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Valahi la vânătoare

Alexander Baumgarten

NU AŞ fi crezut până 
când nu am citit pâ-

nă la capăt romanul Ligiei 
Ruscu O dimineaţă la vî-
nătoare (Polirom, 2014) 
ceea ce îmi spunea o ve-
nerabilă prietenă şi ma-
estră: că e un roman de 
dragoste, foarte ascuns, 
foarte profund, foarte dis-
cret, foarte învăluit. Căutam cu totul altceva 
în el, şi nu măruntă a fost bucuria celui care, 
la capăt, resimte împlinirea şi confirmarea 
propriilor căutări în paradoxala lor contrazi-
cere: tocmai pentru că sensul se construieşte 
în ascuns, cu o rară şi atentă tehnică, el are 
puterea de a se converti în altceva decât pare 
a creşte în el fără a contrazice niciunul din 
paşii creşterii sale. O dimineaţă la vînătoare 
este un roman al boierimii valahe din peri-
oada Regulamentului organic, iar primele 
sale pagini mi-au aprins curiozităţi reflexive 
asupra României premoderne şi am căutat 
în el, pas cu pas, sursele potolirii acestor cu-
riozităţi. Aveam motive să o fac: Ligia 
Ruscu, istoric al Antichităţii şi universitar 
clujean, publică dintr-odată un roman des-
pre modernizarea boierimii valahe, uzând 
de tehnici narative subtile, de o forţă remar-
cabilă de a aduna personajele într-o adevăra-
tă societate, de o răbdare pasională în creio-
narea portretelor şi mai ales de o frazare 
proprie care merită o analiză aparte: fraze 
răbdătoare, cu detalii scăpărătoare, cu o 
structură gramaticală iterativă – fraze în care 
sensul se încheie aparent în penultimele cu-
vinte, iar finalul lor le întoarce savant şi le 
resemnifică sonor şi virtuoz. Acţiunea tri-
mite la o generaţie puţin frecventată de lite-
ratura recentă: Levantul lui Cărtărescu iro-
nizează generaţia Eteriei, încă destul de 
îndepărtată, Săptămâna nebunilor a lui 
Barbu e anterioară cu o singură generaţie 
celei din acest roman, iar generaţiile urmă-
toare evocă deja paşoptiştii, unioniştii şi, de 
ce nu, lumea lui Caragiale. Pe acest şir de 
portrete de grup, romanul Ligiei Ruscu este 
un avertisment: el evocă o societate care nu 
e nici candid-ridicolă, nici abandonat-letar-
gică, nu este nici sursă nediscriminată a pa-
triotismului generaţiilor următoare. E greu 
de crezut că din seriozitatea şi dramatismul 
ei se naşte, peste câteva decenii, doar lumea 
lui Caragiale. Dimpotrivă, ea ţine de lumea 
raporturilor de familie, avere şi onoare ale 

boierimii valahe în care viaţa cotidiană, cu 
traumele şi risipa ei, îşi dispută supravieţui-
rea între turci, greci, ruşi şi austrieci cu o 
notă proprie de autarhie. În raport cu aceas-
tă notă, tema patriotismului, a înţelegerii 
europenizării (despre care personajelor nu 
le e mereu clar dacă vine sau nu dinspre ruşii 
lui Kisseleff) sunt subiecte profund colate-
rale, scăpându-ne astfel reconfortant de ris-
cul extrapolărilor anacronice la care suntem 
dispuşi natural.

 Iniţial, poveşti bucureştene de boieri 
care beau şi pierd la cărţi, cot la cot cu ruşii. 
Orgolii, vorbe mari şi mici, greci pierduţi 
din eterie, un singur bonjurist, distinse 
doamne, francezi sau valahi travestiţi, averi 
pierdute în cheltuiala metropolei şi mari 
boieri de ţară, atenţi la turci, la ruşi, la ru-
bedenii şi la tihna proprie. Familii scăpătate 
sau în ascensiune, curiozităţi vestimentare 
şi de maniere. Apoi, scenă de familie la ţară, 
în jurul unchiului posesor al nestematelor 
(testament? scrisori politice? un diamant 
pentru finanţarea rebeliunilor?) care îi atrag 
pe toţi cei din jur şi le îngroaşă caracterele. 
Uciderea unui vechil, purtător al documen-
telor, şi o lungă anchetă, născută iniţial ca 
probă de inteligenţă şi curaj a văduvei Sofia 
Scriban. Scene care îşi dezvăluie sensul abia 
la final şi o artă romanescă în care ceea ce 
părea a fi iniţial o afacere de familie şi trans-
mitere a averii devine în cele din urmă ur-
zeală politică a transmiterii eşuate a unor 
scrisori dinspre boierul Dunca, „unchiul“ şi 
gazda de la Nucet, spre austrieci, pentru a 
deconspira o serie de atentate ale ruşilor 
ocupanţi. Din plan narativ, povestea poli-
ţistă devine însă pas cu pas un instrument 
în scrisul Ligiei Ruscu pentru a-şi conduce 
abilă cititorul spre un nou plan al cărţii: 
Sofia Scriban, pornită în căutarea crimina-
lului, îşi trăieşte propriile deducţii specula-
tive drept probe ale propriei descoperiri de 
sine feminine. Pusă în faţa presupusului 
criminal, succesiunea de dialoguri ale celor 
doi, dar şi atenţia şi tandreţea de înalt aris-
tocrat a celui din urmă o fac pe boieroaică 
să îşi descopere candoarea şi tremurul mâi-
nii şi glasului într-o rafinată armonie cu o 
prezenţă socială în care codurile de com-
portament, în loc să încorseteze persoanele, 
sunt creatoarele unei societăţi decise să îşi 
obţină pas cu pas identitatea. Suava dragos-
te dintre cei doi, lăsată cu infinită discreţie 
de autoare pe seama unor sărăcăcioase alu-
zii finale, dau dreptate maestrei mele în 
lectură. „Dreptatea“ finală şi găsirea auto-
rului crimei îşi pierd importanţa în faţa 
afirmării unei identităţi aristocratice mulţu-
mite de autarhia proprie, de exerciţiul pro-
priei inteligenţe şi de descoperirea ome-
nească a amorului. Modele literare (E. Sue, 
Tolstoi, Mitchell) sunt simple ispite prin 
care autoarea vede ca prin veşmintele pro-
priei puteri narative. Nimic mai mult, şi 
iată un roman a cărui prezenţă reconfigu-
rează identitatea unei epoci şi a cărui lectură 
politică îşi ramifică sursele într-o simplitate 
a poveştii umane foarte indiferente şi mereu 
ironice la generalităţile istoriei.  

ION BARBU în timp 
şi dincolo de timp

Horia Bădescu

VOLUMUL Ion Barbu în 
timp şi dincolo de timp 

(Ed. Curtea Veche, 2013), 
în fapt o antologie de stu-
dii dedicate personalităţii 
şi operei barbiene coordo-
nată de Basarab Nicolescu, 
îşi are punctul de pornire, 
aşa cum ne avertizează 
acesta în scurta prefaţă, în 
manifestarea „După cincizeci de ani... Ion 
Barbu/Dan Barbilian“, organizată de el în 
2011, cu ocazia Târgului de Carte Gaudea-
mus. Manifestarea amintită şi, deopotrivă, 
volumul despre care vorbim sunt replici la 
„tăcerea asurzitoare“ aşternută peste mo-
mentul comemorativ al unei jumătăţi de se-
col de la moartea poetului. Replici îndreptă-
ţite, căci, aşa cum scrie cu amărăciune Basarab 
Nicolescu: „Nici Uniunea Scriitorilor, nici 
Ministerul Culturii, nici Institutul Cultural 
Român, nici UNESCO nu au acordat atenţie 
celebrării celui care s-a aflat printre fondato-
rii poeziei române moderne, alături de Mihai 
Eminescu şi Lucian Blaga“. Lucru nu tocmai 
de mirare, care nu se întâmplă pentru prima 
dată cu o personalitate de prim rang a cultu-
rii noastre şi care, sunt convins, nu va fi ulti-
ma amnezie de acest fel.

Prin urmare vom regăsi, în această antolo-
gie, studii ale celor prezenţi la manifestarea de 
la Gaudeamus, dar şi alte „întâmpinări“ con-
sacrate poetului, teze de doctorat ori surprin-
zătoare restituiri. Construcţia volumului este 
evident una eclectică, nu doar prin varietatea 
aspectelor de istorie literară, de critică ori 
hermeneutică prezente în paginile lui, dar şi 
prin dimensiunea personalităţilor care le sem-
nează: de la academicieni de talia lui Eugen 
Simion sau Solomon Marcus până la tineri 
doctori în hermeneutica transdisciplinară. 
Toate acestea însă, reunind pagini de interes şi 
de fructuoasă reflecţie. Căci, între fermecă-
toarea epistologie datorată lui Eugen Simion, 
într-un comentariu artist pe măsura acestei 
superioare literaturi epistolare de „fast don-
juanesc“ a junelui studinte Ion Barbu, şi sur-
prinzătoarele „patologii morale“, care traver-
sează o operă ce pare a întoarce definitiv 
spatele Binelui, revelate de extraordinarul 
studiu postum al lui Mircea Ciobanu, se înşi-
ruie o suită de abordări, din varii perspective, 
ale universului poetic barbian, dar şi ale bio-
grafiei poetului. De la atica sinteză a lui Solo-
mon Marcus asupra dublei ipostaze, poetică 
şi matematică, a unuia şi aceluiaşi spirit crea-
tor, la Fenomenologia actului poetic semnată de 
profesorul Iosif Cheie-Pantea, la analize her-
meneutice, mai mult sau mai puţin sau chiar 
deloc transdisciplinare, aparţinând unor nu-
me de primă mărime, universitari si scriitori 
precum Ion Pop, Mircea Tomuş, Cassian 
Maria Spiridon, Şerban Foarţă (aproape un 
poem, în stilu-i caracteristic, exegeza sa) ori 
mai tinerelor şi înzestratelor condeie, Lăcră-
mioara Petrescu, Irina Dincă, Mirela Mureşan 
– antologatorul ne propune chiar două teze 
de doctorat, remarcabile, ale Mihaelei But şi 
Virginiei Popović – la singularele Vasale sime-
trii ale lui Nicolae Brânduş ori restituirea 
semnată de Eugeniu Coşeriu şi, desigur, la 
interesantele incursiuni biografice datorate 
lui Mircea Coloşenco şi Theodor Codreanu, 
autor al unei admirabile cărţi despre ermetis-
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mul canonic al lui Ion Barbu. În necesar 
adaos, Basarab Nicolescu ne oferă „istoria“ 
miraculosului 1968, an al apariţiei Cosmolo-
giei jocului secund, dar şi al începutului exilului 
său.

Nu vom glosa aici pe marginea inter-
pretărilor amintite, ele ar necesita, fiecare, 
analize in extenso pe care acest spaţiu nu 
ni-l îngăduie. Mă voi opri doar asupra sur-
prinzătoarei exegeze postume a lui Mircea 
Ciobanu, nu doar pentru profunzimea şi 
ineditul acestei hermeneutici à rebours, care 
investighează eticul din perspectiva esteti-
cului, şi nu invers, ci şi pentru, evident în 
lumina celor afirmate, clarificările pe care 
demersul acestuia le aduce în conturarea 
psihologiei omului Ion Barbu, dar şi a „ac-
cidentelor“ de parcurs existenţial. Prezente 
şi acestea în antologie prin contribuţiile lui 
Theodor Codreanu, Mircea Coloşenco şi 
epistologia lui Eugen Simion.

Eseul lui Mircea Ciobanu pune în evi-
denţă faptul că în universul barbian, ca în 
orice univers poetic adevărat, se instituie o 
etică poetică în răspăr cu legile eticii sociale, 
o lume a „patologiilor morale“, din care Bi-
nele este exclus: „Barbu dă spre contemplare 
cel puţin, dacă nu şi spre luare aminte, o lu-
me morală extrem de unitară prin marea ei 
tristeţe şi, mai ales, prin acel spate întors 
definitiv Binelui“. Căci, zice Mircea Cioba-
nu, „din prea mare zel pentru zonele eterate 
şi dintr-o prea personală formă de a iubi lu-
crurile lui Dumnezeu, poezia lui a căzut ine-
vitabil în plasa diavolului“. Patologiile mora-
le despre care vorbeşte el „fiind doar urmarea 
firească a eticii poetice impuse de bunul-plac 
artistic al lui Barbu, [...] dominantele unei 
morale inventate artistic, ireversibile, exclu-
siv barbiene“. Să reţinem acest „bun-plac“ 
care în cazul lui Ion Barbu depăşeşte orizon-
tul esteticului şi se manifestă cu acută evi-
denţă în modul de a fi al omului, în narcisis-
mul extrem care-i transformă umorile în 
acte, fie ele şi circumstanţiale, de un ciudat şi 
uneori amendabil comportament social. 

„Nici un singur «virtuos» nu a avut loc 
în toată lumea poetică barbiană“, afirmă 
Mircea Ciobanu şi continuă: „Există aproa-
pe un sadism sacru în toţi oamenii lui Bar-
bu“, „omul lui Barbu este pecetluit faţă de 
orice formă de afectivitate constructivă“; şi 
încă: „Omul barbian termină întotdeauna 
experienţa prin a cunoaşte mai mult, dar 
iubind mai puţin, neuitându-se niciodată 
pe sine“. Această neuitare de sine, într-o 
lume pervertită în care „nimic n-ar fi impo-
sibil“, îşi asociază inevitabil dispreţul. Dis-
preţul pe care însă „nici chiar înţeleptul ce-
tăţii nu are dreptul să-l arunce în lume. Aşa 
cel puţin ar fi firesc. Doar când revolta sau 
nemulţumirea s-au făcut prea mari, lansarea 
lui spre semeni poate fi justificată“. Justifi-
cată în act, desigur, dar nu în orice formă.

Dintr-o atare perspectivă se constituie şi 
ordinea poetică a spaţiului barbian „La 
mijloc de Rău şi Bun“, vers pe care Mircea 
Ciobanu îl traduce prin logica aproape 
cuantică a lui „nici, nici“ nu în orizont on-
tic, ci moral:

Barbu [...] şi-a întemeiat [...] o etică foarte 
tristă, de vădite conciliaţiuni faţă de păcat – 
ca idee totalizatoare a abaterilor de la bine. 
Iar ceea ce a văzut nu i-a plăcut! S-a lăsat 
însă ispitit arătării aşa cum este a unei lumi 
frământate de Rău, a rămas până la capăt cu 
obsesia (cum ar fi putut-o renega?), a iu-
bit-o până la urmă, foarte ascuns, prin totală 
claustrare poetică faţă de semeni!... Nici un 
alt poet român până la el n-a fost mai struc-
tural nelegat de un sens favorabil al iubirii 
de oameni.

Este această versatilitate etică sau deviaţie 
etică, această patologie morală, pe care 
Mircea Ciobanu o argumentează admirabil 
cu evidenţele operei poetice, o proiecţie a 
esteticului în existenţial sau invers? Greu de 
spus. Este însă sigur că diagnosticul oferit, 
în adaos cu iradierile maladiei pe care o 
descrie în conturarea psihologiei personaje-
lor care populează domeniile specifice din 
geografia poetică (Uvedenrode şi Isarlîk), 
va fi de acum înainte o cheie necesară pen-
tru cei care vor să deschidă odăile de taină 
ale acestui poet unic.

Constat că „absenţa unui sens favorabil 
iubirii de oameni“, „etica poetică impusă de 
bunul-plac artistic“, „neuitarea de sine“, 
„dispreţul cronicizat“, „vădite(le) conciliaţi-
uni faţă de păcat“, consecinţe ale situării „La 
mijloc de Rău şi Bun“, care înseamnă, în 
lectura eseistului, „proclamarea unei etici 
oricând mobile, supuse, în bine sau în rău, 
când Binelui, când Răului“, toate aceste 
centre iradiante ale hermeneuticii propuse 
de Mircea Ciobanu oferă posibile răspunsuri 
şi pentru accente ale biografiei poetului: fie 
că e vorba de „fastul donjuanesc“ consumat 
cu vervă valahă în teritorii teutonice, fie de 
accesele de personalitate şi incapacitatea de a 
înţelege rigorile unui context istoric de o 
gravitate excepţională care-l aduc în pragul 
dezastrului, în aventurile în vreme de război 
descrise de Theodor Codreanu, ca să nu mai 
vorbim de amendabilele pusee ale legiona-
rismului său de conjunctură şi, mai ales, de 
modul lamentabil de a reacţiona faţă de în-
târzierea avansării sale ca profesor, prin „so-
licitări nu tocmai loiale“ adresate Univer-
sităţii, cum numeşte eufemistic Mircea 
Coloşenco delaţiunile la adresa colegilor 
matematicieni care păreau a-i bloca cariera.

Sunt reacţii ale unui „spirit ultragiat“, de-
sigur, dar şi ale neuitării de sine împinse la 
extrem, ale unei etici oricând mobile, ivite din 
situarea la mijloc de rău şi bun. Dar, cum 
spune Mircea Ciobanu, „într-o lume cu ierar-
hii strâmbe, Barbu a găsit până la urmă poar-
ta prin care să iasă, dimpreună cu Poetul 
Isarlîkului, la Lumină, la cea mai înaltă formă 
de moralitate, născută prin curăţirea creierului 
şi a vocaţiei de-a gândi într-un anumit fel“. 
„Vis al Dreptei Simple!“

Pe care poetul ni l-a lăsat spre visare şi 
nouă, „dincolo de mode şi timp“.

Ultimul ELIADE 

Alex Ciorogar

ÎN ULTIMUL deceniu, isto-
ria literară şi-a recăpătat 

gloria de altădată, ca ur-
mare a schimbărilor dato-
rate marilor evenimente 
ale sfârşitului de secol XX, 
precum căderea Zidului 
Berlinului sau dizolvarea 
Uniunii Sovietice. După 
cum ştim, istoriografia li-
terară a fost dată la o parte de teroarea domi-
nantă a structuralismului anilor ’60 şi ’70, 
impus de critica şi teoria literară franceză 
(anomalia supravieţuirii ei în cultura română 
constituind o simplă excepţie). Desigur, nu 
se pune problema unei întoarceri naive la is-
toria literară de secol XIX. Nu, nu există cale 
de întoarcere. Suntem nevoiţi azi, mai mult 

ca oricând, să redefinim metodele, concepte-
le şi, mai ales, scopul disciplinei.

Să spunem, aruncând o privire de sus, că 
avem de-a face, pe de o parte, cu istorii lite-
rare revizioniste în intenţiile lor, abordări ce, 
în esenţă, sunt antinaţionaliste, Noua istorie a 
literaturii franceze de Denis Hollier fiind deja 
clasicul exemplu pentru aceste tipuri de de-
mers. Pe de altă parte, putem vorbi despre 
modelul transnaţional al istoriei literare, lu-
crările lui Marcel Cornis-Pope reprezentând, 
cu destul de mult succes, zona literaturilor 
est-europene. Mai mult, istoria literară canti-
tativă a câştigat teren în ultimii ani, odată cu 
apariţia lucrărilor lui Franco Moretti. Există, 
desigur, anumite trăsături comune tuturor 
acestor modele, cum ar fi, de pildă, munca 
colectivă sau abandonul viziunii teleologice. 
Multiperspectivismul, fragmentarismul şi 
atenţia din ce în ce mai mare acordată grupu-
rilor minoritare şi/sau marginale constituie 
principalele elemente definitorii ale istorio-
grafiei literare contemporane.

Cu alte cuvinte, literatura nu mai e azi un 
discurs privilegiat, ci un tip printre multe al-
tele, generat, iată, într-un anumit câmp, de 
instituţii specifice, definit prin numeroasele 
relaţii şi poziţii de putere ale agenţilor impli-
caţi. Literatura e un fenomen ce nu (mai) 
poate fi desprins de contextul în care a fost 
creat (dacă a putut vreodată fi). Asta înseam-
nă că istoricii literaturii nu mai sunt interesaţi 
doar de lucrările literare, ci şi, printre altele, 
de documentele istorice, precum jurnalele, 
scrisorile, memoriile, confesiunile ori intervi-
urile. E, într-un sens, o întoarcere la vechea 
istorie factologică, însă cercetătorul competi-
tiv e forţat să-şi extindă munca şi asupra altor 
domenii ori discipline, precum psihologia, 
sociologia, istoria, geografia, statistica, lin-
gvistica, filosofia ori ştiinţele politice. Close-
readingul s-a transformat în distant-reading. 
Altfel spus, dacă ideologia se manifestă prin 
intermediul strategiilor estetice, estetica e, la 
rândul ei, construită pe baze ideologice. 

Volumul editat de Mihaela Gligor – 
Mircea Eliade between the History of Religions 
and the Fall into History, Cluj-Napoca: Presa 
Universitară Clujeană, 2012, 204 p. – se în-
scrie cu brio în mişcarea descrisă mai sus, 
însă înainte de a trece la analiza cărţii, aş atra-
ge atenţia cititorului asupra unui alt aspect ce 
a modificat scena culturii internaţionale. E 
vorba de resurgenţa, din ultimii, să zicem, 20 
de ani a biografismului sau, în termeni an-
glo-saxoni, a life-writing-ului. 

Ficţiunea (literară sau altfel) a suferit o 
infuzie de biografism, volumul lui David 
Lodge, Author, Author, servindu-mi aici doar 
ca un exemplu printre multe altele. De ase-
menea, ca rezultat al turnurii epistemologice 
schiţate mai sus, teoria literară şi critica lite-
rară resimt şi ele enorma presiune a biogra-
fismului, îndreptându-şi atenţia către formele 
sale de expresie ceva mai vechi, precum mo-
nografia. Critica biografică reprezintă, în 
acest sens, una dintre soluţiile „noii crize lite-
rare“ (o criză ce e, în fond, atât literară, cât şi 
politică sau economică). Parte a istoriografi-
ei, critica biografică (dincolo de centrarea în 
jurul autorului) examinează, la rândul ei, ro-
lul contextului istoric în crearea şi dezvoltarea 
anumitor fenomene (fie că e vorba de actul 
scrierii, fie că e vorba de un gest politic), 
ideologia ocupând un rol central în acest 
peisaj. 

Aşa-numita „criză“ se referă la scăderea 
numărului de cititori, la metoda eronată (în-
vechită) de predare a literaturii, la ameninţă-
rile tehnologiei asupra cultului cărţii şi, nu în 

(Continuare în p. 30)


