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pasaje preluate şi semnalate de la alţi autori preocupaţi de aceastã temã.
Continuitatea ideilor este datã de un stil limpede, ce urmãreşte
îndeaproape subiectul, fãrã sã încarce sau sã ştirbeascã calitatea scrierilor
sale.
Parcurgând aceastã lucrare, mi-am însuşit cunoştinţe preţioase, nu
doar din domeniul istoriei sau teologiei. Cursivitatea textului şi cuvintele
alese deschid mintea cititorului şi îl pãstreazã fidel pânã la încheierea
discursului autorului. Recomand aceastã carte, atât pentru complexitatea
informaţiilor şi cantitatea lor, dar mai ales, pentru uşurinţa însuşirii
acestora.

Ligia M. ANDREI
Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureştiul
Bucureşti,Editura Humanitas, 2003, 347 p.:

interbelic,

Volumul Ioanei Pârvulescu, intitulat Întoarcere
în Bucureştiul interbelic, poate fi perceput mai degrabã
ca o frescã sau un diptic decât ca o carte propriuzisã. O frescã pentru cã ilustreazã, pe baza
informaţiei, împletite cu imaginaţia şi talentul literar
al autoarei, diferite aspecte ale vieţii cotidiene sau
ale momentelor speciale din Micul Paris al acelei
perioade. Un diptic pentru cã, atât la începutul
prezentãrii, cât şi pe parcursul ei, ce-i drept, destul
de rar, autoarea face referiri la situaţia
contemporanã, evidenţiind marile schimbãri pe care, trecerea ireversibilã
a timpului, le-a produs atât în viaţa urbei, cât şi în cea a întregii societãţi.
Structuratã sub forma unei reconstituiri care, feritã de ariditatea
cercetãrii istorice, se prezintã mai degrabã sub o formã de roman, scris în
pripã, cu accente ludice, abundând în imagini, fermecând cititorul şi
fãcându-l sã viseze cu ochii deschişi, cartea dânsei nu reprezintã totuşi un
volum de memorialisticã şi nici materializarea unor eforturi mai scurte
sau mai îndelungate de cercetare. Ea este pur şi simplu, o formã de
ipostaziere a pasiunii pe care, probabil, cândva în trecut, a descoperit-o.
O pasiune pentru un Bucureşti diferit de cel în care trãiesc oamenii de
azi. O curiozitate pe care şi-o poate satisface doar prin intermediul
conlucrãrii dintre lecturã şi imaginaţie. Şi nu doar cã o împlineşte, într-o
manierã egoistã, înfruptându-se singurã din ospãţul imagistic pe care o
viaţã atât de policromã cum este cea a capitalei interbelice îl poate oferi,
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ci îi oferã şi o oarecare utilitate, oferind cititorului dornic de o incursiune
într-un trecut mozaicat, posibilitatea de a reitera momente interesante şi
de a vizita locuri încãrcate de istorie.
Atenţia de-a dreptul balzacianã pentru detalii nu îngreuiazã lectura,
la fel cum, uşurinţa cu care Ioana Pârvulescu alunecã de la un moment la
altul, de la un peisaj înspre o altã panoramã, nu genereazã o expunere
discontinuã. De fapt, sunt douã calitãţi ale lucrãrii, care o particularizeazã
între creaţiile genului şi o înfrumuseţeazã. Despuiate de savoarea
francezului pomenit sau de marasmul descriptiv al ,,plastografului”
Cãlinescu (îngãduit fie-ne sã îl numim aşa din pricina modului în care s-a
inspirat din cel dintâi în Enigma Otiliei), descrierile de aici atât locuri, cât şi
momente diurne sau nocturne. Uneori, scriitoarea chiar se transpune în
pielea personajelor investigate, în vreme ce, alteori, ea încearcã sã deducã
cum s-ar simţi ei dacã, printr-o jonglerie a tehnicii, s-ar trezi în oraşul
zilelor noastre:,,Când ai sentimentul cã te afli zi de zi în Bucureştiul interbelic şi
faci eforturi ca sã te adaptezi acolo, la întoarcerea ,,acasã" nu se poate ãs nu te simţi
puţin stingher şi înstrãinat. Îţi cauţi locul, ca-ntr-un exil, cauţi firele, tot mai fragile,
care leagã oraşul de azi, cu toatã viaţa lui agitatã, de lumea de ieri, acum plinã de
linişte şi de moarte. Pierduţi şi uimiţi s-ar simţi şi ei, strãinii aceia din Bucureştiul
interbelic şi din familiile noastre, dacã ar nimeri în oraşul lor, dar în timpul nostru.
S-ar aştepta sã vadã, la locul ei, luneta de lângã Cercul Militar, s-ar mira cã grãdina
Cişmigiului nu se închide seara şi sã nu-l zãresc, pe aleea lateralã, pe bãiatul care
vinde limonadã. Ar cãuta din ochi firma luminoasã cu Josephine Baker sau librãria
Hachette sau magazinul de la care-şi cumpãrau cravate franţuzeşti, vis-avis de
biserica Kretzulescu, şi nu le-ar mai vedea locul ştiut nici în altã parte. Cel mai mult
i-ar uimi marile bulevarde cãrora cine ştie ce rãu adânc, de ani de zile, le-a schimbat
albul în negru”(p. 9).
Alteori, ea îşi asumã postura de medium, de şaman, prin ochii
cãruia reapar noi lumi, pe care cititorul le viziteazã parcã aievea: ,,Cam în
dreptul librãriei Alcalay, pe Bulevardul Elisabeta, la încrucişarea cu Calea Victoriei,
obiectul care te uimeşte cel mai mult este semaforul dungat, plasat, foarte curios, chiar
în mijlocui intersecţiei. Ca toate semafoarele din oraş, este o combinaţie de uman şi
mecanic, adicã are un agent de circulaţie imediat lângã el, care stã ore întregi în
picioare şi regleazã direcţia sãgeţii în funcţie de fluxul strãzii. Stop sau treceţi.
Priveşte atent la oameni, are degetele înmãnuşate în piele întoarsã, fluier şi chipiu cu
cozoroc. Cât despre circulaţie, agresivã pentru pietonul ai cãrui paşi au dispãrut de
mult de pe strãzile lumii, este pentru ochii din viitor, blândã şi de neînţeles: cum
strãzile nu sunt marcate, maşinile vin cu vitezã temperatã, pe fire tremrãtoare, în zigzaguri nesigure, iar printre ele vezi trãsuri şi oameni care se mişcã fãrã teamã şi,
oricum, fãrã grija agentului agãţat cu şnur nevãzut de semaforul lui. Din când în
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când, câte un claxon te face sã tresari sau un motor te face sã tuşeşti. Autobobilele, cu
roata de rezervã purtatã ,,pe dinafarã", pe spatele retezat, sunt largi şi comode, dar ca
sã urci în ele trebuie sã ridici piciorul destul de sus. Ceea ce nici nu e rãu, când un
bãrbat vrea sã priveascã, ca din întâmplare, piciorul unei femei prins în ciorap de
mãtase şi încãlţat în pantof de piele finã, cu toculeţi şi baretã. Uneori, când
proprietarul (care nu este neapãrat totuna cu şofeurul), a fost cu ea la Paris, sub cifra
înscrisã pe dreptunghiul alb se aflã şi un ceruleţ pe care scrie R, România” (p. 8).
Atmosfera societãţii înfãţişate de Ioana Pârvuescu este una plinã de
viaţã şi jovialitate. Ea creeazã contextul redãrii unor pasaje hilare, însã de
un umor fin şi cast. Incursiunea imaginarã în universul ,,Micului Paris”
urmãreşte zugrãvirea unui peisaj complex şi policrom. Pentru a facilita
lectura, autoarea se foloseşte de segmentarea micilor eseuri ce intrã în
componenţa lucrãrii, în capitole mari. Fiecare dintre ele este dedicat unei
secţiuni importante din viaţa şi activitatea lui şi a oamenilor care-l
populeazã.
Furnicarul cotidian este descris cu precãdere în cadrul primelor
trei capitole şi în cel de-al şaselea, respectiv cel dintâi, intitulat
,,Politicale” (pp. 15-68), cel de-al doilea, dedicat reconstituirii criteriilor
dupã care se desfãşura atunci viaţa amoroasã (pp. 69-10), cel de-al treilea,
consacrat loisirului (pp. 111-180) şi cel de-al şaselea, al cãrtui scop îl
constituie reconstituirea unei zile obişnuite din viaţa bucureşteanului
acelor vremuri (pp. 285-314). Celelalte sunt dedicate unor aspecte ce
vizeazã dezvoltartea industrialã a urbei (pp. 181-218), publicistica
cotidianã, adicã apariţia şi conţinutul cãrţilor şi gazetelor (pp. 219-284) şi
prosopografia (autoarea realizând aici nu doar o analizã prosopograficã,
ci şi una morfologicã; pp. 315-338).
Viaţa politicã, cu evoluţia ei de-a dreptul tumultoasã, ocupã un
capitol important din conţinutul lucrãrii. De altfel, nici nu era de imaginat
o incursiune, fie ea şi literarã, în istoria unei capitale atât de frãmântate,
fãrã o privire, fie ea şi panoramicã asupra modului în care aceastã clasã de
oameni îi desfãşurau activitatea. Fãcând uz de accente umoristice, ea
analizeazã modul în care evolueazã discursul patriotic, trecând în revistã
exponenţi zeolşi ai acestuia precum Nichifor Crainic (cu pasaje ce trec în
revistã critica ideilor lui)1, şi publicând pamflete ce înfãţişeazã modul în
,,Predici patriotice ţine şi Nichifor Crainic, în Gândirea, de o violenţã pe an ce trece tot
mai necenzuratã. Deja, din 1934, i se dau replici alarmante, fie şi nesemnate, cum este
cea din Viaţa Româneascã. Se merge, analitic, pe liniile demonstraţiei gândiriste, care
pomenea de moralitate, credinţã şi dragoste de ţarã: ,,Referitor la moralitate, ne amintim cã
sacerdoţii Romei îşi surâdeau cu tâlc (între ei) şi enigmatic (pentru plebe). Referitor la credinţa în
Dumnezeu, chestie de o gravã intimitate, nu cunoaştem un singur act al acestui apostol, din care am
putea sã reconstituim-ca paleontologul un mamut dintr-un oscior, veracitatea predicii. Referitor la
1
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care identitatea naţionalã era utilizatã ca un instrument politic
preţios:,,Pentru oamenii politici, mai întotdeauna înclinaţi sã-şi bucure interlocutorii
cu strãlucirea petardelor patriotice, indiferent din ce tabãrã fac parte, Andreiu Tudor
dã câteva sfaturi chibzuite în Bilet de papagal: ,,1. Nu faceţi uz de patriotism când
sunteţi în opoziţie. Veţi pãrea ipocrit. Patriotismul e un ce care ţine numai de guvern.
2. Înscrieţi-vã numai în partidele de opoziţie. Sunt singurele care vin la guvern. 3.
Nu umblaţi în opoziţei cu L‟Independance Roumaine în buzunar. Se va crede cã
preferaţi limba francezã, care e limbã de guvern. 4. Nu înjuraţi ca un surugiu în
parlament. Puteţi dovedi şi altfel cã sunteţi patriot şi român get-beget. 5. Nu cãutaţi
sã ajungeţi prin politicã profesor universitar. Lumea e rea şi vã va socoti elevul lui
Mihalache Dragomirescu. 7. Când şefii opoziţiei vorbesc la Camerã, nu-i apostrofaţi
cu ,,Sunteţi vânduţi Moscovei!” Aşa se spune despre toţi viitorii miniştri...”(p. 37).
Acelaşi ton umoristic, dublat însã de aceastã datã de accente
ironice, poate fi regãsit în mai multe rânduri în cadrul capitolului dedicat
ştiinţei şi tehnicii. Dacã politica este privitã de Ioana Pârvulescu prin
ochii gazetarilor pamfletari, modernizarea oraşului este vãzutã prin ochii
omului obişnuit cu metehnele ruralitãţii, care se simte stingher şi
ameninţat în acest peisaj. Deşi încearcã o descriere detaşatã, care sã nu îi
trãdeze propriile sentimente, ele transpar totuşi încã dintru începutul
acestuia, în rândurile ce conţin descrierea modului în care se schimbã
oraşul sub presiunea tehnologiei:,,În cercuri concentrice, oraşul, casa, odaia şi
omul se schimbã rând pe rând, transformând romanul balzacian al vieţii în roman de
anticipaţie. Nu codul civil şi performanţa moralã preocupã acum, ci codul ştiinţific şi
performanţa tehnicã. Oraşul îşi lãrgeşte strãzile şi le îndreaptã, spre folosul maşinii şi
în onoarea ei. Aerul se umple de gaze de eşapament, de zgomot şi de roţi cre frâneazã,
motoare care pornesc şi claxoane care ţipã rãguşit, spre bucuria maşinii şi în folosul ei.
Caii ascunşi în motor se înmlţesc de la un an la altul. Casa se înalţã spre cer,
scãrpinând norii, iar indivizii perfect strãini se învaţã sã aibã aceeaşi adresã şi acelaşi
portar. Odaia dã afarã mobilele greoaie, care ţin de un timp greoi, de mişcãri domole,
ca sã decopere stilul practic. Caloriferul cu pãcurã, pe care un mecanic nevãzut îl ţine
cald, înlocuieşte focul cu lemne, cu flãcãri neastâmpãrate şi cenuşã moale. În odaia cu
ţevi la vedere, de-a lungul zidului, pãtrunde duhul strãin al maşinii. Camerele de
locuit sunt locuite de maşini. Cutia cu bomboane şi becuri este maşina de fãcut
muzicã, telefonul negru de ebonitã este maşina de fãcut voci. Toate au invadat
intimitatea omului, s-au infiltrat în sufletul lui, distrãgându-i atenţia şi legându-l
salvarea şi iubirea patriei române-de când oare locuitorii Gangelui şi poporul internaţionalizat, emigrat
pe sacrele maluri şi rãspândit în Europa, a primit misiunea istoricã de mântuire a românismului? Nu
gãsim la directorul Gândirii nici credinţã în Dumnezeu, nici îndreptãţire de Apostol al rasselor pure
şi-dupã câte ştim, nici vocaţia puritanismului ,,protestant” sau ,,protestatar‟ în mijlocul Sodomei” (pp.
36-37).
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pentru totdeauna de ele. Maşinile se defecteazã şi mor, aşa cum omul se îmbolnãveşte,
aşa cum animalele îi mor. Încã un motiv ca omul sã ţin la maşinile lui şi sã fie
îngrijorat pentru ele”(pp. 181-182).
De tehnicã este legatã şi dezvoltarea tiparului şi apariţia unei
producţii de-a dreptul industriale de literaturã cotidianã. Numãrul
ziarelor, editate de diverse formaţiuni politice, instituţii culturale sau pur
şi simplu, de investitori dornici sã profite de pe urma opulentului univers
ziaristic, creşte foarte mult în aceastã perioadã. Autoarea sesizeazã acest
lucru şi dedicã, aşa cum am arãtat deja, un capitol acestui subiect. Din
nefericire însã, ea îşi limiteazã cercetarea doar la câteva dintre periodicele
reprezentative şi prezintã doar cochiurile câtorva autori exponenţiali, însã
puţini din perspectiva ponderei cantitative, fapt ce transformã aceastã
paqrte a volumului într-una realizatã într-un limbaj plãcut, într-o
incursiune imaginarã interesantã în Bucureştiul interbelic, care însã, din
punct de vedere informaţional, dar şi din cel al abordãrii, pot fi acuzate
de superficialitate.
Incursiunea în peisajul multicolor şi dinamic al Bucureştiului
interbelic realizatã de Ioana Pârvulescu se constituie aşadar, dupã cum se
poate vedea, într-o operã literarã interesantã. Universul imaginar al
oraşului, rezultat al corelaţiei dintre eforturile de documentare ale
autoarei şi procedeele stilistice şi narative prin intermediul cãreora aceasta
se strãduieşte sã îl transforme pe cititor într-un partener de cãlãtorie, este
ilustrat într-o manierã plãcutã, fie prin intermediul ironiei, fie prin cel al
contrastelor sau prin descrierea propriu-zisã, pigmentatã mereu cu
aspecte inedite, articole-pamflet şi anecdote. Dacã un istoric care ar
lectura volumul ar putea remarca procesul de documentare adesea
superficial şi descrierile adesea monodirecţionale ale unor peisaje sau
aspecte, pentru filologul care se apleacã cu atenţie asupra lui, acesta
reprezintã în mod cert o tentaticã reuşitã de a readuce în atenţia
contemporanilor o lume dispãrutã cu tot dinamismul şi toate tabieturile
ei.

Raluca Nicoleta UILEAN-ISCIUC

264
CEEOL copyright 2019

