţa, 
sub presimţirea alchimistului artist s-au transformat, treptat, 
în măştile bucovinene, în zburători, în oalele de lut expresiv 
smălțuite, în fructele ce se revarsă alene dintr-un coş, în omul-
violoncel, în Atlasul atemporal. (…). Din intensităţile fauviste 
emerge pulsaţia acelui zvâcnet ce caracterizează pictura lui 

Liviu Suhar. Nu există linişte nici acolo unde peisajul pare a se 
aşterne în ritmul său iar tocmai prin acest freamăt neîmblânzit, 
raţiunea, disciplina, nu subjugă ci eliberează o sete de viaţă. 
(…). Fără a căuta conflictul dintre esență şi aparenţă, fără a citi 
în culoarea-formă ipostaze ale măiestriei tehnice, fără a căuta 
conexiuni cu predecesorii pentru a elucida metafora, fiecare 
etapă de lectură trebuie pusă în legătură nu atât cu aspiraţia 
cât cu voinţa pictorului. Mircea Eliade ar fi spus că această 
„lectură” a privirii metaforice, prin repetiţia arhetipurilor ar 
fi dorința paradoxală de a realiza o formă ideală (arhetipul) 
în însăși starea existenței umane, care să existe în timp fără a 
purta povara, adică fără a fi supusă ireversibilității”.

Scriitorul Grigore Ilisei, în capitolul Un pictor al 
lumii și luminii sale, precizează că „În pânzele lui Liviu Suhar 
reînviau rituri bătrâne, cu fantasmele şi misterele lor, mustind 
de tâlcuri şi poeticitate
genuină. Artistul le-a tratat într-un registru cumpănit 
expresionist, dar irizat de accente ale graţiei, întocmai cum 
se întâmplă în manifestările folclorice de Anul Nou, în 
exuberantele jocuri cu măşti, nelipsite de multe ori însă de 
fiorul hieratismului. La fel a plăsmuit Liviu Suhar priveliştile 
sale plastice, străbătute în fibra lor tainică de înţelesuri 
mitologice şi ţesute în pânza de vrajă a poveştii de demult. 
Meşterul le-a compus cu mână sigură, le-a colorat prin fine 
acorduri cromatice, a esenţializat şi stilizat subtil, pendulând 
între gravitatea şi explozia pigmenţilor şi privind expresionist, 
cu un zâmbet hâtru, consonant cu înaintaşul de la Nord, 
Ensor. Treptat, treptat, pe măsura dobândirii unei priviri şi 
mai cuprinzătoare asupra rosturilor artei, Liviu Suhar şi-a 
lărgit câmpul şi şi-a nuanţat limbajul, forând spre straturile 
de adâncime ale spiritualităţii vechimilor şi scoțând la 
lumină nestemate uitate de timp, iradiind frumuseți ascunse 
vederii. Paleta sa s-a contaminat de culorile cele asproase, dar 
viguroase şi încântătoare, ale ceramicii cu ecouri cucuteniene, 
ce a devenit şi motivul unor cicluri şi reveniri făgăduitoare. Mai 
mult, pictorul s-a simţit atras magnetic în pictură de zugrăvirea 
elementelor constitutive ale spiritualității lumii rurale. Olurile, 
cu varietatea lor parcă nesfârşită de forme şi culori, veșmintele 
ţărăneşti, bisericile, casele, icoanele, dealurile, fânețele, 
pădurile, toate aceste părţi ale unui întreg de trăire şi destin au 
populat, renăscute, repovestite, pânzele semnate Liviu Suhar. 
Paleta şi-a amplificat diapazonul, expresionismul s-a întâlnit 
cu un lirism decantat din mitologia inspiratoare, cu răsunet în 
mesaj şi limbaj”.

Urmează un amplu C. V., cu bogata, impresionanta 
activitate creatoare și didactică a pictorului Liviu Suhar, 
consemnând expoziții, premii, activitate civică. Textul se 
încheie cu un rezumat în engleză. Un album admirabil, dar 
binemeritat de autor.

Doresc să reiau câteva gânduri în legătură cu pictura 
creată de Liviu Suhar: S-au menţionat adeseori în cronici, 
mai ales în anii ’70-’80, influenţe sau ecouri expresioniste, 
suprarealiste, ale artei metafizice în creaţia sa, s-a observat 
prezenţa unui fantastic, legăturile cu spiritualitatea românească, 
cu lumea satului din nordul României unde pictorul s-a născut 
şi şi-a petrecut copilăria. Să ne amintim că Liviu Suhar a 
absolvit Institutul de Artă „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca 
în anul 1968, într-o vreme în care avea loc lărgirea realismului 
înspre alte modalităţi de expresie vizuală, mai ales către un 
figurativism liric, nuanţat de un cromatism fov sau îmbogăţit 
de structuri geometrizante ori de accente gestualiste şi către un 
figurativism oniric, cu influenţe suprarealiste.
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Liviu Suhar a căutat în adâncurile civilizaţiei rurale, 
pentru a-i surprinde miraculosul, dincolo de ceea ce apare la 
prima vedere, transferând înţelesurile în plan metafizic, pentru 
a afla relaţiile invizibile, întrepătrunse între om şi ceea ce ne 
înconjoară. Dincolo de diversitatea tematică, tablourile lui 
Liviu Suhar au ceva comun: transfigurarea la care se referă 
şi pictorul: „Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul 
material la care îmi raportez existenţa fizică, ci ea reprezintă 
camera tezaurului ce adăposteşte idei, visuri, aspiraţii şi 
infinite sugestii pentru transfigurarea lor ca opere de artă”.

„Mundus est fabula”, lumea e o poveste, îţi vine să 
rosteşti privindu-i tablourile, pătrunse de un calm monumental. 
Liviu Suhar este un umanist care nu exclude surpriza 
imaginaţiei, evitând însă tenebrosul, existenţe congestionate 
de febre. Simt prezenţa unei unde prelungi a mitologiei care 
trece solemn, cu amintirile ei într-o progresie netemătoare a 
discursului plastic. Îmi oferă impresia unui ceremonial rafinat, 
a unei pulsaţii care coboară până la rădăcinile civilizaţiei 
mediteraneene, a unei conştiinţe a unităţii lumii. Este vorba 
de mitologie, dar fără suport livresc. Liviu Suhar aparţine 
locului care i-a marcat copilăria, dar este şi european, pentru 
că se raportează la antichitatea Mediteranei, având nostalgia 
Helladei, nostalgia uneori senină, alteori mai dureroasă, a ceva 
pe care ai dori să captezi şi să păstrezi. Ai sentimentul unei 
revelaţii, al unei întâlniri importante cu civilizaţii străvechi, 
cu fastul lor solar în neprevăzutul unei nobile transfigurări, în 
homerismul pe care-l realizează această umanitate ce aspiră la 
armonie, şi ceea ce impresionează este o alianţă imprevizibilă 
de hieratism şi viaţă cotidiană. Lumea din tablourile lui Liviu 
Suhar ne îndreaptă către Grecia, Micene, Creta, la Homer, 
printr-o reîntoarcere la arhetipuri, la ritualuri devenite în timp 
datini, dar impregnate de miraculos.

Numeroase imagini au legătură cu lumea muzicii, 
prezentă chiar şi când lipsesc trimiterile directe, figurative. 
Multe tablouri au nume legate de muzică: Trio II, Melos, 
Duet, Joc, Sugestie muzicală etc., muzica fiind, ca şi dansul, 
o expresie directă a totalităţii, în legătură cu atitudinile 
fundamentale ale spiritului. Vrea să fie astfel mai aproape sau 
măcar să ne amintească de vârstele omenirii, ale antichităţii , 
când un imn gnostic avea curajul să rostească: „cine nu cântă 
şi nu dănțuiește nu ştie ce se întâmplă, nu ştie cursul lumii”. 
Ca urmare, o trăsătură a tablourilor sale este vitalismul unor 
seve robuste ce ne întoarce, iarăşi, la vechii zei ai Helladei, cu 
poveştile ei, la ritualuri hrănite din dorinţe şi speranţe iar muzica 
devine un stimul care precipită vagul aşteptării şi determină 

formele să se structureze pe un anumit ritm care îi creează 
privitorului disponibilitatea să simtă că se întâmplă ceva ce 
are legătură cu devenirea noastră, acel ceva, păstrat difuz în 
memorie. Se asigură chiar schema sonoră a ritmurilor, o iniţiere 
pe care o săvârşeşte prin imagini. Goethe spunea: „Fantezia 
are legile ei proprii cărora raţiunea nu trebuie să le pună 
obstacole”. Formelor ordonate, simplificate create de Suhar 
raţiunea nu le pune obstacole. Pictorul este un constructor, mai 
mult, un componist de mare fineţe, pentru că implică culorile. 
Formele din tablourile sale sunt puternice şi totuşi par să 
aparţină unui tărâm prezent şi în acelaşi timp atemporal. Multe 
sunt pictate în pastă densă şi par totuşi năluci... Sunt ritmate 
energic şi totuşi par maleabile, metamorfozabile. Formele 
au atitudini statuare şi totuşi adeseori ele par că se încheagă 
şi din destrămări, încredinţându-le o investitură metafizică. 
„Faptele sufleteşti sunt încorporate în ordinul natural, ca orice 
fenomen fizic” – spunea Mircea Eliade. Formele se răsfrâng 
unele în altele, pentru a accede la ceva simplu şi esenţial, cu 
încărcătura trecutului.

Obiectele, ceea ce există datorită omului, sunt 
metamorfozate, transfigurate, înzestrate cu facultatea de a se 
manifesta comparabilă celei omeneşti. Animate, îşi duc propria 
lor existenţă, transmiţând o fecundă tensiune relaţiilor formale. 
Ritmul, „larma” dialogului acestor forme umanizate, vocile lor 
creează câmpul magnetic al imaginilor, stimulul care precipită 
vagul aşteptărilor, se articulează. Ritmul devine element sonor, 
cu magice ecouri reverberate de undele memoriei omeneşti. 
Şi ce ar putea vorbi mai bine despre vieţile oamenilor dacă 
nu obiectele de ceramică făcute din lutul care ne cuprinde pe 
toţi şi pe toate. Ele nici nu mai sunt obiecte, au primit gesturi, 
forme umane care comunică, asemenea oamenilor, pictate cu 
înţelegere, cu tandreţe, cu umor de artistul pentru care lumea 
pare să fie încântare, inepuizabilă în manifestările ei. Obiectele 
folosite de om le-au preluat bucuriile, problemele, un cuptor 
de pâine din pământ, zugrăvit în alb, ne dă impresia că a prins 
viaţă, formă statornică, transfigurată, ce trimite spre metafizic.

Impresia de plenitudine şi profunzime o regăsim 
şi în peisajele sale, cele rurale, în ample desfăşurări, cele 
citadine, din care oamenii lipsesc, dar construite în planuri 
ferme, în culori ardente, evocatoare, condensând, încorporând 
o istorie: Sighişoara, Sibiu, Toledo, Veneţia etc. Câte un 
arbore solidar rezumă vegetaţia, contrastele cromatice, 
umbrele şi luminile, formele condensate, culorile intense 
– roşul fiind suveran -, culorile aşternute în suprafeţe mari 
într-o lumină specială, purificată de tot ce i-ar putea periclita 
claritatea, ne apropie de misterul, de viaţa ascunsă pe care 
o bănuim acolo, Peisaje cu plaje pustii, cu case care, iarăşi, 
ne amintesc de vechea Heladă (Peisaj din Elada, Case pe 
malul mării etc.) se alătură compoziţiilor în care, neaşteptat, 
se întâlnesc civilizaţii (obiceiuri, ritualuri cretane, figurine, 
antice personaje mitologice, arlechini, măşti), având încredere 
în puterile miraculoase ale culorilor. Prin transfigurare, toate 
formele pătrund într-un alt plan decât cel al prezentului. Ne 
fac să medităm, să privim altfel prezentul reîncărcat cu sensuri 
primordiale. Liviu Suhar e pictor şi se foloseşte de pata de 
culoare (culoare-formă) simplificată, cum s-a observat, uneori, 
chiar până la limita abstractivizării, apelând la resursele 
inepuizabile ale culorilor. Formele pot fi insolite, dar niciodată 
sumbre, evitând nota tragică, în numele vieţii, a vrajei, a 
frumuseţii ei. Poate de aceea roşul e culoarea cel mai mult 
folosită de Liviu Suhar, alături de albastru, de verde, de alb. 
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Toni CHIRA

 Toni Chira, născut în 2003, este elev al 
Liceului ”Al. Papiu-Ilarian” din Dej. A participat la 
lecturile publice organizate de Institutul Blecher și 
Cenaclul Republica. În 2019 i-a fost decernat premiul 
pentru poezie în cadrul Colocviilor Tinerilor Scriitori. 
Este co-organizator al Maratonului de poezie online 
2020, al Festivalului SAD și al cenaclului TRILL.

 Poeme

***

Când va veni luciditatea și ne va găsi nepregătiți.
Când mă apasă și când mă doare.
Când distanța și cortina 
dispar de la bun început.
Îmi amintesc stropii minusculi
pe sub care abia se mai vedea ploaia, 
spațiul intim
în care nu am existat niciodată.
Zile de balast în curtea din față,
atitudinea proastă, demnă de compătimit,
poeziile mele care nu opresc ciuma
și nu redau viață.

Toată acea deplină siguranță 
expusă ca sarea, în cizme.
Toate acele locuri 
pe care le bănuiam exacte
și din care mă întorceam adesea

cum se-ntorc oamenii de la muncă. 
Un trup cât o legumă, un strigăt,
chipul tău dincolo de bibelourile etice, 
vocea pietruită până la drum. 

Noi nu ne iubim și suntem atenți 
ca totul să rămână neschimbat. 
Orice gest tandru pălește de la sine. 
Dacă eu scriu că visul se-ntrerupe, 
tu dormi și somnul tău este o zi lungă 
îndesată sub o pătură grea. 
Aproape că nici n-am ști unul de altul. 
Doar mișcările agere ne mai dezvăluie. 
Doar atingerile pot fi încheiate. 
Doar sunetul telefonului tras din perete
noaptea, cu luminile stinse,
când îmi dezbrac pielea de porc.

 *

Ora până la care pot aștepta
a devenit ziua pe care o aștept.
Nu depășesc patul. 
Mă acomodez. 
Umplu pereții cu desene mici, făcute din creion. 
Desenez musculatura mesei, 
chipul mic și plat al gazdei, 
cotloanele mărunte 
de unde plânsul nu mai poate să ajungă 
la adevărații locatari. 

*

Totul poate fi împachetat, până și căderea.
Singur, într-un pavilion gol, la paisprezece ani am decis 
să mă pierd.
Am adormit.
Profilul luminos a încăput sub o pătură grea.
V-am iertat devreme și v-am iubit mult.
M-am purtat firesc. 
Am locuit patul
Cum alții locuiesc dansul,
aceeași muzică, aceleași mișcări ieftine
și  necondiționate.
Nu m-am apropiat niciodată de vigoarea unui strigăt.
N-am crezut că-l voi duce pe picioare.

Tăcerea a coborât 
ca undițele pescarilor de-a lungul râului.
Mi-a dat totul.
Supunerea ei trecea prin încăpere.
Înlocuia lumina, obligațiile, legăturile mele
cu ceilalți. 
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*
Pentru Andreea Apostu 

Octombrie cu gâtul înfășurat în hârtie,
te strâng în brațe și te aduc la țărm
-nimic memorabil—valurile mă ridică,
îmi trec peste frunte
și apa e rece.
Octombrie cu gâtul înfășurat în hârtie,
mâine voi șterge poemul acesta
și mă voi întinde. Departe de mare.

*

Cum primele mele poeme de dragoste
au fost rupte-n bucăți și aruncate la gunoi,
iată-mă aprinzându-mi iar țigara
și spunând, precum Cristi Popescu :
„Eu am să cer să te mai văd o dată”,
dar nu oricum, ci ieșind din fum
cu pantofii albaștri în picioare,
cu respirația tăiată și sânii
ilustrați cu flori de câmp.

De data asta nu mă-nsoțește curajul. 
Șervețelul umed din scrumieră s-a-nnegrit,
alături - cărțile mele de poezie. 
Una peste alta, ca un dom. 
Am remodelat suprafața mesei. 
Scriu în centru, tocmai sub lustră. 
E miezul zilei, am perdelele trase 
și becul aprins. 
Repet: de data asta nu mă-nsoțește curajul. 
Aș putea face o glumă despre întreaga situație. 
Aș dezmorți atmosfera, 
aș lăsa reproșurile pentru o altă zi. 

Chiar dacă imaginea mea lasă de dorit, 
când se vor așeza lucrurile o să-mi revin. 
Nu voi mai trece Olpretul numai pentru lemne. 
Nu voi mai privi gunoiul de pe celălalt mal. 
În albia pârâului multe stele s-au șters. 

De data asta nu mă-nsoțește curajul.
Nu am avut niciodată personalitatea
scrisului de mână. 
Nu am studiat semiotica, poeții decadenți
și cvartetele lui Eliot. 
Singurul poem de dragoste care mi-a reușit 
a fost tonul meu în apropierea ta.

*

Curajul reținut, teanc, fisura,
punctul din nimbul solar în care lumina apare
intensă 
și micul joc de glezne, fuga leneșă peste câmpia
prășită, 
crăpătura verde și ascuțită 
deasupra pământului dosit.

Am plecat la Satu Mare
convins că o ieșire din peisaj îmi va face bine,
cu aceeași idee mai plecasem la Bistrița
și voi mai pleca la Baia Mare.
întotdeauna căutând o supapă, vizitând prieteni,
îndrăgostindu-mă frugal și fără finalitate.

*

Vei goli o sticlă de spirt. Vei uda tifonul.
Mă vei șterge.
Toate astea pentru că ești pudică
și ai altă șansă. 
Alt loc unde se stă ghemuit și se geme.

Oamenii ca mine se plimbă 
prin disperarea ușoară.
Lor li se cuvine micul spațiu,
abstinența și speranța, 
orice fel de viziune a binelui. 
Pentru noi - călătorii se pierd 
sub începutul de lună,
se tace mâlc sub apă. 
Construcția unui bloc-turn pare o ușurare. 
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și din care încă mai apucă să se mai vadă
două mânuțe și un chip minuscul.
Ele îmbătrânesc în mine
pentru că viața lor e afară. 
Dar asta nu se observă
în fotografii. 
Asta nu se simte în gesturi.
Din moment ce o poză cu mine, 
o poză de la aniversarea mea de un an, 
încă mai atârnă
pe un perete și numai rama s-a-nvechit,
dă-mi voie să cred că acel copil
e aproape nou. 
Hârtia fotografică s-a-ngălbenit. 
Brațele care mă ridicau și care
nu se văd
au plecat să se împace cu alte brațe.
Legătura pe care o am
cu mine stă în clipa în care am adus-o acolo,
iar ea, presimțind că o așteaptă dincolo, în viitor, noi 
brațe cu care să se-mpace,
s-a așternut în pat ca o ploaie de făină pe masă
înainte de frământare.

Replica asta a ținut curtea rece.
El și-a dus mâna la piept. A scos o batistă.
În timp ce sufla puternic, aveam în interiorul meu
frigul. 
Pârâiașul înghețat între mine și ea.
Copacii pe sub care noi eram maluri.

Fiica lui se culcase și, pășind înspre dormitor, 
lăsase în urmă discuțiile noastre, 
capetele noastre scorojite pe dinăuntru 
și dinții lucioși,
uscați , expuși în guri ca în niște recipiente mici,
de parfum.

ușa deschisă

Atingerea cerului și panourile fotovoltaice, 
dragostea mea purtată pe fesurile copiilor arabi, 
limba în care scriu și scriu, știind că mă vei șterge. 

Iată-mă dezgolit, cu fruntea sub lumina de lună. 
trecând peste versurile banale, 
fumând la trecerea timpului, 
pe scaun, cu jaluzele trase. 
De afară se aude vântul. 
Afară plouă.

*

Mi-a venit să vărs, să plâng.
Să nu mai plec nicăieri.
În bucătăria lui Bogdan
despre fericire, despre regele moare.
despre fătul care voia să-și strângă mama-n brațe,
dar n-avea de ce să prindă.

Ani de zile într-o garsonieră. 
Scriam
pe mașina de spălat. 
Îmi crăpa mintea. Epuizat,
Într-un caiet studențesc, coperțile făcute praf,
paginile îndoite, adnotate cu markerul
și cuibul cu ochi din care am reținut doar frica. 
*
Dacă se înnoptează și rămânem numai noi,
Află că sunt un om afectat. Nu am putut să trec 
peste este nimic. Acum,
când fiica ta a urcat treptele până în camera ei,
mi s-a făcut rușine. Și foame.

În mintea mea toate femeile mor de bătrânețe
și asta le conferă o aură care mă atinge
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Finanțele internaționale față cu 
debitorul sovietic

 În anuarul New Europe College 
pe 2020, semnalăm un studiu excelent al 
lui Adrian Grama ce problematizează 
perspectiva băncilor și capitalului 
internațional asupra blocului sovietic 
și colapsului comunist: o perspectivă 
aparent inedită, dar care, demonstrează 
Grama, a existat de fapt și a jucat chiar 
un rol major – constituind, în fond, 
determinația și dependența structural-
globală a regimurilor sovietice – deja de 
la instituirea acestora, sau, dacă nu, cel 
puțin din anii 70 încoace și după cele două 
șocuri petroliere, altfel spus cam de când 
s-a realizat integrarea acestor regimuri în 
structurile și constrângerile capitalului 
internațional. O istorie de lungă durată 
deci, ce a constat inițial în credite și 
împrumuturi considerabile la dobândă 
mică, urmate apoi, după creșterea bruscă 
a dobânzilor ca efect al terapiei Volcker 
și pericolul de default iminent al statelor 
din Est, de reeșalonări succesive ale 
datoriei (cu excepția României) – toate 
măsuri de aparentă larghețe bancară din 
partea capitalului internațional, dar care 
au fost garantate în ochii acestuia chiar 
de faptul că statele comuniste erau, 
well, comuniste: că dețineau pârghiile 
economiei, că aveau o anumită stabilitate 
și strategie economică previzibilă și că, 
în ultimă instanță, puteau garanta cu 
toate resursele și capacitățile productive 
ale țării. Toată această istorie – dar și 
rațiunile ei: această încredere a capitalului 
internațional în creditworthiness-ul 
regimurilor sovietice, din motive pur 
economice, de profit, nicidecum politice 
sau altruiste – avea să fie ocultată imediat 
la începutul anilor 90, când discursul 
politic local, dar și internațional, vorbea 
despre necesitatea integrării estului 
postcomunist în economia globală, de 
parcă ar fi fost vorba de un continent 
proaspăt descoperit. În realitate, 
în spatele acestei pretinse rupturi 
și veritabile ocultări, continuitatea 
surprinzătoare a acestei istorii de lungă 
durată constă în faptul că imperativele 
sale conducătoare sau canalele care au 
asigurat integrarea estului comunist 
și apoi postcomunist în structurile 
capitalului global au fost, atunci ca și 
acum, nu atât obiectivele politice, cât 
interesele pur economice: „Détente 
played a key role in kick-starting the 
expansion of credit into Eastern Europe, 
but once the region became a market of 
sovereign borrowers, profit margins and 

trade opportunities decided the inflow of 
loans, not great power politics. This logic 
was perpetuated into the early 1990s, 
when Western concessionary financial 
aid was trivial, and the great bulk of new 
money directed to the region came in the 
form of export credits and investment 
guarantees, non-concessionary finance 
disbursed on market terms and thus debt 
creating”. (A. C.)

Spre un nou domeniu de 
cercetare

Prin 2012 „Vatra” dedica un 
dosar tematic literaturii din mediul online, 
încercând în acest fel să acorde atenția 
cuvenită unui fenomen aflat, la noi, încă la 
început, să-i investigheze particularitățile 
și să-i aproximeze, atât cât putea fi atunci 
posibil, evoluția imediată. Este vorba 
de numărul 2/2012, intitulat „Literatura 
cibernetică”. Dosarul tematic construit cu 
acea ocazie a fost una una dintre foarte 
puținele meditații românești asupra felului 
în care mediul online poate determina 
metamorfoze nu doar la nivelul modului de 
difuzare a literaturii, ci chiar în esența ei. 

Una dintre ideile care s-a configurat 
atunci a fost tocmai aceasta: că mediul 
online impune anumite particularități 
creației, că generează un tip distinct de 
literatură, care poate fi privit astfel încât 
să-i fie evidențiate diferențele față de ceea 
ce era numit fie literatura erei Gutenberg, 
fie literatura „tradițională” – termenul 
vizând strict felul în care creația literară 
se înfățișează publicului. Pe de o parte, 
mutarea literaturii în online era considerată 
inevitabilă, pe de alta, putea fi vizibilă și o 
anumită reticență față de fenomen.

După nici 8 ani, iată, bună 
parte a literaturii este mutată în mediul 
online. Vorbim de publicații exclusiv 
electronice, de o multitudine de site-uri și 
de nenumărate bloguri, chiar de festivaluri 
ținute prin intermediul aplicațiilor, de 
maratoane poetice, de cenacluri sau pur 
și simplu de discuții despre literatură 
desfășurate în mediul online. E drept că 
la accelerarea procesului a contribuit un 
factor exterior vieții literare, pandemia, dar 
faptul interesează acum mai puțin. Ceea 
ce contează este că încercarea de a cerceta 
literatura internetului, pentru a fi înțeleasă 
ca fenomen, este acum mai necesară ca 
oricând. 

Să observăm, din 2012 încoace 
tehnologia informației a evoluat enorm, 
s-a îmbogățit semnificativ terminologia, 
în timp ce comunicarea electronică își 
face deja simțite tot mai accentuat efectele 

asupra modului în care sunt scrise cuvintele, 
multe din ele reduse la abrevieri sau la alte 
inovații ce reflectă graba. Caligrafia e daja 
un cuvânt arhaicizat, deci inutil, pentru 
foarte mulți. Putem vorbi cu certitudine 
de o falie tot mai adâncă între vocabularul 
generațiilor care au mai prins transmiterea 
mesajelor prin cartea poștală și cele care 
folosesc emoji înainte de a învăța alfabetul. 
Ea reflectă poate cel mai bine mutațiile 
care au loc la nivel lexicologic, gramatical, 
simolic etc. Toate aceste mutații sunt 
vizibile, desigur, și în cadrul literaturii. Mai 
întâi în felul ei de propagare, apoi în creare 
și ființare. Deocamdată, ele nu au generat 
aici falii chiar atât de adânci cum e cea 
precizată (sau poate, prins între generații, 
nu le-am sesizat). Cred însă că direcția e 
inconturnabilă.   (C. C.)

„Noaptea de Muzică și 
Poezie”

Pe data de 24 iunie 2020, în 
grădina Institutului Cultural Român din 
București, timp de șase ore, de la ora 18 
până la miezul nopții, a avut loc Maratonul 
liric „Noapte de muzică și poezie” unde 
au citit, prezenți fizic la eveniment sau 
prin transmisiune live, Daniel Bănulescu, 
Magda Cârneci, Gabriel Chifu, Denisa 
Comănescu, Mina Decu, Simona-Grazia 
Dima, Teodor Dună, Denisa Duran, Mihai 
Firică, Dinu Flămând, Horia Gârbea, Irina 
Georgescu, Sorin Gherguţ, Bogdan Ghiu, 
Doina Ioanid, Adrian Lesenciuc, Ciprian 
Măceșaru, Ştefan Manasia, Cosmin 
Perţa, Nicolae Prelipceanu, Ioan Es. Pop, 
Alina Purcaru, Liviu Ioan Stoiciu, Eugen 
Suciu, Dan Pleşa, Mihók Tamás, Marius 
Tucă, Nicolae Tzone, Lucian Vasilescu, 
Varujan Vosganian, Florina Zaharia, 
Şerban Axinte, Linda Maria Baros, Andrei 
Codrescu, Daniel Corbu, Gellu Dorian, 
Lia Faur, Şerban Foarţă, Paul Gorban, 
Ioana Ieronim, Cassian Maria Spiridon, 
Ioan Matiuţ, Ion Mureșan, Maria Pilchin, 
Ioan Pintea, Adrian Popescu, Robert 
Şerban, Marius Marian Şolea, Cătălin 
Mihai Ştefan, Marcel Tolcea, Lucian 
Vasiliu, Matei Vişniec, Călin Vlasie și 
George Vulturescu.

Pe lângă recitalul de poezie 
susținut de poeții de mai sus, trupa 
Krypton a oferit un concert rock. 

Înainte de începerea 
Maratonului, de la 11.00 la 12.30 și de 
la 13.00 la 14.30, a avut loc dezbaterea 
„Piața de carte în pandemie” la care 
au participat reprezentanți a 12 edituri 
românești. (S. P.)
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Constantin  Severin

Meșterul de fântâni

   Lui Orhan  Pamuk

așa precum i-am mărturisit și „Jupânului”    
într-un interviu, copilăria mea, până la 12 ani cel puțin,
petrecută în salul oltenesc Cordun, nu-i
altceva decât pregătirea pentru ce urma să devin
peste ani: inginer, pictor și scriitor,
jurnalist și mai ales poet al adâncimilor,
meșter în sondarea cuvintelor

așa cum meșterii fântânari de odinioară știau mereu
să sape pământul după apă, așa și poetul,
de exemplu eu,
știe să sape în cuvinte,
după un ritual magic aparte,
înlăuntrul lor întrezărind jetul
de poeme, ce așteaptă cuminte
să fie eliberat și pus într-o carte

acum, despre ritual se poate vorbi mult –
în primul rând poetul trebuie să fie sigur
că asta vrea, că va fi astfel un om cult,
manierat, și de aceea, de obicei, singur;
că va trebui să-și aplece urechea spre toate cuvintele,
căutându-le armonia în adâncuri, statornic
în toate momentele

apoi, să nu facă improvizații pe cifraj armonic,
primul vers trebuie să fie bine definit
și tropii să fie ca niște boabe de chihlimbar,
pe care el să le rostogolească mulțumit,
cu palmele și fruntea transpirate de har,
spre pagini de carte
și apoi spre cititor, mai departe

în timp, acest ritual poate da de-un pericol:
să devină rutină, să nu mai aibă miez;
eu, de exemplu, imediat ce termin un articol
pentru publicațiile la care colaborez,
imediat scriu câte nouă poeme renga,
frenetic și cu nesaț poetic
și astfel scap de rutină

după ce sfârșește montatul estetic
al cuvintelor în poeme, într-o deplină
armonie cu ce a vrut
să spună și cu ce se vede că a ieșit,
poetul poate spune că și-a împlinit
destinul și se poate refugia într-o bibliotecă,
cum și eu,
după ce mi-am făcut o cruce, am reușit

apoi poate pleca orișiunde
în turnee, conferințe, lansări, adică
acolo unde viața literară pătrunde –
ei, dar pentru asta este obligatorie
existența sponsorilor, acei daimoni fără de care
nici un scriitor nu atinge pământeasca glorie –
asta este problema cea mare

de aceea dedic această poezie
nobiliatului  magister Ohran Pamuk,
că, cine știe... cine știe...

   în lectura lui Lucian Perța

În China, Eugen Uricaru, CU, Alex. 
Ştefănescu, Vasile Dan, 1997


