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Între faustic și ”amor intellectualis” 

 

Deși în ultimii ani Magda Ursache s-a 

manifestat în planul civismului și al atitudinii, 

publicînd o serie de cărți polemice, în relație cu 

lumea noastră care se autodistruge cu mare și 

vinovată voioșie, de data aceasta ne surprinde cu 

un roman cu totul special. Este vorba de ”Ars 

expectandi” (Editura ”Eikon”, 2021), care are și 

un subtitlu sugestiv: ”Curs practic de tehnica 

așteptării”. Magda Ursache are un mod cu totul 

special de a ieși în lume, cărțile sale, indiferent 

de gen sau de temă, surprind, au ceva special, au 

amprenta unei identități cu totul personale. 

”Ars expectandi” este, în esență, un roman 

de dragoste. Numai că nu este un roman de 

dragoste obișnuit/ obișnuită, personajele sunt 

jumătate reale, jumătate ficțiune, fiecare încalcă 

fără precauții teritoriul celuilalt. Autorul este 

cînd păpușar, cînd personaj, propria ficțiune îl 

înrolează, îl manevrează, îl îndrăgostește, îl 

secătuiește. Personajul din acest roman este, de 

fapt, personajul dintr-un alt roman, apărut cu 

exact două decenii în urmă. Este vorba de 

Caterina Savu, iar romanul Magdei Ursache, 

apărut în anul 2001, se numește Conversație pe 

Titanic. Provocată de o cunoștință, care (tocmai) 

a recitit Conversație pe Titanic, Magda Ursache 

își pune o întrebare: ce s-a întîmplat cu 

personajul său, abandonat în carte și în poveste 

cu două decenii în urmă? Întrebarea nu poate 

căpăta un răspuns fără o investigație serioasă. 

Dar cum, de la Flaubert încoace, fiecare 

personaj este ”o replică” a autorului, acest raport 

biunivoc autor – personaj abolește orice graniță 

reală sau ficțională. Așa că Magda Ursache trece 

la introspecție, își regăsește personajul și ”starea 

de autor-personaj” și o readuce la viață pe 

Caterina Savu, implicînd-o în noi aventuri mai 

mult sau mai puțin erotice. Dacă la Pirandello 

șapte personaje pornesc în căutarea autorului, la 

Magda Ursache autorul pleacă în căutarea 

personajelor, de care i se face brusc dor. Relația 

cu personajele este bine conturată și motivată la 

nivelul formulelor epice, autoarea își precizează 

maniera de abordare: ”Confuzia de genuri nu 

strică: amestec produsele imaginarului cu 

produsele documentarului: literatura non-fictivă, 

de non-ficțiune, cu docu-romanul, cu cartea-

document. Leg proza de eseu, de jurnalism.”  

Relația Magdei U. cu propriul personaj 

este una complexă. La un moment dat 

personajul îl controlează pe autor: ”M-am văzut 

ieri cu Magda U., mai abătută ca oricând. Am 

întrebat-o cum se simte. Mi-a răspuns cu motto-

ul lui Haruki Mukarami din romanul La capătul 

lumii și în țara aspră a minunilor: De ce mai 

strălucește soarele? De ce mai cântă păsărelele? 

Probabil, n-au aflat că lumea s-a sfârșit deja. Pe 

7 august se vor împlini 7 ani de la plecarea 

Bătrânului.” Personajul are compasiune pentru 

autor: ”Știu ce spune Magda U. Am fost și eu 

prăbușită, destrămată, nimicită interior după 

despărțirea de Silver”. În altă parte personajul își 

precizează relația din perspectiva sa cu autorul, 

ficțiunea capătă consistență, personajul 

mărturisește că ar fi preferat să își scrie singură 

povestea, nu trebuia să treacă prin filtrul unui re-

povestitor: ”Pe Magda U. nu poți decât s-o 

iubești sau s-o urăști. Grea povară dragostea 

mea pentru ea, după ce m-a făcut personaj în 

Conversație pe Titanic. N-aș spune că nu m-a 

zugrăvit bine acolo, dar n-a fost nevoie să dea 

cheia personajului: eram eu din cap în tălpi. Nu 

m-am mai putut vedea cu ea o vreme, nu voiam 

continuarea poveștii. Aș prefera s-o scriu eu, 

personal.” 

Sunt două căile de ”decriptat” acest roman 

al Magdei Ursache: fie ca o formă de ”amor 

intellectualis”, cu toate tribulațiile sale, fie ca o 

stare faustică, de recuperare a imaginii iubirii, 

pînă la cele mai subtile manifestări ale sale. O 

probă de ”amor intelectuallis” este întregul 

parcurs al cărții, o baie de lecturi, de poezie, de 

idei subtile, de replici spumoase, frumoase, 

musai de reținut, împănează fiecare pagină. Un 

banchet de stări erotice decantate prin experiența 

intelectuală se manifestă cu nonșalanță, ideea de 

iubire, de la Platon citire, se verifică prin actul 

efectiv al iubirii.  



Revenită în lume după Conversația pe 

Titanic, de pe cînd avea 29 de ani, personajul 

Caterina Savu își reia viața, de data aceasta la 51 

de ani, în Ars expectandi. Și nu oricum, ci cu o 

poveste de dragoste care trece prin filtrul 

experienței de viață, dar și prin filtrul 

experienței intelectuale, de lectură. Ca jurnalistă 

la un post de televiziune, acum, la revenire în 

lume, în perioada cruntă a pandemiei de Covid 

19, Caterina Savu are un invitat în platou, un 

persan, Onur Arda, medic ”urgentist” și 

infecționist. Acesta le vorbește telespectatorilor 

despre riscurile infectării cu Covid 19, despre 

protecție împotriva molimei, despre implicații. 

Recunoaște în fața jurnalistei că în România 

”medicul te salvează, sistemul te omoară”. 

Plecînd din studio împreună, la terminarea 

emisiunii, Caterina are ”o cădere de calciu” și 

leșină în brațele medicului, la ieșire din lift. 

Acesta, ca medic de urgență, o resuscitează, o 

conduce cu mașina lui acasă, o ajută să își 

revină. De aici povestea capătă consistență 

erotică, personajul narator scrie apăsat: ”Poveste 

sau nu, știu exact ziua și ora când a început 

dragostea noastră. Incipit: sâmbătă, 1 august, 

cinci și 23 de minute. Și mai știu din Coran că 

femeia lui Nabi l-a scos din frica de îngerul 

Gibril învelindu-l cu trupul ei.” 

Evoluția poveștii de dragoste are de toate: 

suspans, emoție, sensibilitate, gelozie, umor. Cei 

doi se inventează unul pe altul și se reinventează 

unul prin celălalt. Poveștile lor de dragoste 

anterioare apar și ele prin fisurile sufletului, nu 

ca să revină, ci ca termen de comparație. Mai 

mult, povestea lor este una care frizează 

magicul: ”Într-o zi de septembrie 1918, pe o 

răpăială de ploaie, Rebreanu a întâlnit pe strada 

Lăpușneanu o femeie cu ochi verzi, părându-i 

cunoscută de când lumea. Pretextul și textul: 

Adam și Eva. Pur și simplu cei doi, Onur și 

Caterina, s-au recunoscut ca-n Rebreanu. Poate 

că nu-i năzărire, poate că-i dragoste 100% 

adevărată, fără aditivi. Poate-poate.” Proba 

dragostei este despărțirea vremelnică, lucru 

verificat și în cazul celor doi. Plecat în Franța, 

Caterina îi scrie lui Onur cu accente care exced 

vârsta, aerul adolescentin este cel care bîntuie 

peste cuvinte: ” Onur, mă uit în oglindă și văd ce 

poți tu să vezi. Am început să mă văd cu ochii 

tăi. Cine nu înțelege asta nu știe ce-i adevărata 

dragoste. Vorbesc cu tine singură prin casă, sar 

peste un prânz ca să te aud certându-mă. Cam 

asta fac de când ai plecat. Am pus ceasurile de 

perete să arate două ore: una a Franței, una a 

României. Acolo, o oră mai puțin decât la noi.” 

Din cînd în cînd intervine în text și 

autoarea, ca să tempereze efuziunile erotice ale 

personajului: ”Dacă dai cu piatra în fiece câine 

care te latră nu mai ajungi la capătul drumului.” 

Sau, în altă parte: ”Magda U. (...) crede altceva: 

o fi permis totul în dragoste și-n război, nu și-n 

literatură”. Caterina, personajul, copleșită de 

dragoste și de ilimitările sale este atentă la 

apostrofările ironice ale autoarei Magda U.: 

„Emoție? Nu emoție, comoție. Sehnsucht, avea 

să mă ironizeze Magda U. Ai fugit atâta de 

iubire, Cati, și acuma... Fii cu grijă. Omul ăsta 

are în nume un nu și un da: O-nu-r Ar-da”. Cum 

sfîrșește această poveste de dragoste puternic 

ficționalizată? Finalul este deschis oricărei 

interpretări, cititorul devine și el actant în 

poveste, imaginația este lăsată să lucreze în 

favoarea unei multiplicări a sensurilor. Deși 

dragostea are, în toate contextele, un singur sens 

și care reia, de fapt, un silogism al lui Mircea 

Eliade: „Singurul sens al existenței este de a-i 

găsi un sens”.  

Despre dimensiunea faustică a romanului 

este mult de discutat, textul integral este o 

recuperare a dragostei risipite într-o viață de 

personajul multiplu care este autorul. Ca și în 

”Faust”, fiecare om pornește, la un moment dat, 

pe propriile urme, pentru a-și recîștiga/ 

reconfirma începuturile. Reiau, pentru 

exemplificare, un fragment în traducerea lui 

Lucian Blaga: ”V-apropiaţi din nou, figuri 

şovăitoare,/ Cari ochiului de timpuriu s-au 

arătat./ Să-ncerc a vă reţine – acum – putea-voi 

oare?/ Mai este sufletul visării aplecat?/ Vă 

îmbulziţi. Ei bine, adăstaţi prin preajmă,/ Aşa 

cum răsăriţi din negură deodat'./ Adânc mişcat 

se simte pieptu-mi, tinereşte,/ De adierea vrăjii 

ce vă însoţeşte”. În romanul Magdei Ursache nu 

există, însă, niciun tîrg cu vreun spirit demonic, 



instrumentul recuperator este cuvîntul, el ”face 

și desface”, el recreează lumea din pulberi 

dîndu-i strălucirea și vigoarea de altădată. Și 

dacă este să ne referim tot la ”Faust”, un lucru 

este de reținut în acest context: ”Bătrâneţea nu 

ne face copilăroşi, cum se spune; ci numai ne 

găseşte tot copii.” Starea de copil care dă măsura 

biblică a dragostei animă, de fapt, romanul 

Magdei Ursache. Umbra lui Petru, din sintagma 

”Bătrînul și Magda”, dispărut cu șapte ani mai 

înainte, bîntuie spațiul textului, memoria și 

simțurile autoarei. Spune autoarea Magda U, 

confesîndu-se personajului Caterina Savu: ”Eu 

m-am simțit atât de bine în cuibul albastru din 

ochii lui Petru, vreme de cincizeci de ani. Și n-a 

fost destul. Trebuie să merg mai departe, dar 

unde? N-am niciun loc unde să mă duc.” 

Cine este Onur, în această poveste? Este 

străinul de dincolo de orizontul vizibil, este 

surpriza care apare sau nu. Există sau nu există 

Onur? Acest lucru este mai puțin important în 

economia romanului, iubirile pe lumea asta sunt 

toate sume de singurătăți care se iluzionează și 

speră într-o platonică reunire. Caterina, ea însăși 

o ficțiune, are viziunea și concretețea iubirii, 

cînd iubitul, Onur, nu este aproape îi simte cel 

mai mult ”prezența absenței”, singurătatea e 

ritualică: ”Onur, îți aștept zâmbetul fabulos și 

strălucirea din ochi când intri, aștept să-ți lași 

buzele pe creștetul meu ca-n tabloul lui Klimt. 

Când vii nu mai e aerul rece care mă otrăvește 

încet, e lumină, e bucurie, e cer. Încerci să 

zidești iubire în jurul meu. Stau ca un un pui 

singuratic într-un cuib, nu pot zbura, mă tot zbat 

inutil, fac 1000 de pași de colo-colo... Atât e de 

mare colivia asta a apartamentului tău, atât e de 

strâmtă pentru mine. Încăperile astea reci m-au 

des-suflețit. Trebuia să fie pe acolo, prin ele, 

dragoste. Nu este.” 

Nu lipsesc accentele de pamflet social, 

propriu jurnalistei Magda U, personajul Caterina 

Savu are reacții civice: ”Îi spun lui Onur că noua 

estetică stradală cere să scoatem arborii, chiar 

când înfloresc, de pe bulevarde. Bordurile-s 

importante. Trandafirul lui Gilbert Becaud nu 

mai e important? Nu, nu trandafirul, bordura lui 

Videanu primează! Distrugem teii Iașului ca să 

plantăm niște cireși japonezi sau ce-or fi, 

rahitici, strâmbi și chirciți. Nu ne lăsăm până nu 

facem un deșert din țara asta.” În altă parte 

considerațiile privesc estetica liberei exprimări, 

ca parte a democrației și a globalizării: 

”Vulgaritatea, acum, e vorbire liberă. Ca și cum 

libertatea asta a noastră n-are și ea limite. Am 

auzit la TV pledoarii pentru stand-up. Cică așa-i 

și-n America”. 

O noutate absolută pentru un roman este 

prezența poeziei, care marchează fiecare capitol. 

Magda Ursache face o mică antologie de poezie 

de dragoste, de la autori diferiți, din generații 

diferite, adevărate perle poetice care subliniază 

de fapt gustul electiv. Sunt poezii semnate de 

Lucia Negoiță, Mihai Barbu, Vlad A. 

Gheorghiu, Gheorghe Grigurcu, Lucian Blaga, 

Ion Lazu, Claudiu Komartin, Virgil Diaconu, 

Paul Aretzu, Radu Ulmeanu, Alexandru Ovidiu 

Vintilă ș.a.  

Mă întreb, după o lectură care te implică 

emoțional și intelectual, dacă avem de a face cu 

un roman sau cu un romanț. După Northrop 

Frye, deosebirea esențială dintre roman și 

romanț ține de modul în care sunt concepute 

personajele. Autorul romanțului nu își propune 

să creeze personaje în carne și oase, ci mai 

degrabă figuri stilizate capabile să genereze 

arhetipuri psihologice. Romanțul emană căldura 

unei subiectivități accentuate, pe care nu o 

putem simți în cazul romanului. Romanțul este 

considerat, în opinia aceluiași Northrop Frye, o 

formă mai revoluționară decît romanul, prin 

faptul că tipologia caracterelor este tratată mult 

mai liber iar textul are multiple implicații 

alegorice. Asta face, de fapt, Magda Ursache în 

”Ars expectandi”, se ocupă de individualitate 

”ca sumă de individualități”, personajele se află 

într-un vacuo idealizat prin reverie. ”Povestea”, 

pasionalitatea textului, abordarea și rezolvarea 

onirică a situațiilor de moment, profilurile 

personajelor, gestica, replicile, numeroasele 

aluzii livrești nu fac altceva decît să dea un sens 

mitului etern al iubirii. Și acolo unde este iubire, 

vorba psalmistului, totul este, chiar din 

perspectivă ”recuperator – faustică”, posibil.  
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