PORTRETUL UNUI AUTOR DE "BUSTURI":
DAN FAUR
VICTOR
DLTRNEA
Când, în urmă cu câţiva ani, am început o cercetare mai îndeaproape a
activităţiiliterare a lui Dan Faur, imbolduliniţial a venit din ceea ce luase pentru
mine înfăţişarea unei ironii a sorţii, Mi s-a părut, într-adevăr,că lui Dan Faur
posteritateai-a făcutparte de un loc în istorialiteraturii române, un loc modest, în
viziunea unora, precum Ov. S, Crohmălniceanu şi AL Mirodan', un loc ceva
mai important, dacă se ţine cont de numărul textelor reţinute în antologii",dar că
acest loc se datora,în fapt, unei părţi infime,de un singur,an, a unei activităţiliterare
de peste trei decenii, neluată aproape niciodată în caicuI, ignorată, pusă Între
paranteze,În consecinţă,mi-am pus atunci câtevaîntrebări:ce a mai fost, ce a mai
făcut DanFaur şi,În definitiv,cine a fost el? Iar răspunsull-amcăutatÎn presa vremii
şi în memoriile oamenilor cu care a fost în contact. O operaţie nu tocmai
lesnicioasă,în condiţiileabsenţeiîncă a instrumentelorde lucru necesare,facilitată
mult Însă de o întâmplare nesperată, anume de intâlnirea cu dl. inginer Simion
Faur, fratele scriitorului,Informatiilefurnizatede Domnia Sa cu o bunăvointărară.
pentrucare se cuvinea-i exprimaîntreagamea recunoştinţă,m-au ajdtat să eiimin o
parte dintre lacuneleexistenteÎn reconstituireavieţii şi activităţii'lui Dan Faur, Şi
pentru a fixa această fază, intermediară (câtă vreme persistă încă multe
necunoscute),am redactatun mic studiu,pe care l-am intitulatBustulunui autor de
"Busturi, Acesta a fost publicatîn revista,"Minimum"(din Tel Aviv):',la rubrica
"Poşta Dicţionarului",fără titlu, dar cu două colontitluri,cel de al doilea formulat
1 ,,0 figurăobscurăa avangardei
literare",cumîl caracterizează
Ov.S, Crohmălniceanu
(Moldov,
DanFaur.RaduIulian.Figuriobscurealeavangardei
literare,în .Manuscriptum",
anul
XXI,nr,3-4,1990,p, 113-115),
sau"unbravinfanterist,
unîncheietor
deplutonalbatalionului
dela
revista«unu»a lui SaşaPană",cumîl numeşteALMirodan(în Dicţionarneconvenţional
al
scriitorilor
evreidelimbăromână,
volII,TelAviv,Minimum,
1997,p,259-262),
2înAntologia
avangardei
româneşti
(Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
1969,p,243-249),
SaşaPanăcuprindecincipieseşi o linogravură,
în timpce Avangarda
literarăromânească
(antologie,
studiuintroductiv
şi notebibliografice,
de MarinMincu,Bucureşti,
Minerva,1983,
p.265-275)
include
zecepiese,
3Înnr.192,dinmartie2003,p,47-49.Oversiune
rezumată
o constituie
articolul
consacrat
lui
DanFaurîn Dicţionarul
generalal literaturiiromâne,vol[III]E-K,Bucureşti,
EdituraUnivers
Enciclopedic,
2005,p. 122-123,
AUL,t, XLIV-XL
VI,2004-2006,
Bucureşti,
p. 179-]88
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astfel: "De la suprarealismla «Pogonicin".Un colontitlupe care, dacă aş fi fost
consultat, l-aş fi refuzat, căci el afirmă un traseu rectiliniu,anulând o seamă de
interesantemeandre,şi mai ales sugerează- preamult,dupăpărereamea- o direcţie
abruptdescendentă,dacănu de (dejcăderetotală.ar, aici este implicatnu doarautorul
volumuluiBust,ci mulţialţii,careşi ei au evoluat"de la suprarealismla... ". Ca atare,e
posibilca Dan Faur să fie un "caz" nu doarîn sensuluniculuişi accidentalului,ci şi al
tipicului, o paradigmă. Iar în aceste condiţii, reluarea studiului, amplificareaşi
nuanţarearăspunsurilor,profitândde noileinformaţii,se impunecu necesitate.
Dan Faur, pe numele de stare civilă Avram-AlfredFechner, fiul lui Iacob,
.grânar" (funcţionarla o societatecomercialăce se ocupacu vânzarea grâului)şi al
Ernestinei (născută Jacobson), "menajeră", s-a ivit pe lume la Calafat în 8121
ianuarie 1911. (Dateleapar în certificatelede naştere,de studii şi de deces, precum
şi în cererea de admitereîn Uniunea Scriitorilordin România,datind din 1955, şi
Într-o Autobiografie,redactată prin 1958-19594) Al doilea şi ultimul vlăstar al
familiei,pe nume Simion, se năştea în 1919. În cazul celor doi fraţi, diferenţa de
vârstă,relativmare, n-a împiedicato relaţiefoarte strânsăde-a lungulîntregiivieţi.
Urmând, desigur, peregrinările familiei, Fredi, cum îl alintă rudele şi
prietenii, urmează şcoala primară la Craiova, iar cursul secundar la Bucureşti
(liceele"D. Cantemir"şi "Gh. Lazăr") şi Brăila (Liceul"N. Bălcescu"),între 1923
şi 1929.Examenulde bacalaureatîl trece însă un an mai târziu.
Tânărul, elev încă, debutează, la 1 ianuarie 1929, cu o proză poetică (Anul
frăţieiş, iscălită Dan Faur, în gazeta (săptămânală)brăileană"Luceafărul",care, în
continuare,îi dă la iveală epigrame,poezii (În noaptea de 24 ianuarie), "siluete"
(Văcsuitorul,D-ra Coco, D-l plutonier, Haimanauaş, câteva "poveşti" (Poveste
spre aducere-aminte,Poveste de Paşti) şi o scurtă recenzie dedicată Menţiunilor
critice ale concitadinuluiPerpessicius.Toate îl îndrituiaupe un Ion C. Sava să-I
includă pe autor, un an mai târziu, printre "tineriibrăilenicare s-au remarcatde la
bun început,deşi aflătoriîncă pe băncileliceului"s.
Năzuindcătreun orizontmai larg,al capitalei,şi atrasde poezianouă,Dan Faur
trimitela sfârşitulanului 1929un lungtext, intitulatCina cea de taină, lui Saşa Pană,
care, precum relateazăpeste patru decenii",după ce-l citeşte lui Gh. Dinu şi lui
Ilarie Voronca,îl dă la luminăîn numărul23, din martie 1930,al revisteipe care o
conducea.La citirealui, un alt "unist",Geo Bogza,aflatla Buştenari,nota în jurnalul
său: "În ultimul număr al lui Unu, o poezie semnatăDan Faur: 19 ani, locuieşte la
Brăila, elev de liceu. Îmi este simpatic'". Iar o săptămânămai târziu, consemnând
primirea unei cărţi poştale de la tânărul în cauză, adăuga: "". oricum este o
·,,8 .
reve1aţie
4Copiialeacestora
mi-aufostcomunicate
dedlSimion
Faur.
5IonC.Sava,
Aportul
Brăilei
înliteratura
română,
în.Luceafărul
literar
şiartistic",
anulI,nr.10--11,
aprilie-mai
1930,
p.3.
6Născutîn '02,Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
1973,p.288.
7GeoBogza,
Jurnaldecopilărie
şi adolescenţă,
Bucureşti,
CarteaRomânească,
1987,p.225.
8Ibidem,
p.226.
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Cina cea de taină corespundeaîntr-adevărvederilor.uniştilor", în măsuraîn
care "rescria" în registru grotesc-demistificatortragicul episod evanghelic,dând
aparent deplină libertatecuvintelor,în fapt căutând asocieri niciodatăÎncercateşi
imaginişocante,aglomerândpe alocuridetalii "naturaliste",respingătoare,precum
chiar în incipit: "Cina cea de taină a fost un joc,! ca un vânt curios cu steluţe de foci
de pe o cracă cu ferestre de soare/ şi ziduri vătuite şi chiuciratede polipil în care
tuşeşte şi scuipă puroi/ îngerul fără aripii fără sex! şi cu tumoare...". Sau mai
departe: "Şi a fost un sărut ce trebuia să fie smerit! pe pleoapele moi/ în dosul
draperiilorvinete ce au stârcoşitamurgurilede zinc în adolescenţiigoi/ şi umbra
nistagmică a ultimei veveriţe de râs nesilit! de pe pământul tâmplelor/ pe
sprânceanadescompunerilor În toi.zA fost un sărut de monade!...".
Preţuirea noului venit s-a manifestatşi prin vizita pe care directorulrevistei
avangardistei-a făcut-ola Brăila,luna următoare,vizită savurospovestităîn acelaşi
volum de memorii. (Astfel, Saşa Pană notează că tânărul "avea chiar un fel de
logoree şi manifesta o intimitatepuţin şocantă", de la Început adresându-i-secu
apelativul.Săşicule?")
Oricum,tânărul, devenit din toamnă bucureştean(s Înscrisesela Facultatea
de Drept, pe care o va absolviîn iulie 19331°),e acceptatîn 'cerc, publicându-i-seîn
numerele următoare ale revistei "unu" textele: Pastorală simplă, Dimineaţă,
Monotonie, Biologie, Tors, Baletul gravitaţitlor interioare şi Bustul doamnei,
precumşi două scurtepoemeîn proză, intitulateambelePastorală.
Dar în primul număr din 1931,o notă la Inventar de confesiuni,al lui Saşa
Pană, relevă survenireaunei rupturi. Reproducemmai întâi fraza adnotată:,,(Acei
spectatoricompromişide prostie iremediabilăvor deveni autori de velume şi îşi
vor protejaportretulpe pagina a treia cu o hârtie higienicăcare-i suprapeţuieşte cu
un plastron amidonat)", precum şi nota: ,,1. De pildă <Dan FAURI'BUST>. În
josul căruia scâmăvia a Înscris prin fraudă steagul editurii «UNU>;Şi dacă mi-a
trimis o scrisoare în care îmi comunică moartea pseudonimuluiDan Faur şi
supravieţuirealui AlfredFechnercu creierulşi sufletulsău de brânză (de Brăila)nu
o pot publica,deoarecetustrei înoată de mult în imondicelecanalelorspre haznaua
Dâmboviţeibine primitoare"11•
Se înţelegede aici că tânărul poet îşi publicasevolumulsub egida edituriilui
Saşa Pană, fără să fi cerut acceptulproprietarului.Or, acesta era, pe cât de generos
şi cald în prietenie,pe atât de impulsivşi chiar brutal faţă de foştii amici. (In acest
sens stau mărturiefulgerătoareleexcomunicări,sfârşindîn pamflettrivial, ale unor
"unişti"ca Virgil Gheorghiu,LucianBoz şi chiar IlarieVoronca!)
Relativla acest episod,în memoriilesale, Saşa Pană dă detaliileîntâmplăriişi
încheie astfel: "Comportarealui Dan Faur m-a supărat (poate prea mult)?". Sună
aici, pare-se, un regret târziu, un sentimentde vinovăţie, ocazionat,desigur, şi de
9SaşaPană,op.cit.,p.286.
10.Anuarul
Universităţii
dinBucureşti
peanul1932-1933",
p, 172.
IISaşaPană,Inventar
deconfesiuni,
în"unu",nr.33,dinfebruarie
1931.
12SaşaPană,op.cit.,p.285.
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faptul că fostul colaboratornu mai era atunci în viaţă. Aşa se explică,probabil, şi
o anume supralicitare a valorii poeziei lui Dan Faur: "În capitolul poeziei
paranoice, al poeziei delirante din anii acelui deceniu de căutări printre umbre şi
realităţi crâncene,un loc aparte aparţine celui care a creat din autenticenestemate
o poezie inedită. Pentru că Dan Faur a reuşit să păşească elastic şi zvelt peste
mări şi mormane de cioburi de sticlă şi de diamante...,,13.(În aceiaşi termeni era
scris, de altfel, şi un articol comemorativ,publicatîn "Luceafărul"la 10 ani de la
moartea fostului colaborator")
Spunsupralicitare întrucât,ca şi în Cina cea de taină, în Bust autorulpare să
"acorde libertate cuvintelor", înmulţind Însă cumva mecanic imperecherile
neaşteptatede cuvinte,precumchiar în titlurile date (Bustde rege carpen, Bust de
fecioară vanilie, Bust de păpădie acre, Bust de pasăre concentrică, Bust de
cocoşaţi impecabiliş,turnate uneori, ludic, pe ritmurileunorjocuri de copii: "Bust
de rege carpen, spân şi mops/ cu rinichi de vată arsă:! polonezii, polonezi,
polonezii,polonezi...!/ Sâmbătala ora 9/ şapte gâşte ouă ouă,! pentru bust de lună
nouă...". E prezentă, sub influenţalui Geo Bogza, şi şarja la adresa pudibonderiei
burgheze. (Asemănareacu propria-i scriitură nu-i scăpa lui Geo Bogza, care, în
acelaşiJurnal, înregistreazăde mai multe ori şi un începutde aversiunefaţă de mai
tânărul confrate'î.) Nimic însă din autenticul.xiicteuautomat",în plină vânătoare
după "luminaimanentă"a visului,după filonulprofundal subconştientului!
De aceste "carenţe" poate că tânărul era el însuşi conştient,de vreme ce se
hotărăşte să declare, în scrisoarea adresată lui Saşa Pană (pe care acesta, în
memoriile sale, nu o mai aminteşte),"moartea pseudonimuluiDan Faur", cu alte
cuvinte,abandonareasuprarealismului.Oricum,el nu va reveniasupra deciziei.Tot
Geo Bogza relateazăcă la un momentdat l-a întâlnit pe fostul coleg în compania
.algiştilor", dar lucrul nu are vreo semnificaţieaparte. Nici inculpareatânăruluiîn
acelaşi proces de pomografie (textul incriminat - Bustul doamnei - apăruse, în
decembrie 1930, alături de un fragmentdin Poemul invectivă),proces încheiat în
noiembrie 1932 prin achitare, nu îl face din nou solidar cu echipa de la "unu".
Rămâne,totuşi,întrebareadacă a abandonatsuprarealismulşi graficianulşi scuptorul
Dan Faur,întrebarela care sunt chematisă răspundăspecialiştiiîn domeniu.
În acest context, se cuvine a reveni Ia un moment anterior. În numărul din
iunie 1930 al lui "unu" se află inserată următoareanotiţă: "Colaboratorulnostru
Dan Faur nu are nimic comun cu foiletonistulziarului «Adevărul»,d-l D. Faur?":
Dacă fraza e a directoruluirevistei,ea atestăîncă o dată dorinţaşi voinţa lui de a-şi
vedea grupul monolit în izolarea sa orgolioasă,imun la tentaţiile "vechiului",ale
instituţiilor "burgheze". Venind de la tânărul "unist", l-ar arăta mândru de
identitatea sa, preocupat să preîntâmpineorice confuzie. Nu se poate exclude,
totuşi, ca "dezminţirea" să-i fi fost determinată pur şi simplu de teama
13Ibidem.
[4SaşaPană,Neamintim
deDanFaur,în"Luceafărul",
anulXV,l1T.
23,din5 iunie1971,
p.7.
15GeoBogza,
op.cit.,280,312,328,378.
!()Nr.26,rubricaVestiar,
ultimapagină.

BDD-A1289 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.204.144.72 (2023-01-09 03:03:57 UTC)

5

UNAUTORDE ,,BUSTIJRr:
DANFAUR

183

"represaliilor"prin care Saşa Pană pedepsea cea mai mică "trădare". Să fi fost,
atunci,cei doi una şi aceeaşipersoană')Lucrulnu este absolut imposibil.
.Foiletonistul ziarului «Adevărul»",D. Faur, semnează,începând depe la
începutulanului 1930, şi va semn şi în continuare,până în 1936 (o vreme, Între
1933 şi 1936,simultanşi în "Dimineaţa"),exclusiv recenzii la "cărţi străine" (aşa
se intitula şi rubrica),în fapt, la cărţi franceze sau traduse în franceză. Numele
(negreşit,un pseudonim)apărea,de asemenea,pe copertauneitraduceri,Patul 60 bis
de HenrietteValet (tipărităîn 1935,de EdituraAdevărul).
D. Faur intră în scenă, deci, exact când vine În capitală Dan Faur. Şi acesta,
conformAutobiografiei pomenite mai sus, student fiind, din 1931, lucrează în
calitate de corector la Editura .Naţionala" Ciornei, ceea ce îi prilejuia contactul
cu producţia editorială din Franţa îndeosebi. Impotriva identităţii dintre D. Faur
şi Dan Faur pledeazăÎnsă faptul că recenziile relevă o maturitate de gândire şi o
capacitate de expresie de mirare la un tânăr de nici 20 de ani. În plus, aceeaşi
Autobiografienu spune nimic de o colaborare la "Adevărul" şi "Dimineaţa" şi
nici despre traducerea respectivă. Argumentulnu este totuşi decisiv, dat fiind că
la mijlocul anilor '50 a te ocupa de cărţi străine nu ra un lucru cu care să te
lauzi. In această "cauză", prin urmare, pronunţareatrebuie să se amâne din lipsă
de probe suficiente.
Revenindla datelecerte, consemnămo colaborareocazionalăa lui Dan Faur la
revista brăileană "Columna lui Traian" în 1931. Abia patru ani mai târziu,
apariţiile lui în presă se multiplică.(Între timp, cum am precizat mai sus, îşi luase
licenţa În drept, fără să se înscrie în barou. A preferat să lucreze în fontinuare la
Editura "Naţionala" Ciornei, probabil ca redactor.) In 1935, mai 1Iltâi"Ţara lui
Mircea", din Silistra, îi publică un interviu cu Arghezi17,apoi "Ra,mpa"- două
cursive" şi, În sfârşit, hebdomadarul"Reporter"- două comentarii'f
Mai semnificativă,cu siguranţă, este prezenţa lui Dan Faur în cercul din
strada Câmpineanu.(Se cuvine amintit că pe la "Sburătorul"trecuserăpână atunci
şi alţi (foşti) .unişti": Ilarie Voronca, Lucian Boz, Virgil Gheorghiu,V. Cristian,
iar în cursul anului 1935, frecventeazăasiduu şedinţele Mihail Dan.) Astfel, În
"agendele" lovinesciene,la şedinţa din 22 septembrie 1935 a cenaclului citim:
"Faur, revelaţie, talent: rom. Oameni, provizoriu.Un talent nou,,20.(Sensul este
potenţat de chenarulce închide nota.) Iar la următoarelelecturi: "Faur, o nuvelă Y2
(joyceiană)","Faur continuă nuvela... câteva pagini" (6 octombrie) şi "D. Faur
continuăOamenişi vâlvătăi" (13 octombrie)21.
17AnulI, nr.9,din15mai]935,p.23.
18StradaluiCharlot,anulXVIII,nr. 5271,din J1 august1935,p. 1, şiMinunea
firuluide
grâu,înnr.5275,din16august1935,p. 1.
19Povestea
Prometeilor
bineînlănţuiţi,
În nr. 83,din27 octombrie
1935,p. 8, şi Despreo
corectare
a legiimaltusiene,
înnr.84,din7 noiembrie
1935,p.8.
20E. Lovinescu,
Sburătorul.
Agende
literare,vol.IV,ediţieîngrijită
deMonica
Lovinescu
şi
Gabriela
Omăt,notede Alexandru
George,
Margareta
Feraruşi Gabriela
Ornăt,Bucureşti,
Editura
Minerva,
2000,p. 184.
21Ibidem,
p. 186,187.

BDD-A1289 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.204.144.72 (2023-01-09 03:03:57 UTC)

184

VICTOR
DURNEA

6

Textele publicate în presă, precum şi aceste lecturi au fost suficiente pentru
un început de recunoaştereîn lumea literară. Ca urmare, Dan Faur este invitat să
răspundăla anchetaDe ce scrieţi? întreprinsăde cotidianul.Facla". În preambulul
răspunsuluisău, intervievatorul C. Şiclovan(sau Şicloveanu)- îl prezintăpe Dan
Faur ca pe un viitor debutant strălucit: "D-sa nu a publicat până acum niciun
volum.]sic!] Dar acei puţini care cunoscmanuscrisulromanuluiOameniprovizorii
sau cel al nuveleiHamal şi vătaf;de pildă, îşi dau seamade resurseleabundenteale
acestuiscriitor'r".
Participareala ancheta literară a "Faclei" e importantănu doar ca atestare a
poziţiei câştigate, ci şi ca prilej de expunerea crezuluiartistic. Astfel, Dan Faur
declară, printre altele: "Scriu, fiindcă trăiesc din plin viaţa şi lupta acestui secol
efervescent, a acestui secol care va cuprinde în el, până la urmă, angrenarea
individuluiîn stupul imens, sănătos şi rodnic al colectivului.[... ] Scriu şi demasc
ceea ce mi se pare că se poate rupe în două - ca pe o scoică, să i se vadă carnea
palpitând - din această societate cu burghezi ce se lichidează prin propria lor
îndărătnicie de a supravieţui unici. [... ] Să nu vi se pară termenii tari şi nici
apropiată posibilitatea subiectivismului. Demascarea include, din contră,
obiectivismul,ochiul aruncat ca un far, în ale cărui fascicule,carnea cu răbufnirile
ei, crizele de psihologie,abuzul de fir sufletesctăiat în patru, tarele şi inconstanţa,
conformismulspiritului burghez, legat de ţarc, sunt prezentate în autentica lor
autonornie.[... ] Scriu şi, scriind,vreau să mă descătuşez;pe cât posibil să urnesc şi
pe alţii din laşa indiferenţă din care se privesc - beţi de narcisism - şi privesc
lumea,din spaimelemetafizicesterpe, din acest ego cu atâtea întrebărişi halourice
nu rezolvă nimic. [... ] scopul material-utilal profesiuniimele de scriitor [va fi]
atins [... ] când disecţia mea transversalăîn această societateputredă şi individual
exaltatăva croi pârtie adâncă,vie, plastică,în care vehicululvoliţionalşi economic
al luptei de clasă va găsi materialul carburant care să-i dea siguranţa trecutului
istoric şi orgoliul vital al acestei supremaţii productive". De reţinut este şi
mărturisirea ("autoacuzatoare"):,,[... ] în tot ce am scris până acum (roman sau
nuvelă) nu am reuşit Să inglobez decât foarte palid dezideratele de mai sus, care
cred că ar trebui să fie esenţaintegralistă a literaturiiactuale'r".
Nu încapeîndoialăcă.,aidomalui Al. Sahia(caremărturiseatot atunci că scrie
"pentrueliberareamaselor")şi multoraltor participanţila anchetă,tânărulscriitorse
ralia poziţieimajorităţiisuprarealiştilorfrancezide stânga,care, în condiţiilevenirii
la putere a lui Hitler, se apropiemai mult (decât ar fi vrut) de Moscova,făcându-i
acesteiamari concesii'".
22.Facla",anulXV,nr. 1413,din 13octombrie
1935,p. 2 Vezişi Dece scrieţi?Anchete
literaredinanii '30,ediţiede VictorDurneaşi Gheorghe
Hrimiuc
Toporaş,
Iaşi,EdituraPolirom,
1999,p. 141-143.
E de reţinutcă titlulromanului
eraOameni
provizorii.
În schimb,titlulrealal
nuvelei
eraHamalişivătaji.
2!)omenite
Ibidem.deC.Şicloveanu
24VezinotelelaDecescrieţi?
Anchete
literare
dinanii'30,precum
şi Victor
Durnea,
Literatură
şi politică.AndreMalrauxşi BorisPasternak
la Congresul
pentruapărareaculturii,în .Anuarde
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Se pune Întrebareadacă "angajarea"politică a lui Dan Faur depăşeştestadiul
declaraţiilor de intenţie. Se pare că nu, dacă ţinem cont că, exact În această
perioadă, el frecventează Sburătorul, al cărui mentor pleda pentru autonomia
esteticului. Mai mult, E. Lovinescu are, precum s-a văzut, o impresie bună
despre cele citite în cenaclu de Dan Faur. O dovadă, în acelaşi sens, e şi
publicarea, în "Viaţa românească'r",la sfârşitulaceluiaşi an, a textuluiMunci şi
socoteli, după toate aparenţele un fragment de roman, poate tocmai cel citit la
Sburătorul.Aşa cum se prefigureazăaici, subiectulpare să fie încercareatânărului
boier Beiu de a salva moşia, pe care mama sa, autoritară, un fel de Miron Iuga
feminin, i-o lasă ipotecată de "grele socoteli", Proza, la suprafaţă, este realistă.
Autorul recurge Însă adeseori la mijloacele poeziei moderne în descriere şi
portretizareapersonajelor(utilizeazămetaforeşi epitete surprinzătoare,apeleazăla
elipsă,modificătopica). În cazul erouluiprincipal(Beiu) se Încearcă,de asemenea,
o înregistrare fidelă a fluxului conştiinţei. (Poate că aceasta îi va fi sugerat lui
E. Lovinescucaracterizareadrept .joyceiană"} Oricum,în cele câteva pagini, nici
urmă de tezism sau tendenţionism.
Din păcate, nici romanul, nici nuvela sau nuvelele menţionate nu vor fi
tipărite, cu toate că primiseră un aviz favorabilşi cu toate că autorul lucra într-o
editură. În fapt, scriitoruldispare încă o dată de pe scena literară. Mai e pomenit
fugitiv,precumîn împrejurărilelegate de schimbareatitlului romanuluicălinescian
din Părinţii Otiliei în Enigma Otiliei, şi din nou în .agendele" lovinesciene,în
legăturăeu noul proprietaral Editurii"Naţionala"- Gh. Mecu,
Dan Faur va reapărea iarăşi, de data asta năvalnic,după 23 august 1944,în
ipostazade poet "militant" şi social de o virulenţăşi radicalitaterar îiitâlnitechiar
în epocă, străine temperamentuluidezvăluit anterior. (Saşa Pană v;ţ afirma, ce-i
drept, în articolul comemorativ,dedicat fostului colaborator,în ,;4uceafărul",că
acesta fusese Între 1940 şi 1944 "în frontul luptătorilor antifascişti", dar în
Autobiografiescriitoruldeclară că e membruPCR din 1945.)În/poeziilepublicate
de-a lungul anilor 1944--1947în "Victoria", "Tribuna poporului", "Frontul
plugarilor", "Orizont", "România liberă", "Revista Fundaţiilor Regale",
"Contemporanul",plin de mânie,vindicativ,cere pedepsireacriminalilorde război
iŞtreangul care aşteaptă, Cântec pentru Râbniţaţ sau îşi expune, Întru câtva
maiakovskian, crezul de poet proletar, diametral opus celui al confraţilor
"narcisiaci", "elitişti", "burghezi" (Mărturisire, Prea sunt aproape, Cântec pe
ritmurischimbate).Pe aceeaşiliniea poetului"sovietic",dar şi pe aceea românească,
trasatăde Arghezi,Aron Cotruş,N, Crevediaşi Radu Gyr, exploatândfaptul de viaţă
.nepoetic", eul liric frust şi graiul oltenesc(cunoscutîn copilărie),Dan Faur dă o
baladă (Şoimulmunţilor),având ca erou un partizanbănăţean,nişte .peisaje" (Tatar
Bunar, 1907, Noi vrempământ), precumacelea pe care Arghezile va creiona în
1907, câteva poezii de dragosteşi un poem al naşterii,în orizont rustic (Mama),ce
lingvistică
şi istorieliterară",
t. XXXIX-XLI,
1999-2001,
p. 155-173;
idem,Unavangardist
uitat:
Mihail
Dan,în.Anuardelingvistică
şiistorieliterară",
t. XLII-XLIII,
p. 165-179.
25AnulXXVII,
nr, 11-12,p. 18-26.
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prevesteştepe alocuriliricadin urmă a lui MarinSorescu:"Maică-meam-a născutpe
câmp,uşure,/când au doborât-odurerilefacerii,s-a lăsatpe vine,!s-a lăsatpe brânci,
lângă un tufan,/ şi m-a lepădat plod sângeros,dolofan,în nişte rugi, înrourate de
mure.!Când am scos capul la lumină,!am tras un ţipătzdravăn,de s-a auzit până la
cer, -zde, îmi umf1asembojocii,ai naibii]..." sau "Şi cum mă pregăteamtocmai de
adonnit,l maica m-a alintat, mi-a cântat, mi-a şoptit:!- Nani, nani! pui de om,
buzişoarede mâţă,Inani, la mama'...! C-o să vie acuşicaşi taica,!să ne ia acasă,cu o
căruţă...".
Proletcultismulse împleteşteacum,prin urmare,cu modalităţiautenticpoetice,
insuficientapropriate şi cizelate. Supărătoaresunt şi inadvertenţeledialectale folosireaoltenismelorde către personajebasarabeneori bănăţene,a unor ardelenisme
de cătreoltenietc.. ca şi inventareaad-hoca unorvariante"populare".
Dar nici de' această dată Dan Faur nu merge mai departe. În toamna anului
1945,apare la suprafaţă şi o altă preocuparea lui Dan Faur. În plin război şi sub
legislaţie rasistă, el tipărise, la Editura Gorjan, povestea Pinocchio în împărăţia
jucării lor, pe a cărei copertă figureazăpseudonimulConstantinAdrian. O ediţie a
doua (de negăsit azi) pare să fi apărut în 1945,iar a treia iese de sub tipar în 1947
având ca autor pe Mihai Axente'". Cu acelaşi pseudonim e semnată cărticica
Pinocchiodetectiv(1947).
Tot copiilor li se adreseazădouă reviste,apăruteîn toamna anului 1945,în a
căror redacţie e prezent Dan Faur: "Covorul fermecat" şi "Înainte" (aceasta "a
pionierilor").În cea dintâi, utilizândpseudonimeleNicolae Ganea, ŞtefanNaum şi
Mircea Văraru, scriitorul dă mai multe povestiri, mai toate fiind adunate în
volumaşulPovestea unui bob de lacrimă, semnatMihaiAxente.
Majoritateatextelor sunt teziste, răspunzândcomandamentuluicomunist(dar
şi obligaţieiimpusede aliaţii occidentali)de a schimba,în mentalitatearomânească,
imaginea"sovieticului",implicita regimuluidin ţara până atunci inamică,Uneori,
autorul împrumută şi localizeazădin literatura de război tipărită de Cartea rusă
(Povesteaunui bob de lacrimă, CânteculLeningraduluişsau din aceea produsă în
cursul campanieidin est, fireşte,cu inversarearolurilor.Se salvează,parţial, câteva
povestiri (Omul cu canarul, Îngerul cu plete blonde, Un mic erou), nutrite de
experienteledirecteale scriitoruluiîn anii conf1agratiei.
În' literatura pentru copii se Încadrează şi' placheta Umbreluţa de argint
(1954), colaborările lui Dan Faur, din anii 1958-1959,la revistele .Luminiţa'' şi
"Arici Pogonici", precum şi numeroase tălmăciri, Ia început din autori sovietici
26Pseudonimul
acestaa creato confuzie.
Întrucât
MariaArsenesemnase,
la unmoment
dat,
M.Axente,Viniciu
Gafiţaa susţinut
(înBibliografie
deliteratură
pentrucopii,Bucureşti,
Editura
Ion
Creangă,
1978,p. 52)căelesteautorul
luiPinocchio
inîmpărăţia
jucării/arşialluiPinocchio
detectiv.
(Şi informaţia
a fostpreluatăîn fişierulBibliotecii
Academiei
Române,
volumele
respective
fiind
ordonate
la MariaArsene.)
Însăîn Pinocchio
detectiv
autorulîşi dă,cifrat,adresa(str.Sf Apostoli,
ar.56),pentrua i sescrie,dezlegarea
apărând
înaltvolumalaceleiaşi
colecţii
(CartealuiMoftuleţ
de
E.Marghita).
Pedealtăparte,înPovestea
unuibobdelacrimă,
semnată
totMihaiAxente,
e cuprinsă
povestirea
Şoimulmunţilor,
a căreiversiune
baladescă
fuseseiscălităDanFaur.În sfârşit,fratele
scriitorului,
dlSimion
Faurseaflăînposesia
câtorva
dintremanuscrisele
ziselor
povestiri.

BDD-A1289 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.204.144.72 (2023-01-09 03:03:57 UTC)

9 ---------------------------UNAUTORDE ,.BUSTURl"
DAN
FAUR
.----------------------

187

(N. Saconscaia", A. Barto, A. Tolstoi, L. Voroncova,N. Nosov), apoi numai din
autori "clasici" (Rafaello Giovagnoli, Ch. Perrault, Fraţii Grimm, Jules Veme,
Selma Lagerlof,FridtjofNansen.
Foarte consistentă,aceastăpreocuparea scriitoruluile covârşeştepe celelalte.
Într-adevăr,încă în 1946,în Antologiamunciişi a ltbertăţit"; în care se includeau
trei poezii ale lui Dan Faur (Cântecpentru Râbniţa, Cântecul steagului şi Să fii
alături de mulţimei...), se preciza că autorul pregătea pentru tipar Poeme pentru
toată lumea şi romanul Potopul. Cele două volume anunţate nu văd însă lumina
tiparului. Peste un deceniu, contestânddecizia luată de a fi "scos" din Uniunea
Scriitorilor,unde era membrustagiardin octombrie1955,pe motiv de inactivitate,
în afara de tălmăcirile pentru copiii şi "pentru maturi" (între acestea, cele din
Nicolae Ostrovski şi Nicolai Gogol), menţiona colaborarea sa, cu poezii, la
revistele "Viaţa românească", "Flacăra" şi "Pentru patrie", precum şi
"definitivarea"volumuluicu titlul provizoriuAnii tineri, cuprinzândtrei cicluri de
poeme:Fişe lirice şi epicede la Hunedoara,Anii tineri şi Regăsiri.Nici acestaÎnsă
nu va fi editat până la dispariţiaprematurăa scriitorului,survenităla 20 mai 1961.
Existenţa,Între manuscriselepăstrateacum de dl Simionfaur, a dactilogrameiunei
mari părţi din el sugerează că neapariţia lui se datorează fie unor întâmplări
nefericite,fie unor opreliştidin partea foruriloreditoriale.
Oricum, o ediţie a scrierilorrămase de la Dan Faur va putea lămuri asupra
itineraruluiparcursde-a lungulunor vremide mari convulsii.
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LE PORTRAIT
D'UNAUTEUR
DE (BUSTES»: DANFAUR

D'un certainpointde vue,DanFaur(1911-1960)
represente
sansdouteun «cas»dans
l'histoirelitteraireroumaine.
Quoiqu'ilsoitjuge comme« unefigureobscurede l'avant-garde
litteraire
ii(Ov.S.Crohmalniceanu)
ou« unbravefantassin
[.. ] dupeloton
dela revuc"unu"» (Al.
Mirodan),
lesanthologies
consacrees
ill'avant-garde
roumaine
retiennent
unnombreassezgrandde
sestextesparusdanslarevuementionnee,
Maisonignorecompletement
toutcequecetecrivain
a fait
apresqu'ila quittelemouvement
surrealiste,
L'etudesepropose
dereconstituer
unitineraire
dontles
sinuosites
provoquees
pardesgrandes
convulsions
sociales
(troisdictatures
et uneguerremondiale)
ont ete nombreuses.
Ou eclaireainsiune periode(1935-1937)
ou DanFalITexprimeun credo
decrivain«engage», {{militant
ii (sympathisant
ell'ideologie
cornmuniste),
maisecrituneprose
realistemoderne
(appreciee
danslecenacIe
Sburătorul
etpubliee
parlarevue({Viaţaromânească
ii),
unedcuxieme
periode(1944-1947),
danslaquelle
il pliecicertaius
commaudcs
dunouveau
regime,
communiste,
enpubliant
eumemetempsquelques
textesOllil essaieunnouveau
langage
poetique,
ct
mletroisieme,
dansla quelleil seconsacre
a lalitterature
pourlesfants etentinauxtraductions
(au
debutseulement
de la litteraturc
sovietique,
puisde la grandelitterature
lUliverselle).
Sa mOlt
prematuree
l'a empeche
de profiterdesperiodes
de « degel)}et d'editersesromanset nouvelles,
COUyllS
entrelesdeuxguerrcs,
dontlavaleurestcertaine.
Institutul
deFilologie
Română
".4.Philippide"
laşi,str.Codrescu,
nI'.2
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