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Totul începu e din biblioteca tatălui notar, 
dar a descoperi "un scriitor, o operă, o devenire 
în lumea scrisului" aju nge o aventură mai-mult
decît-livrescă, odată petrecută în comunismul 
care îl renega (arunci) pe Eliade. Pandant al stu
diilor dedicate aceluiaşi autor, cel mai recent 
volum al lui Cornel Ungureanu descinde în isto
ria secretă a personalităţii proprii, aşa cum s-a 
cristalizat ea la pas cu istoria vizibil ă. Din frag
mente de jurnal, cercetări in progress sau no
taţii cri tice incidentale, cartea acoperă un inter
val larg (1968-2009) , astfel că substanţa de bio
grafie inte l eclua lă e impune chiar şi În absenţa 
confesiunilor abrupte. Un diarist discret, un e
seiSl degajat, un istoric literar-detectiv ş i un ro
mancier la firul documentului (melanj de stil 
occidental ş i - după '80 - specific timişorean) 

ca ută, prin pă ienjenişul de amintiri ş i anchete 
istorico-li terare ale cîtorva decen ii de via ţă. "a
devă ratele drumuri" sau, măcar , urma lor pre
supusă. 

Trei sînt geografiilc survolate în acest scop, 
cu Eliade temă de funda l ş i catalizator imediat. 
Este, în primul rînd, partitura, deja acreditată, a 
hermeneutului culturii. Ca un reporter fan tas t
nedelcian, Cornel Ungureanu cau tă prin satele 
tiI11işorene ale co pilăriei "orientaJi tii ·' sau "vi
sătorii de Indii" camuflaţi În ţigani , poeţi , preoţi 

de ţară. Reiese de aici harta unui Banat pro
fund , precum şi a unor subterane spirituale ale 
compensă rii prin cultură în anii comunismului. 
Tata Oancea, poet "de frunce", scormone te 
după sursele scitice ale fondului nostru lingvis
tic slav, iar fiul să u , Caius, vînează itinerariile da
cice ş i romane ascunse sub mai noul nOI11en
c1ator republican. Ca i aceşti "mediatori", cva
sianonimi ş i mistici, plu tind pe insulele lor per-
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sonale, "profe orul de ţară" Cornel Ungureanu , 
cri tic literar "în timpul liber", învaţă tibetana cu 
senzaţia că "înaintează primr-o pădure tro
picală , ameninţat de ploi nesfîrş ite" , c iteşte ma
nuale de sanscrită pe perioada încartiruirilor 
din an ii '80 ş i v isează la o - destul de improba
bilă , sub cenzură - carte despre Eliade. Dintr-o 
monografie amînată trăieşte aşadar cea mai cap
tivantă patle a recuperărilor actuale: rareori 
menţionat deocamdată, profilul magistrului se 
insin uează în tensiunea acru-profan a unor pa
gini narativizate, de fi nă articula ţie realist-ma
g ică: "Ş tiam că subsol urile oraşului sînt legate 
Între ele de amintirea locu lu i care a fost. Trăim 
pe o mlaştină, planeta care e oraşul nostru 
doarme pe spinarea unei bale ne umede". 

Pretext şi context pentru citirea în palim
psest a propriului parcurs formativ, Eliade re
prezintă, desigur, ş i un text la suprafaţa căruia 
criticul oficiază adevărale riluri eseistice. Şa n

tierul lui Cornel Ungureanu aşază pe un teren 
uzat de manuale ş i de petele istoriei noi schele 
inrerpretative. La un echilibru nu uşor de ne
gociat Între unghiul contextualist, genetic sau 
intertextual ş i lectura (admirativă) În absolut, 
studiile în eboşă elin volumul ele faţă I asă doar 
regretul ele a fi lipsite ele o dezvoltare mai sis
tematică . 

Nu în ul timul rînei , universitarul tim işorean 

res usci tează atmosfera i ntelectua l ă a ani lor '28-
'38. Eliaele este invocat, pe acest al treilea ver
sant, de la nivelul aerului ele familie al tulburatei 
sale generaţii . Lucrînd cu documentul inedit ş i 

cu antene spre forfota mondenă , autorul ins istă 

pe fascinante portrete, de marginali mai ales 
(M. Avramescu, Ani oara Odeanu, Sorana Ţo 

pa) , revelatoare însă pentru curenţii ideatici ş i 

destinali care au condus ş i vedetele momen
tului. 

Multip lană , chiar pînă la a-I ră tăc i pe cititor, 
restituirea lui Cornel Ungureanu se compune în 
ciorchine, legînd nume de alte nume, figuri a
nodine de scene roman eşti , curiozitatea perso
nală de pistele din penumbră ale istoriei lite
rare. Numai bună de a răco ri deci min ţ i toropite 
- o carte inclasabilă ş i antrenantă , marca unui 
intelectual de ţinută. • 
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