
Andrei Simuþ
Literatura traumei
Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,

2007

Volumul lui Andrei Simuþ – unul dintre
comparatiºtii de viitor ai ºcolii clujene –
surprinde printr-o lecturã paradigmaticã cele

mai reprezentative jurnale ºi mãrturii ale
deceniului cinci, încadrându-le în ceea ce el
numeºte “literatura traumei”, unde sunt grupate
acele texte-oglindã a epocii care ne demonstreazã
incapacitatea scriitorilor bulversaþi de evenimentele
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial de a mai crea
prozã, revanºându-se, în schimb, plenar, în
sectorul diaristic. Scrierea cãrþii a pornit, dupã
mãrturia autorului, dintr-o triplã suprapunere: a
plãcerii de a reciti romanul 1984, a fascinaþiei
pentru “cel mai tulburãtor deceniu al secolului XX
(anii ’40)” ºi cu pasiunea pentru istorie.

Într-o primã parte a eseului sãu, Andrei Simuþ
radiografiazã prãbuºirea “turnului de fildeº” al scri-
itorilor interbelici, arãtând cã jurnalul intim este
cu predilecþie o formã a literaturii traumei ale cãrei
semne apar sub ameninþarea directã a rãzboiului
mondial. În continuare, eseistul ne propune o
memorabilã incursiune prin jurnalele unor scriitori
ca ªtefan Zweig, Julien Green, George Orwell,
Eugen Ionescu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade ºi

Jeni Acterian, oprindu-se în final ºi asupra intelec-
tualilor europeni refugiaþi în America (Erich
Fromm, Denis de Rougemont ºi Theodoro
Adorno), dar ºi a lui Ernst Jünger.

Povestind experienþa tuturor acestor scriitori
marcaþi de dezastrele ºi atrocitãþile celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, comparatistul (re)descop-
erã pentru cititor – prin intermediul lui Orwell ºi
al lui Bartov – schizofrenia limbajului totalitar,
Nov-limba, cu faþã dublã, dar care paradoxal uni-
lateralizeazã fiinþa, în timp ce substituie prin
“eufemisme o gamã largã de orori ºi realitãþi prob-
lematice: depravarea devine moralã, masacrul ºi
gloria devin sinonime, vinovãþia - onoare, atroci-
tatea - eroism, iar genocidul - redempþiune” (p.
30).

La o observaþie obiectivã ºi obiectivatã de
modul în care Andrei Simuþ se raporteazã la real-
itãþile perioadei, putem desprinde ºi un profil ati-
tudinal ºi comportamental al eseistului, ataºat mai
degrabã de George Orwell (care pleacã în Spania
din purã convingere sã lupte pentru democraþie,
experienþã suprinsã novelistic în Omagiu
Cataloniei) decât de Henry Miller ºi de alþi intelec-
tuali ai timpului, cãrora li se poate aplica sintagma
I accept, aici intrând impasiblitatea creatorului ce
nu se lasã bulversat de dramele istoriei contempo-
rane lui. 

Respectul comparatistului clujean pentru
Orwell este sesizabil ºi din ponderea acordatã

acestuia în economia volumului: mai mult de
douã capitole din patru, din care se desprind atât
portretul moral al romancierului, diaristului ºi
eseistului, dar ºi fizionomia unei opere implicate
în problemele curente ale epocii. Un capitol întreg
este dedicat numai anti-utopiei totalitare, 1984,
unde Andrei Simuþ ne propune o recitire a roman-
ului din perspectiva literaturii traumei, între inter-
pretare ºi suprainterpretare, încercând ºi o paralelã
între aceastã profeþie mereu actualã ºi povestirea
Lobocoagularea frontalã a lui Vasile Voiculescu,
scrisã în iulie 1948, adicã într-o evidentã simul-
taneitate ºi similitudine tematicã, conferitã de con-
fruntarea celor doi autori cu acelaºi climat
derutant al anilor de dupã rãzboi.

Preocupat ºi ºocat de derularea istoriei contem-
porane, asemeni lui Orwell, pe parcursul analizei
sale, eseistul clujean stabileºte în permanenþã
conexiunea situaþiilor din perioada evocatã diaris-
tic cu evenimente recente – cum ar fi atentatul de
la 11 septembrie 2001 – ce au marcat opinia pub-
licã internaþionalã într-un mod la fel de traumatic.

Andrei Simuþ practicã scrisul concentrat, fraza
bogatã în informaþii dense ºi diverse. Un alt plus
al lucrãrii constã din “lizibilitatea” atractivã a mod-
ului nesofisticat în care sunt analizate ºi reactual-
izate aceste realitãþi ale deceniului cinci al secolu-
lui trecut. De altfel, se vede cã problema l-a pre-
ocupat de mult ºi cã stãpâneºte o bibliografie
aproape exhaustivã asupra temei (inclusiv excelen-
tele volume de eseuri ale lui Orwell, netraduse
încã în limba românã), însã, cel puþin pentru lec-
torul tradiþional, existã un mare neajuns al demer-
sului sãu: absenþa oricãror concluzii sau mãcar a
unui cuvânt de încheiere, care sã evite impresia de
abrupt. 
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actualitatea literarã

Graþian Cormoº

Macroistorie ºi dramã 
personalã

Constantin Cubleºan (coord.) 
Mihail Sebastian/Teatru/Dicþionar de 
personaje
Bucureºti, Editura Hasefer, 2007

Am fost cât se poate de plãcut surprins sã
constat cã în „Anul Mihail Sebastian” un
colectiv de profesori ºi cercetãtori literari de

la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
sub conducerea lui Constantin Cubleºan, s-a gândit
sã marcheze „centenarul unui scriitor actual
(1907–2007)” prin redactarea unui „dicþionar de
personaje” din dramaturgia autorului aniversat.
Rezultatul muncii întreprinse de cei patru autori
este o carte de 300 de pagini. În plinã epocã a
dicþionarelor specializate, o lucrare de acest fel vine
ca o necesitate în stare sã confirme  faptul cã
personajele lui Sebastian sunt încã vii în memoria
multor spectatori care le-au vãzut întruchipate pe
scenã. Dicþionarul vine ºi în întâmpinarea
studenþilor de la teatru, fiind un instrument de
lucru în construirea ºi aprofundarea unor personaje
virtuale, dupã cum poate sã fie ºi o carte de vizitã
a teatrului lui Sebastian pentru generaþiile ce vin. 

Tocmai când  rãsfoiam cu bucurie ºi interes
Dicþionarul, un cititor pasionat de literaturã bunã,
mai ales rãsfãþându-se cu traduceri recente,
aparþinând vârstei a doua, m-a întrebat de ce nu se
mai joacã Sebastian pe scenele noastre. Întrebarea
mi s-a pãrut pe moment legitimã. „Pentru cã e

evreu?”, a adãugat repezit cititorul cãrþilor editate la
Cotidianul ºi dacã prima întrebare putea sã treacã
drept retoricã, a doua aºtepta cât de cât un rãspuns.
Am trecut în revistã cam ce dramaturgi se joacã pe
scenele noastre ºi am enumerat în gând: Brian Friel
cu Dansând pentru zeul pãgân (text de o
platitudine îngrozitoare), John Ford cu Ce pãcat cã-i
curvã, Martin McDonagh cu Billy ºchiopul sau
George F. Walker cu Geniul crimei (piesã despre
care critica de specialitate s-a exprimat negativ de la
primele montãri). Printre aceste nume „celebre” ºi
strãine, Rodica Popescu Bitãnescu, autoarea
spectacolului cu Cinci femei de tranziþie. Desigur,
îmi asum maliþiozitatea cu care am încropit lista de
mai sus, dar am vrut sã subliniez prin asta cã
regizorii joacã prioritar piese de succes din
Occident. E o modã, un val care ºterge de pe scenã
dramaturgia autohtonã. Dupã un timp am aflat cã
situaþia nu e chiar disperatã: Teatrul Naþional
Bucureºti are în repertoriul sãu prezent Ultima orã,
iar teatrul din Oradea joacã Steaua fãrã nume în
regia lui Victor Ioan Frunzã. Vor mai fi ºi alte
montãri despre care n-am auzit, din pãcate. Iatã cã
Sebastian se joacã de bine de rãu, mi-am zis, dar nu
cum se monta în trecut, asta-i drept. I-am rãmas
dator prietenului cu aceastã informaþie. Cât priveºte
insinuarea de politizare culturalã antisemitã a
repertoriului cred cã prietenul exagereazã
involuntar, în necunoºtinþã de cauzã. E doar o
acerbã luptã de interese ce nu-l are în vedere pe

Sebastian. Poate aºa se explicã intrarea
dramaturgului într-un aparent con de umbrã. 

O altã laturã a acestei umbre endemice e legatã
de valorizarea exegeticã a operei dramatice a
scriitorului. Critici ºi istorici literari, care au cu
teatrul tot atâtea tangenþe câte existã între ieslea
calului ºi cuibul rândunelelor de sub grinda
grajdului, s-au pronunþat tãios, erijându-se în
adevãraþi justiþiari literari care ºtiu sã dea sentinþe
usturãtoare unde nu e cazul, motroºind scriitori
minori sau poleindu-le în superlative creaþia. Unul e
Al. Piru, din care Constantin Cubleºan,
coordonatorul Dicþionarului de care ne ocupãm,
citeazã în „cuvântul înainte” al cãrþii. Iatã ce scrie
Al. Piru în Panorama deceniului literar românesc

Adrian Þion

Dicþionar de personaje
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(1968) despre Mihail Sebastian: „Piesele sale ne pun
în faþa unui comediograf agreabil, inteligent dar
lipsit de adâncime”. Cam la fel se exprimã ºi
Nicolae Manolescu despre opera dramaticã a lui
Sebastian, fãcând o disjuncþie netã între aceasta,
minorã, ºi restul creaþiei sale. Douã poziþii tranºante
din partea unor critici fãrã organ pentru receptarea
ºi înþelegerea scrierilor teatrale. Mergând pe firul
acestor denigrãri venite din partea unor „specialiºti”
de asemenea calibru, (vor mai fi ºi alþii, poate într-
adevãr antisemiþi) vom înþelege de ce regizorii nu se
reped spre un dramaturg uºor prãfuit, pus sub
semnul întrebãrii, când sacul e plin de succese
asigurate la îndemâna clientului. Apoi, alegerea
repertorialã þine ºi de mici afaceri precum „Mã joci
în România, te invit în cutare þarã” sau altele de
acest fel. Aºa se face cã Mihail Sebastian e pasat pe
raftul doi. Jurnalul publicat între timp, cu larg ecou
în presã, n-a contribuit cu nimic la reconsiderarea
lui Sebastian ca dramaturg, din pãcate.  

Studiile, fiºele caracterologice, eseistice, analitice,
argumentative ale personajelor întocmite de
Constantin Cubleºan, Lucian Bâgiu, Gabriela
Chiciudean ºi Ileana Ghemeº pun în evidenþã, mai
mult decât montãrile pe scenã, viabilitatea teatrului
scris de Mihail Sebastian, exprimã dragostea pentru
universul lui tematic, dovedesc o temeinicã
aprofundare a replicilor dupã ce acestea au fost
rãsucite ºi interpretate pe toate feþele. 

ªtiinþa de a sintetiza valenþele funcþionale,
trainice ale unui univers teatral solid, original
închegat, luat spre analizã, face din Constantin
Cubleºan, el însuºi distins om de teatru ºi
dramaturg, un subtil interpret al scriitorului
omagiat, parcã tentat sã-i dea o replicã târzie lui Al.
Piru, obtuz la cântul ºi îmbierile scenei: „Ceea ce
surprinde Mihail Sebastian cu fineþe, ceea ce dã
profunzime realã teatrului sãu, este acea reliefare a
frumuseþii morale a condiþiei umane, în efortul de a
descoperi banalitatea ucigãtoare a realitãþii pedestre,
prin poezia visãrii. Aici se ºi întâlneºte cu poezia lui
Giraudoux, cu suflul liric al lui Claudel, cu ironia
candidã a lui Jules Renard sau cu inocenþa
impenetrabilã din Topaze de Marcel Pagnol. E o
punere în scenã a unor conflicte cu rezonanþã
scãzutã, ca de muzicã de camerã, în care sunt
cãutate psihologii ºi atitudini polemice, protestatare,
cu tandreþe ºi duioºie chiar, cãci eroii, protagoniºtii
sãi au ca dominantã umanã o structurã poeticã ce-i
poartã cu nonºalantã rezistenþã în necunoscut...” 

Numai citind Dicþionarul de la cap la coadã, ca
pe un roman, te poþi convinge de actualitatea
personajelor, de aventurile (mai ales interioare) pe
care le trãiesc, de complexitatea lor psihologicã, de
farmecul lor aparte, farmec individualizat pe
tipologii temperamentale de visãtori incurabili,
numai aºa poþi sã-þi doreºti sã le cunoºti mai bine
structura intimã. Autorii acordã atenþie atât
protagoniºtilor, ºirului de vedete, cât ºi personajelor
episodice. De pildã, Lucian Bâgiu vede în Agneº,
servitoarea vilei din Jocul de-a vacanþa, care
„primeºte contur prin absenþa sa constantã din
scenã” un „fals Godot miniatural”. Trimiterea
dovedeºte aplicaþie pentru fenomenul teatral,
aptitudine recognoscibilã ºi în alte „fiºe de
personaje” semnate de Lucian Bâgiu. Constantin
Cubleºan se încumetã sã includã în rândul
personajelor din Ultima orã pe însuºi Alexandru cel
Mare, în posturã de umbrã autoritarã, altã absenþã
fizicã de pe scenã, prototipul eroului adulat de
Magda Minu ºi de profesorul Andronic. Alexandru
Andronic este integrat într-o „tipologie de eroi
literari – bine reprezentatã în literatura noastrã
interbelicã” (C. Cubleºan). Urmeazã configurarea
acestei tipologii ºi conexiunile exemplificatoare:
Andronic „se înrudeºte cu ªtefan Valeriu din Jocul
de-a vacanþa, cu Ion Anapoda din Idolul ºi Ion

Anapoda de G. M. Zamfirescu”. Scurte fiºe
biografice ale lui Copernic ºi Keppler sunt
strecurate informativ, ºugubãþ aº zice, lãrgind
ºansele cititorului de a afla ceva în plus despre
modelele profesorului Miroiu din Steaua fãrã nume.
Mai mult chiar, ziarul Deºteptarea e tratat (cum
grano salis) ca unul din „personajele-cheie” ale
piesei Ultima orã. Adevãrul e cã ziarul devine unul
dintre actanþii conflictului cu ajutorul cãruia Magda
îl înfrânge pe temutul Bucºan „aducând pentru
prima datã deplina victorie în tabãra visãtorilor”.
Este victoria „celor inocenþi ºi idealiºti” conchide
Constantin Cubleºan. 

Nu puþine sunt legãturile dintre personajele
create ºi autor. Trãsãturi sufleteºti ale dramaturgului
(delicateþea, sentimentalismul, spiritul retractil,
inadaptabilitatea la canoanele unei societãþi ce
strivesc individul) transpar subliniate în text ca
transfigurãri simptomatice în plan artistic. De pildã
Bob ºi Manuel din Insula sunt douã laturi ale
personalitãþii dramaturgului însuºi, oglindite ºi în
Jurnal de altfel: „ceea ce a fost ºi ceea ce ar fi vrut
sã fie ca individ, în relaþiile sale cu ceilalþi”
(Gabriela Chiciudean). Se citeazã secvenþe
semnificative din piese, aºa încât se recreeazã ad
hoc atmosfera, iar uneori parcã auzi glasurile
interpreþilor celebri. Parcurgând replicile citate ale
lui Grigore Bucºan, parcã auzi glasul cavernos-
tunãtor al inconfundabilului George Constantin,

inegalabilul interpret al pesonajului. Mai mult
expozitiv e discursul Ilenei Ghemeº la decriptarea
misterului subiacent cu care a fost înzestratã
Mona/Necunoscuta din Steaua fãrã nume. În
schimb Domniºoara Cucu îi oferã posibilitatea de a
reliefa ticurile de provincialã sadea ale profesoarei
de fizicã ºi chimie care „se identificã cu ºcoala,
mascându-ºi maliþiozitatea ºi agresivitatea cu
dorinþa de a servi comunitatea”. Dese referiri se fac
la Leni Caler, prototipul real avut în vedere la
crearea principalelor personaje feminine, actriþa
pentru care dramaturgul a scris special Insula
sperând ca ea s-o întruchipeze pe Nina. Dar Mircea
ªeptilici a încredinþat rolul actriþei Beate Fredanov. 

Era de dorit câte o listã exhaustivã ataºatã
fiecãrui personaj cu actorii care au interpretat
personajele respective pe scenã sau în filmele
inspirate din opera lui dramaticã (au fost câteva
reuºite în aceastã direcþie). Din acest punct de
vedere informaþiile sunt extrem de sãrace. Regretul
autorilor (ºi deopotrivã al cititorilor) este cã n-au
primit nici fotografii din spectacole, excepþie fãcând
Teatrul Naþional Bucureºti. Când se dau totuºi
astfel de informaþii, ele sunt incomplete. 

Constantin Cubleºan 
Serile cu Bartolomeu 
Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2007

„E lectura mea de searã, înãlþãtoare ºi nesfârºit
luminãtoare”- spune, într-o mãrturisire de început
de Poveste, criticul Constantin Cubleºan, despre
Cartea cea Mare, Cartea Cãrþilor. Cine gândeºte cã
numai unui teolog cultivat în spiritul receptãrii fãrã
fisurã a Bibliei îi este dat sã se aplece asupra
textului sacru fãrã sã facã imprudenþe de
interpretare, se înºealã. Cu egalã îndreptãþire,
Cartea Cãrþilor se deschide oricãrui tip de cititor,
nepermiþându-se însã lectura leneºã, fãrã rigoarea
gândului ºi fãrã aderenþa spiritualã totalã ºi
necondiþionatã. Cã este aºa, o dovedeºte ºi criticul
Constantin Cubleºan în volumul sãu de recuperãri
ºi eseuri teologice Serile cu Bartolomeu (Alba Iulia,
Editura Reîntregirea, 2007). Sã vedem însã ce
înseamnã, pentru Constantin Cubleºan, „a-ºi
petrece serile” cu Î.P.S.S. Bartolomeu, Înaltul prelat
fiind cel care i-a însoþit gândurile pe pragul
înserãrilor. Titlul cãrþii pare a propune un ºir de
interviuri cu teologul ºi filologul Bartolomeu
Anania, însã lectura cãrþii aduce deopotrivã o
surprizã contextualã ºi un alt gen de dialog, cu
siguranþã la fel de încãrcat de semnificaþii ca orice
stare confesivã: criticul Constantin Cubleºan nu stã
faþã cãtre faþã cu omul de culturã Bartolomeu
Valeriu Anania, ci faþã cãtre CARTE. De un dialog
se poate vorbi, fãrã îndoialã, însã nu despre un
dialog rutinat, ci despre starea de graþie care face
ca doi intelectuali sã îºi transfere, dincolo de timp
ºi de mode, dincolo de litere ºi norme, valorile
morale, etice ºi estetice. ªi o impresionantã dozã
de sensibilitate.   

Este foarte adevãrat cã I.P.S.S. Bartolomeu ne-a
rãsfãþat pe lunga anilor cãrare cu nenumãrate
daruri duhovniceºti ºi literare, însã Darul Darurilor

este Cartea Cãrþilor. Preþ de o viaþã, aºezarea în
luminã a Cãrþii fundamentale a creºtinismului,
laolaltã cu numeroasele lucrãri de hermeneuticã
teologicã aplicatã Bibliei ca purtãtoare unicã ºi
definitivã a Sensului umanitãþii au dat rost bun
aºteptãrilor atâtor generaþii de cãutãtori ai sacrului,
ºi poate mai ales în folosul celor care, aidoma
criticului Constantin Cubleºan, au traversat
anevoios timpul marilor clivaje ale culturii
româneºti sub stigmatul totalitarismului. Ne revin
obsesiv în minte, prin calitatea de mãrturie valabilã
pentru întreaga intelectualitate, confesiunile
autorului Serilor cu Bartolomeu: „Mergeam, cu
anume discreþie, ca sã nu spun pe furiºat, la
bisericã, iar în casã nu aveam cãrþi (teologice) de
religie, cu toate cã ai mei – învãþãtori de þarã ºi
apoi, mai târziu, la oraº – avuseserã o bibliotecã
destul de frumoasã dar, îmi spuse tata, fãrã sã mã
priveascã în ochi, Biblia se prãpãdise în timpul
refugiului ºi al rãzboiului, împreunã cu alte cãrþi…
de acelaºi fel” ºi, puþin mai încolo, „Atunci l-am
vãzut pe tata plângând, singura datã, punând pe
foc un braþ de cãrþi pe care le alesese din rafturile
bibliotecii noastre.”

Suntem tentaþi sã credem, în acest context, cã
lectura aplicatã Cuvântului celui viu are, pentru
Constantin Cubleºan, cel puþin trei valenþe
remarcabile: pe de o parte, demersul exegetic
reaºeazã în ordine puterea spiritualã evidentã a
criticului, emancipat definitiv de traumele unui
trecut care îl privase de libertatea de a se mãrturisi
identitar în fundamentul biblic; mai apoi, Serile cu
Bartolomeu aduce în prim-planul receptãrii un
discurs de specialitate, diortosirea ºi tâlcuirea
Bibliei de cãtre Pãrintele Mitropolit Bartolomeu
Anania, privite prin orizontul de aºteptare al
filologului, adicã fructificând cele douã corpusuri
ale vocaþiei intelectualului ortodox pentru care
logaritmul creaþiei þine obligatoriu de asumarea

Diana Câmpan

Serile cu Bartolomeu - faþã
cãtre carte 


