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Après le déluge: nous! 

 

Anca VISDEI 

Scriitoare, Franța 

 

 Dans ce docte volume universitaire, l’auteur1, bien que docteur, mais 

dans une autre discipline, ne peut que jouer le conteur ou le clown, selon les 

goûts. Le fou du roi est toujours le rôle préféré de l’artiste et du penseur qui ne 

succombent pas aux séductions des vanités passagères. Le grand Vladimir 

Nabokov, lui-même docteur dans une autre discipline que la littérature, ne 

déclarait-il pas: «En tant qu’homme de science, comme en tant qu’auteur, j’ai 

toujours été intéressé par le fait individuel, concret, plutôt que par la 

théorie générale.‼. Dont acte. Plus des parenthèses que j’affectionne puisqu’elles 

suivent l’arborescence de la montée de sève de ce qui me sert de pensée. 

 Selon un de ces «bancuri» qui avaient cours dans la Roumanie de 

l’époque d’or, haïkaï du désespoir et de la survie, sentences qui concentraient | 

la fois la quintessence de l’humour et le résumé de la situation politique, le 

Pessimiste affirmait: 

 – On a atteint le fond, pire, ce n’est pas possible. 

 Sur quoi l’Optimiste surenchérissait: 

 –  Si, c’est possible, et même bien pire! 

 Mme de Pompadour, à laquelle la phrase est parfois attribuée, aurait dit 

| son Louis XV d’amant qui s’inquiétait  du mécontentement du peuple: 

 –  Après nous, le déluge! 

 Je réplique, en surenchérissant, indécrottable optimiste: 

 –  Et après le déluge? nous! 

 –  Encore?! 

 Ce dernier mot est celui du réaliste, non socialiste, per fortuna & per 

favore. 

                                                           
1
 V. Iancu, Elena, Text and scene, in 2014. Anca Visdei, In Boldea, I. (Ed), 

Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Ed 

Arhipelag XXI, Tîrgu Mureş, 2014, ISBN 978-606-93691-3-5, pp. 1550-1558; Iancu, 

Elena, Réflexions (post)totalitaires, exil et double, dans la dramaturgie d’Anca Visdei, 

în Communication Interculturelle et Littérature, Nr. 1 (20)/2013, Littérature et exil, 

Ed Institutul European, Iași, 11/2014, 1844-6965, 1-20, pp. 133-144. 
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 Au centre du balancier, entre l'ancien et le nouveau, au degré zéro de 

l’espérance comme de la crainte, en début de siècle et de millénaire (le siècle n’a 

que dix-sept ans et cela s’annonce déj| compliqué !), les extrêmes < se valent. 

Signe que mon auteur préféré, Ion Luca Caragiale, que je j’adoube | mon tour 

du titre honorifique « babacul » (incroyable préscience du vocabulaire, car  

babacul, - « le daron » en roumain - se prononce exactement comme baba-cool, 

étonnant, n’est-ce pas? fermez la parenthèse), surnom qu'il décerne, lui, l’éternel 

persifleur de Haimanale, jouant les idiots, mais homme de goût très sûr, à son 

dieu tutélaire, Ludwig van Beethoven, donc de même que Babacul compositeur 

a imaginé deux siècles plus tôt l’hymne européen, Ion Luca avait aussi  tout 

prévu  dans sa formule du «déjà vu», version comique: «Pleac� ai noștri, / Vin ai 

noștri‼. (Les nôtres sont partis, arrivent< les nôtres). Ou encore ※Sau cu toții s� 

învingem, sau cu toții s� pieriți‼  (Soit nous vaincrons tous ensemble, soit vous 

périrez tous ensemble). 

 C'est la version édulcorée ou synthétique, bref: latino-balkanique du «Le 

roi est mort, vive le roi!»  et du «Après nous, le déluge». 

  Avant nous le déluge, après nous le déluge, bref nous pataugeons, car 

c’est le déluge tout le temps. Comme la bêtise. Comme le risque de mourir. 

Comme celui de tomber amoureux. Le meilleur et le pire, s’appuyant sur le bras 

l’un de l’autre comme le vice et le crime de Chateaubriand observant Talleyrand 

et Fouquet, quémandant ensemble une place devant l’assiette au beurre du roi, 

après avoir trahi cent fois. Comme vous pouvez le constater, j’ai mes lettres, 

mais je ne résiste pas d’y joindre (une fois de plus, générosité, tu me perdras!) le 

proverbe roumain : «Même pendu, on est bien, si l’on s’habitue...‼ (Și spînzurat 

este bine, dac� te obisnuiești). 

 Une anecdote me revient. Le regretté Eugène Ionesco, qui à part être un 

grand écrivain, était un homme honnête, fin et béni de cette distanciation (que je 

traduis par indifférence aux vanités) me racontait dans un entretien,  dans son 

nid du boulevard Montparnasse qui avait l’air d’une arche de Noé de l’esprit 

dans un monde agité d’utopies diverses, séduisantes, mais ayant toutes fait long 

feu et même pire<, une anecdote mettant en scène l’écrivain et un critique.  

 Je me suis fait une joie de la publier dans tous les journaux ou j’écrivais | 

l’époque pour que le respecté public ait une idée de ce que subissait 

quotidiennement un auteur de qualité en butte aux sottises et aux aveuglements 

idéologiques, de quels bords qu’ils viennent. 
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 ※Aveți puțintic� r�bdare» (ayez un peu de patience - réplique de               

I. L. Caragiale), je vais commettre une parenthèse explicative avant l’anecdote 

de Ionesco. 

 Parenthèse explicative : 

 A l’époque, le haut du pavé germanopratin catégorie thé}tre était tenu 

par un critique dont il sera question dans l’anecdote. De mortis nisi bonum, ne 

donnons que ses initiales: B. D., un homme que j’ai connu sur le tard, - peut-être 

un peu diminué? circonstance atténuante, ma charité me perdra). Bref, pour me 

rendre chez lui, comme un passage sous les fourches caudines de la papauté 

universitaire de la très puissante gauche-caviar, j’avais pris un taxi. Comme 

presque chaque jour. Mais, en un demi-siècle, ce fut la première fois que cette 

chose m’arriva. Encore heureux! 

  Montant vers la montagne Ste Geneviève où créchait le pontife 

dramaturgique, le chauffeur écrasa, aucunement intentionnellement, un chien. 

Pauvre âme innocente! Connaissant la stricte discipline du grand critique 

satrape, j’abandonnai le chauffeur | l’ire des passants, non sans avoir excipé 

timidement de sa bonne foi, payai la course et continuai mon chemin à pied.  

 Dès que la star du commentaire théâtral, barbe blanche taillée au 

millimètre près et belle chevelure assortie, Savonarole du l’heure-c’est-l’heure, 

m’ouvrit sa porte, la soussignée, innocente, responsable mais pas coupable, en 

nage, pour cause d’ascension de la Montagne Sainte-Geneviève, prit l’initiative 

avec son plus humble sourire et ces mots d’excuse qui auraient sûrement plus 

au maître de l’absurde qu’était Ionesco: 

 –  Pardon, je ne suis pas | l’heure car on a tué le chien. 

 Hélas, le critique n’était pas auteur. Cette phrase qui aurait fait rire un 

Garcia-Marquez, un Anouilh, un Cioran, dans ceux que j’ai rencontrés, ou un 

Feydeau ou un Tchékhov, dans ceux que j’ai ratés en raison de ma naissance 

tardive dans un autre siècle que le leur< passa inaperçue. Ah postérité, que 

d’occasions de t’amuser, tu rates! 

 Je vous laisse deviner la suite de l’entretien. Nous n’avions pas le même 

humour. Plus exactement : moi, j’en avais. 

 Maintenant que vous avez suivi l’histoire tortueuse et que le célèbre 

critique a rejoint le paradis des critiques (humour!), voici: 

 L’anecdote de Ionesco 

 IONESCO: Après m’avoir couvert d’insultes et de critiques, lorsque j’ai 

commencé à être reconnu, Bernard Dort a bien dû accepter que j’étais un auteur 
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et il est venu me dire : «Bien Ionesco, maintenant, vous avez tout démoli, 

démonté, bien. Maintenant il est temps de construire». 

 Je ne sais pas ce que cette phrase constructiviste éveille chez un être 

normal. Chez un auteur d’origine roumaine (ou ayant vécu dans autre dictature; 

on a échangé | ce sujet avec Alain Mabankou et l’excellent auteur de langue 

française et d’origine congolaise qu’il est avait les mêmes ressentis) cela 

provoque un immense éclat de rire. Entre ※c’est sur moi que vous comptez pour 

cela: reconstruire la société?‼ et mille autres répliques absurdes, car ce n’est pas 

la créativité qui nous manque. 

 Après avoir ri (※je m’empresse de rire de peur d’en pleurer‼) quand 

Ionesco m’a raconté cette histoire, j’ai demandé | Ionesco:  

 – Et il a ri, B.D. ? 

 Long regard des yeux d’enfant bien ronds de maître: 

 – Lui? Rire? 

 Donc même bide que moi avec l’}me du chien. Qui, sans ma visite | B. 

D. vivrait encore, paix à son âme innocente. 

 Mon honnêteté foncière, malheur de ma vie, m’oblige | vous préciser 

qu’il ne s’agit pas ici d’un choix politique car J. J. Gauthier, critique de droite, fut 

aussi haineux envers Ionesco et ne reconnut son talent que forcé par les succès 

de l’auteur. 

 Moralité de l’histoire : 

 Je ne sais si les auteurs sont faits pour construire, autre chose que leurs 

œuvres, je pense qu’ils sont d’avantage vigies, capitaines qui coulent avec le 

bateau< les auteurs, les artistes en général mais aussi les penseurs et les 

honnêtes gens. 

 Alors, pour paraphraser Édouard de Pompery  dans Vie de Voltaire, 

«quand on a assez d’intelligence pour comprendre la situation mais pas assez de 

moyens ou de force pour la redresser» on subit le déluge avec les autres et, au 

mieux, si l’on n’est pas trop dégoûté ou blessé, on témoigne. 

 Je vous livre, pour le plaisir, la phrase originale : «Avec assez 

d'intelligence pour voir le mal, il n'a pas assez de force pour y porter remède; il 

prévoit que cette situation ne peut durer et se terminera prochainement par une 

catastrophe; il le dit, après moi le déluge, et s'en lave les mains».  

 Personnellement, je ne confonds jamais historie et politique, car, pour la 

seconde, je m’en tiens au sage précepte de Tchékhov : «Un écrivain ne doit, sous 

aucun prétexte se mêler de politique, sauf pour s’en défendre.‼. 
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 Mais comme toutes les bonnes choses vont par trois, je ne résiste pas à 

rajouter, aux deux anecdotes (feu le canidé et le plan quinquennal conseillé à 

Ionesco par D.) une autre, vécue. 

 J’avais écrit Toujours ensemble, pièce jouée depuis dans le monde entier, 

de Broadway | Munich, de Genova | Chicago< tiens, pas encore en Roumanie, 

sauf par des troupes étrangères en tournée< 

 Pour illustrer de façon triviale mon propos prenons deux moments: 

avant et après 1989; unité de lieu: Paris. Votre humble servante, ayant écrit sa 

pièce sur l’exil, humble tribut au pays d’origine et de formation, sorte de 

témoignage pour s’excuser de ne pas avoir vécu l’époque d’or jusqu’au bout, 

proposant a pièce à des directeurs de théâtre. 

 

 Réponse : 

 – Vous exagérez, cela ne peut pas se passer ainsi là-bas. On le saurait. 

 La pièce est créée en Allemagne. Puis jouée à Broadway. 

 Après ’89, Paris, mêmes directeurs, moi toujours humble servante de 

Thalie et Melpomène, proposant la même pièce désormais célèbre. Réponse: 

 – Mais vous auriez dû nous avertir de la situation, on ne pouvait pas 

savoir< 

  Bref, tout est à refaire chaque jour. Toute nouvelle journée est le premier 

jour d'une de tes nouvelles vies. Déluge ou pas. 

 C’est pour cela que, j’ai écrit dans ma pièce Noé que l’artiste et l’honnête 

homme ne sont responsables que devant leur conscience. C’est-à-dire devant 

Dieu, raison pour laquelle je l’ai donné comme partenaire | mon Noé, en 1973 

cette année terrible où j’ai dû choisir l’exil, puisqu’il était possible. Exil qui dure 

encore. Comme mon existence sur cette terre. On n’en guérit jamais. Comme de 

la vie. 

 

          

  

 

 

 

 
 



13 
 

Despre rescrierea istoriei ca parabolă – Dumitru Radu Popa, „Un 

aparat de pe timpuri” 

 

Prof.dr.Simona Antofi 

Universitatea „Dun�rea de Jos‛ din Galați 

 

Abstract: In Dumitru Radu Popa’s short story, the totalitarian parable specifically 

juxtaposes fiction, metafiction and the semantic palimpsest. In his narrative, Un aparat 

de pe timpuri / An Old-fashioned Device, the writer inserts the inter - / meta-text 

within the biographic level so as to redefine his own literary and political ideology. 

Keywords – parable, totalitarianism, metatext, semantic palimpsest. 

 

Ca de fiecare dat�, în cazul prozei scurte a lui Dumitru Radu Popa, 

biograficul se ficționalizeaz� pentru a se putea amesteca mai ușor cu un gen 

aparte de fantastic și cu dimensiunea intertextual� obligatorie. Pare, la prima 

vedere, o rețet� simpl� cu care se poate face oric}nd literatur�. În realitate, o 

schiț� precum Un aparat de pe timpuri funcționeaz� pe principul operei deschise, 

invit}nd cititorul s� accepte și s� uzeze de un pact de lectur� cu nenum�rate 

deschideri interpretative, unele de care, cu certitudine, nici Dumitru Radu Popa 

însuși nu este conștient.  

Schița în cauz� se construiește pe motivul aștept�rii zadarnice a venirii 

americanilor, trecut în literatur� la ceva timp dup� venirea comuniștilor. 

Personaj databil biograficește, bunicul scriitorului ascult� cu perseverenț� și 

speranț�, la radio, ascuns în pod, posturile str�ine care tot anunț� venirea 

salvatoare a americanilor. Și tot în jurul lui se adun�, ca într-un colaj cu 

(sub)înțeles, covorul care îl reprezint� pe Budha Sakyamuni, de pe perete, și un 

Mefisto din lemn: „A doua zi, a treia zi, g}nditor, bunicul iar se plimba îmbr�cat 

în pantaloni bufanți (...), proasp�t ras, deși nu pleca nic�ieri, și nervos, prin 

sufragerie, prin fața vitrinei sau pe l}ng� covorul cu Budha Sakyamuni pe care îl 

cump�rase de la Constantinopol (...), deasupra c�ruia trona un Mefisto f�cut din 

mozaic de lemn – ochii erau de sidef și, din oricare parte l-ai fi privit, tabloul se 

uita dup� tine. Asta a fost una din terorile copil�riei mele‛2.  

                                                           
2
 Dumitru Radu Popa, Un aparat de pe timpuri, în Skenzemon!, Ed. Curtea veche, București, 

2005, p. 222. 
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Spaima pe care acest personaj malefic, și nu mai puțin livresc, i-o 

provoac� copilului de alt�dat�, se coreleaz� cu o digresiune în care naratorul 

auctorial practic� jocul pe referinț� – un procedeu recurent în micronarațiunile 

lui Dumitru Radu Popa – „Tabloul mai exist� și acum, la tata în cas�, dar a 

murit.‛3 și, totodat�, segmenteaz� textul propriu-zis pentru a face loc fie unor 

inserturi metatextuale, fie unor ruperi de nivel narativ/diegetic, fie altor mijloace 

de a face din metatext un instrument privilegiat de articulare a discursului. Aici, 

dispariția tabloului reprezenndu-l pe Mefisto, a bunicului sau, prin extensie, a a 

copil�riei/copilului de atunci sunt inferențe lectoriale la fel de valabile.  

Dup� aceast� scurt� parantez� (aparent) inocent�, povestirea se reia cu 

promptitudine, pentru a fi imediat suspendat� temporar, de o nou� intervneție 

(meta)narativ� – „Deci, a doua, a treia zi, bunicul se plimba nervos prin 

sufragerie (nu mai spun exact pe unde, pentru c� așa nu mai termin�m 

niciodat�).‛4, afl�m c�, tot aștept}ndu-i pe americani, bunicul începe s� fac� 

pasiențe. Invocare a hazardului, corelat mersului deja hot�r}t al istoriei, la Yalta, 

jocul complicat de c�rți e o încercare disperat� de eludare a realit�ții: „Pasiența 

ieșea, dar dup� c}teva zile de euforie agrementat� cu îndelungi lecturi din Karl 

May (...), realitatea obiectiv� nu era cu nimic schimbat�, așa înc}t nemernicele 

de c�rți de joc erau aruncate în foc. Și se cump�rau altele. Și așa mai departe‛.5 

Impresia de ritual elaborat se coreleaz�, din nou, cu convocarea direct� a 

cititorului la o demonstrație ce se produce în plan diegetic – înc�p�ț}narea 

b�tr}nului de a se autoam�gi, și în plan narativ – autenticitatea/autentificarea 

celor spuse prin introducerea direct� a cititorului în actul  - și în spațiul – 

nar�rii.  

Jocul tragic al sond�rii norocului, corelat cu o fals� premoniție, i se 

potrivește acestui personaj anacronic, bunicul care, de fapt, nu iubește deloc 

americanii, ci latina și greaca, scoase de comuniști din programa școlar�. Tocmai 

de aceea, parte a unei lumi împinse cu forța spre pieire, bunicul joac�, pe 

canavaua unei istorisiri molcome, o partitur� tragic�. Hybris-ul s�u, inofensiv, 

dac� nu ar fi fost urmat de reluarea vizitelor în pod, pentru a asculta posturile 

de radio str�ine, este motivat de partitura naratorului, în egal� m�sur� afectiv-

ironic� cu privire la speranța totalmente nefondat� a b�tr}nului și a unei întregi 

ț�ri, în venirea americanilor, și subtil-parabolic� – „Exasperat de tot și de toate, 

b�tr}nul – vânjos, de altfel – a luat aparatul de radio și l-a aruncat pe fereastra 

                                                           
3
 Ibidem. 

4
 Idem, p. 223. 

5
 Ibidem.  
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podului, însoțindu-l de o tripl� imprecație, absolu epocal�: Techerghei! 

Pezevenchi! Bicisnici!‛6.  

„Vrednic de povestit‛ nu înseamn�, aici, importanț� în ordinea 

factualului, ci a dimensiunii de parabol� a textului – c�ci furios, b�tr}nul arunc� 

pe fereastr� aparatul mincinos de radio, iar buc�țile astfel rezultate, în special 

l�mpile înc� funcțion}nd, transform� bradul argintiu în care r�m}n at}rnate 

într-un inedit pom de Cr�ciun: „De jos privit, spectacolul putea fi de-a dreptul 

halucinant: închipuiți-v� c�, din cauza șocului, carcasa aparatului s-a deschis și 

toate piesele s-au risipit prin brad. Cu un pic de imaginație – și puțin curent 

remanent – închipuiți-v� l�mpile aprinse, clipind ici și colo prin brad, ca într-un 

fantastic – și poate chiar sonor: Venim! Venim! – pom de Cr�ciun‛7, inutil și 

ridicol, ca și speranțele b�tr}nului.  

Pragmatic�, bunica îl convoac� pe domnul Zeller, un mecanic neamț care 

repara mașina de cusut marca Rast&Gasser, pentru a repara dezastrul. 

Mecanicul recupereaz� piesele aparatului și îl recompune, cu satisfacția 

profesionistului care descoper� o mic� bijuterie tehnic� – „a luat scara mare și 

dubl� care se folosea la v�ruitul p�rților exterioare ale vilei și, ajutat de Vera, 

femeia noastr� de serviciu, a cules piesele defunctului din brad, mont}ndu-le 

apoi cu grij� în cutia absolut intact�. P}n� și scala, din sticl� foarte groas�, a 

putut fi pus� la locul ei‛8. Mai mult estet decât simplu mecanic, omnul Zeller nu 

accept� plat� pentru munca lui, mulțumindu-se cu privilegiul de a se putea 

bucura zilnic at}t de reușita proprie – aparatul reîncepe s� funcționeze – c}t și 

de performanțele tehnice ale Philipsului.  

Pe de alt� parte, îns�, strecurat� cu discreție în text, observația ce 

marcheaz� pericolul la care se expuneau cei care ascultau posturi de radio din 

Vest, sau cei care le facilitau acest lucru, reactiveaz� parabola. Ca și transferul 

discret-ironic (c�ci neutru din punct de vedere multicultural) – a rezistentului 

aparat de radio de la bunic la nepot, de la o epoc� la alta și de la aparatul cu 

l�mpi la cel cu tranzistori: „Se pare c� difuzoarele Philips sunt excepționale, 

inegalabile. Așa c� am branșat pick-up-ul cel nou la radio și m-am desf�tat 

ascultând primul meu disc: Kalinka, Kalinka, kalinka moia!‛9.  

Deloc înt}mpl�tor aparatul Philips se reprofileaz�, tehnic și ideologic, 

marc}nd, triumfal, dar nu mai puțin ironic, victoria unei alte lumi. 

                                                           
6
 Idem, p. 224. 

7
 Ibidem. 

8
 Idem, pp. 224 – 225. 

9
 Idem, p. 225. 
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Recursul la imaginație și jocurile ficțiunii – Dumitru Radu Popa, „Povestea 

lor” 

Prof.dr.Simona Antofi 
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Abstract: Dumitru Radu Popa’s narrative in Povestea lor / Their Story follows – at the 

level of both narrative scenario and diegesis – the free indirect style pattern which 

emerges from the narrative level and fibula, both of them rooted in the imagination of the 

feminine character. 

Keywords – fabula, diegesis, fiction, second grade fiction. 

 

În schița Povestea lor, Dumitru Radu Popa sondeaz�, cu umor, și folosind 

cu insistenț� stilul indirect-liber, psihologia feminin� a senectuții, complicat� și, 

evident, inutil� sub raportul relevanței simbolice la care un cititor îndelung 

exersat în hermeneutica textului s-ar fi așteptat. Aici este vorba despre un cuplu 

care a îmb�tr}nit fizic, labirintica minte feminin� a r�mas, îns�, la fel – iar 

„povestea lor‛ reverbereaz� în nenum�rate astfel de povești sortite s� r�m}n� în 

anonimat – și imagineaz� o ... sinucidere: „Povestea ei începe abia dupa aceea. 

Faț� în faț� cu el, care înghițise pastila, aștept}nd spasmele și contempl}nd 

figura lui calm�, regret}nd momentul de absenț� – nu, nu, nu era absenț�, dar 

atunci ce: premeditare? – în sf}rșit,clipelea celea de neputinț�, c}nd ar fi trebuit 

s� se agațe de m}na lui, s�-i smulg� pastila, s�-i deschid� la nevoie pumnul 

încleștat, s� i-o ia, s-o arunce departe, s�-l linișteasc�, s�-l m}ng}ie, și, uite, c� 

tocmai asta ea n-ar fi putut (...).‛10. Dincolo de acest aspect, schița este un 

exemplu de m�iestrie compozițional�, c�ci angajeaz� cititorul într-un mecanism 

sofisticat al aștept�rilor construite cu migal�, pe etape, pe scheletul unui climax 

menit s� sporeasc� emoția progresiv, aștept�ri brusc contrariate la final, printr-o 

poant� bine regizat�. 

 Despre ce este vorba, așadar? Despre ceea ce se petrece în mintea femeii 

care-și privește soțul înghițind o pastil�, și care construiește un scenariu ipotetic, 

cu doi protagoniști – sinucigașul propriu-zis și martora (aparent) neputincioas�, 

care asist�, cutreierat� de sentimente (și g}nduri) contradictorii, la ceea ce se 

                                                           
10

 Dumitru Radu Popa, Povestea lor, în Skenzemon!, Ed. Curtea veche, București, 2005, p. 232. 
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înt}mpl�. Așa se face c� martora se autoproiecteaz�, mental și în discurs, în 

postura de salvatoare (ratat�?) a vieții sinucigașului, de terapeut ad-hoc, sau de 

r�sf�țat� a vieții cresc}nd, egoist�, într-o familie iubitoare și experiment}nd, 

apoi, dezam�girile vieții. Scena funeraliilor – „Ar fi trebuit s� fie totul altfel de la 

început pentru ca ea acum s�-i poat� smuci m}na, nu s�-l vad� liniștit, intrat 

parc� în acea liniște de dup�, s�-și închipuie cum o s�-l îmbrace și o s�-l așeze pe 

catafalc, cu toți prietenii în jur, și ce rușine c� a murit, și ce rușine c� ea...‛11 este 

completat� de o rememorare a propriei vieți – o istorisire care ar fi putut fi a 

oricui – și, prin neutralitate factual� – a nim�nui în special sau a tuturor – 

inclusiv a complicit�ții afective dintre soți, menite, c}ndva, s� m�guleasc� 

orgoliul naratoarei de iure. Nonconformismul și dragostea lui pentru ea – 

atribute firești ale tinereții, modul în care îi arat� mereu c}t o iubește – 

„ironiz}nd frumusețile stupide pe la petreceri înc}t pe ea o pufnea r}sul și 

trebuia s� ias� afar�, sau alt�dat�, rug}ndu-l s�-i fac� str}mb�tura preferat� sau 

s� imite pe nu știu cine...‛12 – toate acestea trec într-o alt� gril� de interpretare a 

femeii care, nemaifiind t}n�r�, încearc� s�-și compenseze condiția prin debușeul 

imaginației: „Dar asta e, c� atunci lui nu, lui nu-i pl�cea și dac� o f�cea era 

numai ca s�-i arate c�-i e superior, c� are mai mult� înțelegere și ea ar fi trebuit 

s� priceap� asta înc� de la început...‛13.  

 Rutina și obișnuința, corelate cu imaginata indiferenț� a b�rbatului, fac 

din imaginația femeii un c}mp de lupt� între scenariile morții (ne)meritate ale 

sinucigașului, pedepsit, astfel, in rem, pentru fapte (înc�) necomise în realitate, și 

declanșeaz� o disperat� încercare de echilibrare a frsutr�rilor îndelung 

acumulate de protagonista unei ficțiuni imaginate: „De fapt, nu-i decât o 

am�gire: el n-ar fi cedat, ar fi p�strat pastila aia cu orice preț, ea nu i-ar fi putut 

descleșta pumnul și totul, oricum, era zadarnic, cum între ei de-atâta vreme nu 

mai exista nimic dec}t blestemata de obișnuinț�‛14. Neputința de a comunica 

afectiv cu b�rbatul de l}ng� ea este abil strecurat�, ca form� de motivare post-

factum a istoriei lor comune, în text: „dar el n-a vrut niciodat� s� renunțe la el și 

ea se plictisea prea ușor și era mereu nevoie de ceva nou, pentru c� el se 

închidea și nu știai adesea ce coace sau dac� se g}ndește efectiv la ceva și dac� 

                                                           
11

 Ibidem. 
12

 Idem, p. 233. 
13

 Ibidem.  
14

 Ibidem. 
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era delicat, asta devenea p}n� la urm� enervant și nu era, în fond, treaba ei, at}t 

de t}n�r�, s�-l priceap�, iar el, dac� nu se descurca singur...‛15. 

 În închipuirea femeii, bariera comunicațional� – de care nu se socotește 

cu nimic vinovat� – are drept cauz� r�cirea sentimentelor. Pe de alt� parte, 

nesiguranța acut� care o macin� poate fi asociat� unui simptom al senectuții 

feminine: „Ar fi trebuit s�-i spun� într-o zi, poate chiar azi: hai s� mai încerc�m 

o dat�!, dar cum s�-i spun�, dup� at}ta timp, cu aerul c� îl p}ndește, sau s�-i 

spun�, totuși, și el s�-i replice: vii acum, plin� de riduri, terminat�, c}nd nu mai 

ești bun� de nimic, iar ea știe c� nu o s�-i r�spund� asta‛16. Drama la care 

protagonista face referire este, de fapt, o ficțiune de gradul al doilea, produsul 

imaginației unei femei care, îmb�tr}nind, pune pe seama unui personaj ad-hoc o 

decompensare simbolic�, în care autocomp�timirea merge m}n� în m}n� cu 

gelozia care, pun}nd presupusa indiferenț� a b�rbatului pe seama îmb�tr}nirii 

ei, are a face, în fond, cu o pl�smuire masculin� a minții feminine, r�mas� 

blocat� în timp, la prima tinerețe: „Poate el, demult, dar nu i-o spune, a 

comp�timit-o din umbr�, mereu a comp�timit-o, înc� de la început, n-a iubit-o, 

de fapt, i-a fost mil� de ea, ca de un animal inferior, așa a privit-o întotdeauna, și 

din mila asta ea și-a hr�nit at}tea iluzii...‛17. Și, desigur, vina pentru toat� 

încurc�tura imaginativ-sentimental� o poart� el, același b�rbat pe care gelozia 

senectuții îl proiecteaz� la o v}rst� perpetuu t}n�r�: „De fapt, ea n-are nici o 

vin�: toat� neînțelegerea a produs-o el, el, cu siguranța lui paralizant�, cu 

z}mbetul de mereu înving�tor, iubit de toat� lumea, acoperindu-și laș 

infirmitatea singur�t�ții, p�str}nd-o anume pentru ea, s� i-o toarne neîncetat în 

s}ngele t}n�r, ca pe un venin, (...)‛18.  

 Singur�tatea copleșitoare face, din aceast� ființ� feminin� de h}rtie, un 

prototip. V}rsta nu a atenuat, ba dimpotriv�, gelozia, și a agrementat-o cu 

încerc�ri zadarnice de recuperare a frumuseții pierdute, cauz� subliminal� a 

uciderii simbolice. Sinuciderea (re)convertit� în crim� o determin� pe 

protagonista acestei „foarte adev�rate istorii‛ – cu o vorb� caragialian�, s� 

transfere (auto)ficțiunea în realitatea diegetic�, antren}nd, astfel, o binemeritat� 

– pentru cititorul isteț – poant� final�: „Și din nou povestea lui, care, dup� un 

timp, se preg�tește s� mai ia o pastil�. Și ea, întorc}nd în minte toate acestea, 

                                                           
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17

 Idem, p. 234. 
18

 Ibidem.  
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încleșt}ndu-se de brațul lui: Nuuuuu!. Și el, liniștit: Calmeaz�-te, drag�, nu-i 

dec}t un antinevralgic‛19. 
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Abstract: The study focuses on the confessing strategies carried out by different writers 

by means of which each intellectual tells his own story about the Romanian 

contemporary literary climate.  

Keywords: confession, narrative interview, post-December Romanian literature. 

 

Gândit ca modalitate confesiv-discursiv� de proiecție a ipostazelor 

multiple ale profilului intelectualului român postdecembrist, volumul de 

interviuri Celălalt capăt coordonat de Nicolae Coande include dialogurile 

publicate, între anii 2001 și 2003, în suplimentul de cultur� al ziarului Cuvântul 

Libertății din Craiova. Aflate „sub semnul a ceea ce un eseist, Homi L.Bhaba, 

numea dorința noastră de a fi autentici‛ (Coande, 7), dialogurile definesc o 

încercare asumat� de explorare a peisajului literar postdecembrist, c�reia i-au 

dat curs „personalit�ți ale culturii rom}nești, unele deja exilate, dar atente în 

continuare la realitatea profund� a unei națiuni care își afirm�, cu singurul 

orgoliu adev�rat, identitatea prin cultur� (...). Am c�utat, spre deosebire de alți 

vânători de interviuri (Cu pușca după zmei, cum sun� titlul unei c�rți a lui Andrei 

Pandrea) s� dialoghez și cu scriitori mai tineri, mai puțin celebri, dar nu mai 

puțin autentici și valoroși în ceea ce scriu, iar în unele ocazii am putut lua 

interviuri unor oameni de cultur� str�ini (John Elsom – Anglia, Marco Lucchesi 

– Brazilia).‛ (Coande, 7) „Convins de faptul c� pluralitatea vocilor face posibil� 

armonia într-o lume unde tirania monologului duce sigur la cacofonie‛ 

(Coande, 7), autorul interviurilor își legitimeaz� coerent strategiile de coagulare 

din economia volumului, plas}nd „intervievații în paginile c�rții în funcție de 

un sentiment al afinit�ților de mine deduse, care mi s-a p�rut mai expresiv dec}t 

ordonarea cronologic� inițial�. În fond, felul în care am descoperit cu mult timp 

înainte de ce Dorin Tudoran poate sta bine al�turi de Vladimir Tism�neanu, sau 

Matei Vișniec de Mircea Iorgulescu, conteaz� mai mult dec}t faptul c� George 

Popescu este craiovean, ca și Sergiu Ioanicescu. Primul este mult mai apropiat 

de poietica lui Marin Mincu dec}t t}n�rul eseist rebel despre care Ștefan 

Augustin Doinaș scria la apariția c�rții sale de debut c� reprezint� o promisiune a 
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noului moralism românesc. Felul în care am v�zut eu proximit�țile scriitorilor 

prezentați aici ține, poate, de un fel de șah orb pe care-l joc de mai mulți ani de 

cînd îi citesc și îi g}ndesc pe acei scriitori: e felul meu de a confunda Regele cu 

Nebunul în arta șarj�rii și a replierii care este lupta litearturii cu ea îns�și.‛ 

(Coande, 7-8) În acest mod, declar� N.Coande „ceea ce ne spune ulterior un 

autor trebuie s� beneficieze de prezumția de... veracitate. Nu c� n-ar spune 

adev�rul despre sine și despre cei cu care a venit c}ndva în contact, dar acela 

este un adev�r particular deja topit în opera sa. Cred c� toate interviurile, 

dialogurile nu sunt dec}t amprente vocalice ale unei ființe deja sonor�, deși 

invizibil�. Ființa scriitorului...‛ (Coande, 8).  

Volumul – plasat pe structura generic� a interviului narativ - debuteaz�, 

semnificativ, cu interviul luat Irinei Mavrodin, orientat tematic asupra 

„necesit�ții unei disocieri: între autor și omul care este autorul. (...) Unde trebuie 

situate toate aceste lucruri pe care un autor le spune despre sine din perspectiva 

omului care este? (...) Receptarea unei opere poate fi modificat� prin faptul c� 

omul care este autorul intervine, încerc}nd s�-i schimbe cursul prin comentariile 

lui? Are vreo importanț� faptul c� aproape în fiecare interviu eu spun c� poezia, 

eseul și traducerea își au pentru mine originea în același punct central și c� 

traducerea nu m-a perturbat în scrierea poeziei și eseului, ci dimpotriv�? Pot 

asemenea aserțiuni ale mele s� modifice în vreun fel imaginea mea așa cum 

apare ea în ochii criticii și ai cititorului în general? Pot ele lupta cu succes 

împotriva notoriet�ții traduc�toarei, care dezechilibreaz� sau chiar mineaz� 

receptarea mea ca poet� și eseist�? Eu cred c� nu. Și totuși, continuu s� dau 

interviuri. De la om la om. Și nu de la autor la om. Spun}ndu-mi omeneștile 

neliniști, fr�m}nt�ri, nemulțumiri cu privire la ceea ce sunt întrebat� despre 

autoarea Irina Mavrodin.‛ (Coand�, 10-11) De la specificul identit�ții biografice 

vs celei scripturale, într-o echilibrat� proximitate, revine în discuție cea 

stigmatizant-colectiv�, aparțin}nd unei rom}nit�ți periferice surprinse de c�tre 

Ana Blandiana: „Obsesia Nobelului este o form� de provincialism și, pentru 

români, un tip de fixație care se înscrie în linia obișnuinței noastre maladive de a 

aștepta totul de la alții, de la libertate și bun�stare p}n� la recunoaștere. Unele 

din motivele pentru care rom}nii nu au un Nobel pentru literatur� (pentru c� 

obsesia se exercit� mai ales aici) șin de noi înșine: 1) suntem un popor care n-am 

avut talentul punerii în lumin� a valorilor pentru simplul motiv c� n-am crezut 

niciodat� noi înșine suficient în ele; 2) niciodat� un rom}n nu vorbește bine de 

un alt rom}n, iar dac� asist� la elogiul f�cut de un str�in unui alt rom}n, va g�si 

întotdeauna o replic� suficient de picant� pentru a anihila lauda. 3) niciodat�, în 
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nici o epoc�, statul rom}n nu a considerat c� trebuie s� aloce sume importante 

reprezentativit�ții diplomatice și culturale, iar atunci când cineva ca Titulescu a 

f�cut-o, a fost atacat cu înverșunare p}n� a fost dobor}t. (Nu vreau s� spun prin 

asta c� Nobelul se c}știg� cu bani, cu bani se construiește piedestalul pe care 

trebuie în�lțat� imaginea unui popor pentru a fi v�zut de ceilalți.)‛ (Coande, 37-

38). 

Pentru Vasile Baghiu, problema reprezentativit�ții cultural-literare a 

spațiului rom}nesc r�m}ne înc� dilematic�, deoarece „unii dintre scriitorii 

rom}ni sunt sincroni cu Europa, alții au r�mas îns� în urm�, într-un fel de 

pl�pumioar� în care le e cald și bine. Ba se mai și m}ndresc cu acest lucru, c� 

doar sunt rom}ni...Nu cred c� se pune problema s� scriem ca scriitorii nemți, 

francezi, englezi, s� fim adic� preocupați în mod obsesiv de sincronizare, s� le 

prel�m temele și s� le imit�m stilul, ci mai ales s� oferim Europei ceva care s� 

intereseze Europa întreag�, lumea întreag�, nu numai Rom}nia. (....) 

Provincialismul unei mari p�rți a literaturii noastre este expresia lipsei de 

deschidere c�tre lume a autorilor ei, care este la r}ndul ei expresia lenei noastre 

mioritice. (...) În loc s� ne pl}ngem c� nu suntem recunoscuți (c}nd ar trebui mai 

înt}i s� ne recunoaștem noi pe noi înșine), ar trebui pur și simplu s� trecem la 

treab�. Ce înseamn� asta? Înseamn� s� ne traducem textele, singuri sau cu 

ajutorul altora, mai bine sau mai prost, dar s� le trasducem, s� batem la porțile 

editurilor europene, s� intr�m în leg�tur� cu lumea liber�.‛ (Coande, 58-59).  În 

acest sens, Vasile Baghiu traseaz� liniile unui proiect personal – „o revist� de 

literatur� rom}n� contemporan� cu texte traduse sau scrise direct în limba 

englez�. Dac� nu voi reuși eu s� fac acest lucru, cum îmi îng�dui sa visez prea 

mult deseori, aș fi fericit dac� altcineva ar prelua ideea și ar pune-o în practic�.‛ 

(Coande, 59). Aceasta legitima „deprovincializarea și afirmarea noastr� ca 

scriitori rom}ni în lume‛, susțin}nd „eforturile noastre individuale ca scriitori 

care, în mod natural, vrem s� fim citiți de c}t mai mulți oameni aparțin}nd unor 

culturi diferite.‛ (Coande, 59-60).  

Tema identit�ții literare rom}nești se juxtapune, deseori, temei autorului, 

cel care, provocat s� r�spund� dilemelor existente în peisajul literar 

postdecembrist, insereaz� discursului s�u confesiv filonul autobiografic care 

expliciteaz� și amplific�, în egal� m�sur�, proiecția identitar-colectiv�. Astfel 

debuteaz� interviul cu Gh.Grigurcu, marcat de o nostalgie a Memoriei 

individuale: „N�ucit de contactul cu Capitala, r�t�ceam pe str�zi în c�utarea 

urmelor aievea ale legendei literare pe care o cunoșteam din c�rți. Deși în 

calitate de studenți privilegiați (eram un soi de pepinier� ideologic�, lucru de 
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care habar n-aveam c}nd am intrat pe porțile Școlii de literatur�, plin de 

speranțe pe c}t de irepresibile, pe at}t de naive), participam la ședințele Uniunii 

Scriitorilor și la cele ale Academiei, nu m� mulțumeam cu at}t. În fiecare ceas 

liber m� av}ntam în c�utarea îmb�t�torului necunoscut care era fața existențial� 

a universului literar.‛ (Coande, 63). Mitologia identitar� oglindind profilul 

„redutabilului polemist‛ – cel care analizeaz� cu aciditate productiv� epoci și 

scriitori – transpare în analiza tranșant� a „maculaților politic‛ din „obsedantul 

deceniu‛: „Recunosc}nd talentul expresiv al autorilor munteni pe care i-ați 

pomenit (le-am putea asocia pe T.Arghezi, G.C�linescu, Camil Petrescu, 

str�moșul lor fiind cronicarul Radu Popescu), nu putem s� nu contest�m 

totodat� mentalitatea lor politic� (sau, m� rog, apolitică), schimb�cioas�, 

conjunctural�. De ce s� ne ascundem dup� deget? Cu toții au servit personajele 

și cercurile politice la putere, au avut o conduit� civic� dar și literar� zigzagat�, 

au țintit și au obținut beneficii de carier�. A admite asemenea realit�ți nu 

înseamn� a le nega valoarea literar�, adesea de excepție, ci doar de a o situa în 

c}mpul dialectic pe care îns�și natura ei o reclam�. V}rfuri ale esteticului (nu 

toți!), autorii în chestiune n-ar putea funcționa ca pilde ale eticului (ne referim 

nu la un normativ etic abstras, ci la unul imanent operei, a c�rui încalcare îi 

știrbește indiscutabil semnificația). Nu înt}mpl�tor, din r}ndul lor, se înalț� c}te 

o compensație str}mb�, c}te o pild� fals� ce le oglindește insuficiența, bun�oar� 

cea a lui Marin Preda, proclamat drept un purt�tor de stindard al moralit�ții, el, 

slujitorul plin de sârg al realismului socialist, el, scriitorul devotat p}n� la sf}rșitul 

zilelor sale sistemului comunist c�ruia i-a adus obiecții periferice și care l-a 

r�spl�tit din plin cu funcții, onoruri, bani.‛ (Coand�, 74) O astfel de ideologie 

critic� vehement asumat� de c�tre Grigurcu, care îmbrac� în haine est-etice un 

profil identitar scriitoricesc al intelectualului „sub Istorie‛, profund ancorat� în 

realitatea literar� a peisajului contemporan, oglindește, prin ricoșeu, o miz� 

personal� contardictorie – pentru Grigurcu, actul critic implic� amplitudine 

ascetic� și anonimat, o „voluptate‛ a spiritului „eliberat de servituțile materiei, 

care se degust� pe sine cu senin�tate, într-o zon� în care personalitatea și 

impersonalitatea nu se mai înfrunt�, ci se amestec� misterios...‛ (Coande, 75). 

Pentru Liviu Ioan Stoiciu, „rom}nul tr�iește într-o perpetu� tranziție, 

h�ituit de un destin sucit‛ (Coand�, 82), marcat de „instinctul colegial de 

demolare‛ (Coand�, 90), într-o Rom}nie care „și-a pierdut de la Revoluție 

încoace spiritul critic, din acest motiv valoarea s-a bagatelizat.‛ (Coand�, 96). 

Reîntoarcerea la spațiul de origine, la sit-ul mitologic, la Centru devine, în 

schimb, o strategie identitar� de redefinire a sinelui, de recuperare a valorilor 
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autentice: „Voi vorbi despre acest sit care este pentru mine Slatina. Slatina, locul 

mitic pentru mine, Slatina care a n�scut un autor universal de valoarea lui 

Eugen Ionescu, Slatina de care sunt în permanenț� obsedat și f�r� de care, 

îndep�rtat fiind pentru o mai mare bucat� de timp, ma simt steril. C}ndva, la 

Paris, c}nd m� înt}lneam cu Nicolae Breban la un bistro din fața Sorbonei, îi 

spuneam c�, de fapt, nu pot s� scriu și s� exist dac� din c}nd în c}nd nu m� 

întorc în locul meu de origine. Consider Slatina – nu doar pentru c� de aici vin 

Barbu Mumuleanu, Ion Minulescu, D.Caracostea, D.Popovici și, maximum ca 

atare la nivelul literaturii rom}ne, însuși E.Ionescu -, ca un sit, ca un loc mitic 

care prin vidul care zb}rn}ie în aerul s�u naște din c}nd în c}nd aceste coagul�ri 

stranii și curioase ale unor autori, precum Haractirurile lui Mumuleanu, chair 

poemele lui Minulescu, pe care-l consider unicul nostru autentic simbolist.‛ 

(Coande, 105). 

„Suntem o nație epigonic�‛, afirm� Mircea A.Diaconu, pentru care pune 

sub semnul îndoielii „asimilarea valorilor noastre certe‛ și „legitimarea lor în 

plan european. Dar nu este acesta un motiv de spaim�. At}ta vreme c}t ne 

legitim�m existența prin anumite fapte de cultur�, c}t aceste fapte de cultur� 

hr�nesc un anumit metabolism, atunci înseamn� c� ele își împlinesc rostul în 

planul adev�rului ființei. Recunoașterea european�? Asta ține cumva de 

vanitatea noastr� ca națiune, fapt explicabil, de dorința noastr� de a ieși dintr-un 

anonimat nedrept, dictat finalmente chiar de regulile societ�ții moderne. Uneori 

- și nu m� suspectez de nici un fel de misticism – cred, îns�, c� tocmai acest 

anonimat ne asigur� perenitatea și c� el provine și din tradiția noastr� ortodox�, 

dintr-o mentalitate a... inactivit�ții care proiecteaz� în etern. Exist�m subteran...‛ 

(Coande, 268) 

„Dialogul elitelor‛ îi vizeaz� și pe Al.Cistelecan („Generația 80 a devenit 

o mic� provincie anacronic�, exasperant de narcisist�, iritat� și bosumflat�‛), 

Adrian Cioroianu („Noi suferim înc� de pe urma deceniilor de experiment 

comunist‛), Marin Mincu („Suntem europeni și trebuie s� ne angaj�m în tradiția 

culturii europene‛), George Popescu („Ne palce sau nu, Tradem este emblema 

Craiovei‛), Nichita Danilov („Tr�im într-o țar� a sufletelor de la second hand‛), 

Petru Ramoșan („Occidentul m�n}nc� oameni pe p}ine‛), Ion Stratan 

(„Realitatea ofer� o continu� izgonire sf}șietoare‛), Dorin Tudoran („Nu pot 

stinge înc� definitive rebeliunea din mine în fața imposturii, prostiei și orbirii‛), 

precum și Vladimir Tism�meanu, Matei Vișniec, Mircea Iorgulescu, Dieter 

Schlesak, Marco Luchessi, John Elsom, Horia-Roman Patapievici, Mircea 

Dinescu, Ion Militaru, Adrian Buz, Florin Oncescu, Daniel Cristea-Enache, 
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Sergiu Ioanicescu,  Andrei Codrescu. Toate sunt, de fapt, voci fragmentare ale 

„Ființei Scriitorului‛ care descriu critic, empatizeaz� sau polemizeaz� cu tabloul 

de lumini și umbre al peisajului cultural postdecembrist. În acest mod, volumul 

lui N.Coand� care le adun� și le pune în rezonanț� reușește, de fapt, o 

fascinant� construcție polifonic�, în care fiecare intervievat joac� rolul de actor 

al Timpului s�u. 
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Portretul unui provincial român. Psihologia unei vieți „desenate într-o 

parte” 

Conf. univ. dr. Iuliana BARNA,  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract. With a sharp mind and an analytical, yet warm insight, Virgil Tănase 

surprises with his pleasant, elegant, reasonable and honest discourse, distant when 

necessary. He speaks serenely of the writing experience, yet does not provide with too 

many details on the metaphorical symbols concealed in his books, leaving us to infer the 

deep significance of his text. 

Key-words: literature, totalitarian system, social life 

 

  Peste timpuri, în oglinda literaturii rom}ne, se reflect� chipul unui 

scriitor sensibil, distins şi original. Virgil T�nase, personalitate emblematic� a 

exilului rom}nesc la Paris, romancier prin excelenţ�, opozant al regimului 

comunist, s-a n�scut în Galaţi în luna lui Cuptor, 16 iulie 1945,  într-un oraş în 

care Dun�rea troneaz� peste întreg teritoriu, iar susurul ei anunţ� neîncetat 

posibila ieşire din ad}ncuri a unei noi valori. „Locuiam la Galaţi, pe strada 

B�lcescu fost� general Berthelot, în c}teva od�i ale unei case boiereşti, 

repartizate mai multor familii, cu mult� curte şi gr�din�. În fiecare sear�, tata 

lua o cheie care mi se p�rea uriaş� şi încuia poarta gardului de fier înalt care 

str�juia totul‛. Copilul Virgil T�nase tr�ieşte viaţa ca o poveste. Astfel, în 

amestecul de real şi imaginar, t}n�rul se descoper� pe sine, undeva în mijlocul 

ruinelor : „Întunericul, b�l�riile, acele r�m�şiţe ale caselor cu cotloane neb�nuite 

m� însp�im}ntau şi m� provocau<‛. În oraşul copil�riei provinciale, circulau 

„tramvaie suedeze, roşii, asem�n�toare unor cutii de chibrituri, t}r}ndu-se, 

uneori, în spatele carelor cu boi, iar uliţele erau str�juite de tei.‛ [7, p.14] 

Virgil T�nase, un om cu o mare nobleţe spiritual�, provine dintr-o 

familie de intelectuali, oameni simpli, fideli valorilor umane, întotdeauna 

p�rtaşi la suferinţele şi nevoile celorlalţi: „m� trag dintr-o familie de oameni 

simpli, f�r� averi consemnate prin notari şi acte, f�r� ispr�vi nemaipomenite 

scrise-n c�rţi, f�r� documente de familie<‛ (Virgil T�nase). Tat�l, pe numele 

s�u Dumitru, originar dintr-o familie ţ�r�neasc� r�spl�tit� de voievozi, 

magistrat de profesie, fiind absolvent  de Drept, renunţ� înc� de t}n�r la cariera 

de judec�tor, la 38 de ani, într-o perioad� în care dictatura comunist� impunea 

propria dreptate şi justiţie, merg}nd p}n� la anihilarea conştiinţei individuale şi 
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eliminarea oric�rei valori democratice. Începând cu 1948, educaţia fiului trece 

în grija tat�lui, în timp ce mama romancierului, Larisa, basarabean� de origine, 

terminându-şi studiile de medicin�, deschide un cabinet medical asigur}nd 

astfel echilibrul financiar al întregii familii. Într-o cas� veche, cu înc�peri care se 

succedau asemenea compartimentelor unui vagon, cu o gr�din� imens�, 

m�rginit� de liliac şi plin� de pomi, tr�ia micul „aventurier‛ T�nase. 

   Deşi eminent la înv�ţ�tur� înc� din primii ani de studiu, totuşi, 

portretul conturat elevului Virgil T�nase, ca fiu de intelectuali, reprezenta 

imaginea duşmanului de clas�. Astfel, şcoala devenea în ochii copilului de 

treisprezece ani un loc demn de ur�, sediul infamiei şi al incompetenţei: „m�gari 

deghizaţi în lei, costumaţi în tog� universitar�.‛*7, p. 27+ Exprimându-şi 

dispreţul faţ� de profesori scrie pe seama acestora o serie de epigrame, care 

desigur, nu fac altceva dec}t s� atrag� şi mai mult antipatia asupra sa. 

Incidentul de atunci, privit acum la maturitate, anunţa de fapt puternicul spirit 

critic, deschiderea spre literatur�, o prim� „evadare‛ a unui t}n�r „artist‛ dornic 

de exprimare. Elevul T�nase va r�m}ne pe tot parcursul studiilor liceale un 

inadaptat al sistemului impus de regimul comunist, înc�lc}nd deseori regulile 

colectivit�ţii şcolare, fapt ce va determina dup� lungi şi dese conflicte cu 

profesorii, pe care îi numea „nulit�ţi şi tic�loşi‛, mutarea sa dintr-o instituţie în 

alta: „Notele, la şcoal�, dup� tipicul sovietic, erau p}n� la cinci şi aveam cinci la 

toate cu excepţia purt�rii, care a fost întotdeauna punctul slab al parcursului 

meu şcolar<‛(Virgil T�nase) 

Înc� din copil�rie, Virgil T�nase primise din partea tat�lui s�u, pe care îl 

asem�na cu un copac uriaş, libertate deplin�. Mergea la teatru, la concerte, la 

cinema şi întotdeauna era urm�rit de sentimentul c� posed� în totalitate 

libertatea exprim�rii indiferent de condiție. De timpuriu (de la şase ani) 

dovedeşte abilitaţi de asimilare a mai multor limbi str�ine: englez�, rus�, 

francez�. Prin urmare, alege s� citeasc� literatur� str�in�, r�sfoind ore în şir 

Grand Larousse în opt volume („Culcat pe burt� sub masa din sufragerie, poate 

pentru c� acolo m� simţeam mai la ad�post, ascuns sub franjurii de m�tase 

neagr� care aproape atingeau podeaua, ale unei feţe de mas� de pluş, r�sfoiam 

cele şapte volume impresionante ale unui Larousse care se afla imens, de nu 

intra în rafturi, pe bibliotec�, de unde începusem s� le pot lua singur urc}ndu-

m� pe-un scaun‛), iar mai apoi, îi descoper� pe Gide şi Marcel Arland. Ca 

adolescent refuz� cu obstinaţie s�-i descifreze pe Tolstoi, Dostoievski, 

Turgheniev, fiind convins de faptul c� literatura rus� nu putea fi dec}t un mijloc 
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de propagand� şi imperialism. Mai t}rziu aceşti scriitori vor fi reevaluaţi şi vor 

ocupa un loc aparte în viaţa literar� a romancierului Virgil T�nase.  

  Încep}nd cu anul 1963 devine student al Facult�ţii de Litere din 

Bucureşti. Cu o inteligenţ� sclipitoare exerseaz� asupra unor profesori 

universitari, pe care îi consider� mediocri, laşi şi incompetenţi, un soi de 

terorism intelectual. Exceleaz� în aplicarea metodelor analizei structurale, 

studiaz� cu interes (aproape cincisprezece ore pe zi) Phedra de Racine, Eneida de 

Vergilius şi în acelaşi timp, traduce poemele lui René Char.20 

În anul 1966, Virgil T�nase a fost exclus din Universitate pe motiv c� îşi 

exprimase într-o lucrare, ce urma s� fie prezentat� în cadrul cercului ştiinţific de 

la Facultatea de Litere, dezacordul cu privire la ideile promovate de gândirea 

marxist�. Scriitorul realizase un eseu despre René Char în care trata teme ce îl 

obsedau la acea vreme: necuviinţa lumii, disperarea ca form� de energie, 

angoasa în faţa morţii inacceptabile. C�ci a efectua un studiu asupra lui René 

Char, cu alte mijloace decât cele marxiste, era atunci o sfidare prea mare, 

echival}nd cu o pactizare cu ideologia „cosmopolit� şi decadent�" a burgheziei 

occidentale. Un activist de partid, d}nd dovad� de cinism, îl asigur� de 

consecinţele acestei revolte literare: „Eşti un tip bine, inteligent. Dar acum o s� 

pl�teşti scump, fiindc� în loc s� tragi boul de coad�, ai vrut s� faci pe grozavul şi 

s�-l tragi de coarne< Asta o s�-ţi fie înv�ţ�tur� de minte.‛ [7, p.41] 

Viaţa studentului T�nase se transform� într-un adev�rat calvar: doi ani 

este obligat s� ia calea şantierului în „calitate de betonist‛, apoi zilnic este supus 

unui interogatoriu cumplit, iar în final i se cere colaborarea cu Securitatea 

(condiţie obligatorie pentru reintegrarea sa în sistem). Lui Virgil T�nase îi 

repugn� servilismul, delaţiunea, tr�darea, și astfel, îşi va p�stra p}n� la cap�t 

integritatea şi va urma modelul tat�lui s�u, a c�rui rectitudine era de neclintit: 

„ceea ce cereau ei era pur şi simplu s� te compromiţi, s� recunoşti c� erau mai 

tari, s� înţelegi c� nu eşti nimic, nu valorezi nimic şi c�, oricum, eşti un tic�los şi 

un laş ca şi ceilalţi<‛ [7, p.45] 

Cea mai frumoas� amintire din timpul anilor de studenţie r�m}ne 

înt}lnirea cu Doina, viitoarea soţie, femeia care îi insufl� b�rbatului îndr�gostit, 

exuberanţa, pasiunea şi farmecul vieţii. Al�turi de ea, lumea îi p�rea vie, 

proasp�t�; prin ea renaşte spiritul expansiv al t}n�rului de dou�zeci de ani . 

                                                           
20 „René Char era apreciat îndeosebi de Martin Heidegger care, din înaltul 

filozofiei sale nemţeşti, îi citea poezia g�sindu-i înţelesuri metafizice pe care, 

simţindu-le, şi eu c�utam s� le desluşesc<‛  
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Va absolvi în anul 1968 Facultatea de Limb� francez� în cadrul Institutului 

de Limbi Str�ine din Bucureşti. Evident c�, misiunea lui T�nase în lumea artei 

literare se afl� acum la început de drum.  

 

Gazeta de perete - un debut neobișnuit 
 

Pentru scriitorul Virgil T�nase, marile referinţe intelectuale îşi au 

originea în Les Faux- Monnayeurs a lui Gide, un roman ce va deschide calea 

iniţierii t}n�rului prozator în tainele creaţiei literare. Se hr�neşte din plin cu 

scrierile lui Thomas Mann, Jack London, Mark Twain, Turgheniev şi citeşte 

poezie, fiind absorbit de universul liric bacovian. Exceleaz� ca traduc�tor, 

fuzionându-se cu poetica lui Jacques Prévert, şi în acelaşi timp îl asimileaz� pe 

Barthes (Despre Racine,1968), Tzvetan Todorov (Introducere în literatura 

fantastică,1970), Beckett (Acte fără cuvinte,1971), Diaz-Plaja ( Garcia Lorca – 

monografie, 1971) sau Balzac ( Istoriile hazlii, 1997).  

Dac� e s� vorbim de primul succes literar, atunci cel mai bine ne-o poate 

spune scriitorul: „În anul doi am tradus şi c}teva poeme de Jacques Prévert. 

Publicam un soi de mare gazetă de perete. Mai multe traduceri, printre care şi 

ale mele, fuseser� lipite acolo. A doua zi, traducerea mea dup� Barthes lipsea: 

cineva o furase. A fost primul meu succes literar.‛ [7, p.51] 

Adev�rata aventur� a scrierii, se declanşeaz� dup� o ideal� comunicare 

cu literatura lui Dostoievski, Faulkner, Proust, Gogol, debutând în revista 

Luceafărul în 1969, cu povestirea  Însemnările celor ce merg spre somn. Mai apoi, 

ies de sub lumina tiparului articolele: Raţa sălbatecă, Desenat într-o parte 

(Luceafărul, 1970) şi tot în acelaşi an, în România literară apare Doamna cu 

licornul, un poem în proz� despre iubire, moarte, veşnicie: „Ai dreptate, ai prea 

adeseori dreptate, nu te iubesc: fug cu tine de moartea aceea pe care o 

întrez�ream la cap�tul drumului drept pe care apucasem şi voi r�m}ne cu tine 

numai at}ta timp c}t nu vom putea vedea nimic mai departe de noi l�s}nd s� 

str�luceasc� în des�v}rşita ceaţ� minunata tren�  a celor două sute de ani de 

dragoste care curg prin noi spre marile ţinuturi de ierburi.‛ [5, p. 5] 

Scrierea micilor povestiri, unde imaginarul locuieşte în real şi viaţa este 

curtat� de moarte, ca într-un joc oniric unde spaţiul şi timpul par a fi infinite, iar 

mirajul se risipeşte doar atunci c}nd este lovit de Domnul Adevăr, anunţa 

z�mislirea unui talent, a unui pictor care, altern}nd conştient condeiul cu 

pensula, creeaz� un tablou cu totul inedit şi  plin de poeticitate: „Moartea care 

avea p�rul l�sat negru pe t}mple şi faţa prelung� şi la r}ndul ei frumoas�, şi 
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iubea caii, iar în m}n� nu ţinea dec}t o trestie, şi era îmbr�cat� într-un palton 

verde, şi era gr�bit� pentru c� pleca la munte, da, a venit acolo pe verand� 

dinspre marea cu miros de regina – nopţii şi i-a atins, mai înt}i pe ea, pe ţiganc�, 

şi toţi au crezut c�,  de fapt, o s�-i spun� acum ţiganului : Hai, vino în munţii 

Semenicului<dar nu era adev�rat <imediat dup� ţiganc� a murit şi el, sub 

atingerea aceleaşi m}ini<.‛ [6, p.5]. 

În Doamna cu licornul, Virgil T�nase apeleaz� în mod autentic şi 

semnificativ la simbolul insulei. „C�ci insula nu este acum nici locul refugiului 

din lumea zadarnic�, nici locul sacral, compensator r}vnit de fiinţa dec�zut� şi 

pieritoare, ci simbolizeaz� doar starea pe loc... Chiar sintaxa acestei proze e 

conceput� spre a împiedica, prin deplasarea atributului sau complementului din 

poziţia lor normal�‛ [2, p.7]: „Ea îşi întinse m}inile şi le trecu în jurul g}tului 

meu şi din apele lacului, întunecate, a ieşit c�tre oglinda pe care, îmbr�cat� în 

brocarturi, dup� vechile ştiinţe, o ţinea în m}n� Doamna, licornul‛. 

„Descoperim în Doamna cu licornul, o fraz� de tip proustian, lagunară, leneşă, 

insinuantă, dar spre deosebire de Proust, a c�rui fraz� are rolul de a 

„substanţializa progresiunea ideii‛, la Virgil T�nase ea devine strunit�, 

calculat�, menit� s� asigure acea stare pe loc, concentrat� în simbolul insulei: 

„Era t}rziu şi fireşte c� nu mai avea cine s� treac� încoace, cu barca, s� ne 

întoarc� în sat, aşa înc}t r�m�sesem acolo, singur� printre mormintele de boieri 

os}ndiţi care desigur c�, unii, trecuser� prin îndep�rtate nopţi de dragoste în 

s}ngele Doamnei în haine înalte şi subţiri, negre şi albe, pierdut� aici, în aceste 

întinderi de dinainte de a se fi n�scocit busola şi, cu patru catarge şi punţile 

ridicate mult deasupra m�rii, ... Doamna, cu g}tul şi umerii şi s}nii r�sun}nd de 

jocul podoabelor, singur� pe insula aceea dintr-un ocean pe care, niciodat� înc�, 

nu-1 str�b�tuse, spre a veni s� o întoarc� dincolo de c}mpul acela, pas�rea 

magelan, iar în m}na ei cu degete prelungi, uşor întins� înainte, ţinea oglinda 

<de argint în care se privea, bl}nd şi nedumerit, licornul‛. [4, p.19] 

Primul roman, care va r�m}ne totuşi la stadiul de manuscris, este Récit de 

voyage. Scris la 22 de ani,  Récit de voyage r�m}ne în amintirea  autorului o 

imagine confuz�: „amoruri sf}şietoare, o lume apocaliptic� în care mişun� 

monştri ridicoli, ideea unei c�l�torii spre Eleusis unde b}ntuie Procust‛. Iniţial, 

textul a fost propus spre publicare la editura Edition de Minuit, dar f�r� succes. 

Mai t}rziu îns�, în anul 1976, va reuşi prin prestigioasa editur� parizian� 

Flammarion s�-şi fac� cunoscut al doilea roman al s�u, Portrait d'homme à la faux 

dans un paysage marin (Portret de om cosind în peisaj marin), roman scris în rom}n� 

şi apoi tradus în francez�, în care descoperim povestea unui mit: întoarcerea lui 
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Agamemnon, întoarcerea r�zboinicului; un monolog, un film oniric alb-negru, o 

literatur� construit� cu rigla şi compasul. „L’ hiver. [1, p.19] Un homme descend 

d’ un train, sort d’ une gare. Il revient de la guerre et se rend sa femme par les 

rues enneigées.‛ [3 ]  

În spatele cortinei stă şi va sta mereu omul şi artistul Virgil T�nase, care 

din c}nd în c}nd, se las� cunoscut şi recunoscut  prin arta sa, refugiindu-se mai 

apoi  în universul s�u lipsit de constr}ngeri exterioare, aştept}nd din nou clipa, 

în care el, romancierul, va fi absolut necesar. De altfel, dup� o lung� şi intensiv� 

introspecţie, Virgil T�nase se autodefineşte ca fiind „un individ unic‛. Totodat�, 

analizând contextul în care tr�ieşte astazi, artistul afirm�: „trebuie s� se petreac� 

ceva în aceast� creaţie pentru ca prezenţa mea s� devin� indispensabil� şi 

moartea mea, aberant�‛ *7, p.54+. 

O întoarcere în timp, ne profileaz� portretul unui t}n�r aspirant la 

tainele literaturii, care prin m�iestrie scriitoriceasc�  reuşeşte între anii ’60- ’70 s� 

p�trund� într-un paradis literar puberal, maturizat pas cu pas de sălăşluitorii 

acestuia, prin slovele lor şlefuite armonios şi prin tr�irile lor profunde. Şi în 

acest loc feeric, Virgil T�nase va locui o veșnicie, p�str}nd cu loialitate prin 

scrierile sale mireasma veritabil� a literaturii poetice.  
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Résumé: Cet article est censé démontrer que le prince-paysan de la culture roumaine, 

comme il aimait se définir lui-même, Constantin Brâncusi est de loin le plus important 

sculpteur roumain. Brâncuși est parvenu à cette performance parce qu’il a apporté avec 

lui à Paris une prodigieuse dot de traditions roumaines, une façon bien à soi de 

comprendre le monde et une aspiration perpétuelle vers la perfection.  

La persévérance de Brâncuși a réussi accoucher de quelques thèmes 

fondamentaux qu’il a toujours repris tout au long de sa vie. Une version devenait 

unique, puis elle avait un double, un triple et se multipliait pour les acheteurs qui 

devenaient par la suite ses amis. Il a réussi ainsi à créer une sorte de confrérie 

brancussienne  éparpillée un peu partout dans le monde.  

Je voulu surtout démontrer dans cet article que Brâncuși ne peut être, en un 

mot, que la synthèse totale de l’art roumain de tous les temps, et de la spiritualité 

roumaine en son entier.  

Mots clés : Brâncuși, sculpture, exil, culture roumaine, reconnaissance 

universelle. 

 Acest articol este continuarea fireasca a mai vechilor mele preocup�ri 

„civilizaționiste‛*1+, legate de reprezentanții culturii rom}ne din secolul al XX-

lea, plecați în durerosul exil politic și spiritual, impus de vitregiile vremii și 

istoriei, dar fertil și prolific, deopotriv�.  

Întocmai iluștrilor s�i colegi de generație, Br}ncuși avea obsesia plec�rii, 

a drumului și a „lumii largi‛, fiind, din acest punct de vedere un rimbaldian l’ 

homme aux semmeles de vent [2].  Toate „plec�rile‛ sale erau, de altfel, plasate sub 

semnul cunoașterii. Acest elan interior, abia conștientizat în el-însuși pe timpul 

copil�riei sale, s-a concretizat pe drumul maturit�ții sale, dincolo de granițele 

satului s�u.  
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1. Origini și devenire 

La 11 ani el fuge de acas� pentru a merge la T}rgu Jiu, unde se angajeaz� 

ucenic la un spoitor. Întors acas�, el preg�tește îndelung a doua sa evadare, 

gustul aventurii fiind la el ca un av}nt interior irezistibil. Slatina și Craiova sunt 

noile etape în drumul s�u de c�utare a marii misiuni ce îi era sortit� și pe care a 

purces s-o g�seasc� singur dup� ce avea s� termine Școala de Meserii din 

Craiova. El se stabilește la București și va fi primit, în 1898, primul dintre toți 

concurenții, la Școala de Arte Frumoase.  

 Dup� anii de studiu, Br}ncuși merge pe jos la Paris pentru a-și des�v}rși 

preg�tirea, nu înainte de se întoarce la Hobița ca s�-și ia r�mas bun de la ai s�i și 

de la locurile natale. Hobița este și ea, mai mult dec}t un punct pe harta 

României, undeva aproape de T}rgu Jiu. Hobița este un spațiu care vorbește și 

care cap�t� o semnificație aparte prin care avem posibilitatea de a reconstitui 

noile sensuri ale operei lui Br}ncuși *3+. 

 „Niciodată - scrie criticul de art� rom}n, Eugen Schileru - concordanța 

contrastelor, niciodată impresia de eleatic și heraclitean, de liniște superbă într-una și 

aceeași imagine, nu se îmbină într-o asemenea măsură cu impresia de curgere, de 

fluiditate, ca în cele mai frumoase sculpturi ale lui Brâncuși‛ *4+. 

 Sosit la Paris, Br}ncuși reuși, în doar trei ani, s� se impun� în lumea 

artistic�, trec}nd de la portretele modelate în stil rodinian, la compoziții care 

aveau s� traseze noile direcții ale sculpturii secolului al XX-lea: Rugăciunea, 

Sărutul și Cumințenia pământului (Muzeul de Art� din București se m}ndrește s� 

dețin� dou� din cele trei: Rugăciunea și - deocamdat� în custodie - Cumințenia 

pământului - opere culminante și cruciale, unice și non-ciclice, deoarece acestea 

nu se repet� în alte variante). 

 Br}ncuși a ajuns la aceast� performanț� pentru c� el a luat cu sine la 

Paris o prodigioas� zestre tradițional�, un mod al s�u, s�n�tos, de a înțelege 

lumea și bucuria creației și o aspirație permanent� spre perfecțiune. Stabilindu-

se pentru tot restul vieții sale la Paris, el își amenajeaz� și își mobileaz� un 

atelier - cu obiecte f�cute de propria m}n� - al c�rui aspect de interior ț�r�nesc 

oltenesc era at}t de evident, înc}t vizitatorii nu încetau niciodat� s� se lase 

impresionați. 

 S-a afirmat despre Br}ncuși c� a r�mas toat� viața un ț�ran, metafor� pe 

care el însuși o relua adesea: „Am fost întotdeauna un prinț țăran‛*5+. 

 Petru Comarnescu - prestigiosul critic de arte vizuale - propunea 

urm�torul raport dintre universal și specific național în opera lui Br}ncuși: 
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 „S� spunem  c� oric}te deschideri i-au l�rgit orizontul și i-au îmbog�țit 

experiența sa de viaț�, el tot n-a renunțat la atașamentul s�u faț� de tot ceea ce 

satul îi oferea  mai prețios, cu privire la valorile estetice și etice și s� spunem c� 

de-aici și-a tras el seva modelului s�u de viaț� de mai t}rziu și inspirația pentru 

arta sa - iat� adev�rul și acesta trebuie înțeles cu toate implicațiile sale‛ *6+. 

 

 Este acel vast univers rom}nesc care a n�scut Cumințenia pământului, tot 

de acolo și-au luat zborul toate versiunile de Măiastra pe care le-a creat, 

„materializarea fantasticului rom}nesc, miraculoasa personificare a poveștilor 

din folclorul nostru, la fel cum piatra și lemnul prelungeau vechiul leg�m}nt și 

destin, legându-i pe veci pe str�moșii noștri de munții și p�durile seculare‛ 

(Petru Comarnescu) [7].  

 Br}ncuși a revenit în acest univers rom}nesc pentru a ridica ansamblul 

de la T}rgu Jiu ce culmineaz� cu Coloana fără sfârșit, care glorific� sacrificiul 

eroilor națiunii și aspirația generațiilor spre o continu� ascensiune spiritual�. 

 De altfel, de fiecare dat� c}nd revenea în Rom}nia, Br}ncuși trecea „pe-

acas�‛ pentru a-și revedea satul, p�rinții, prietenii, pentru a contempla munții și 

a face drumeții în p�dure sau pe malul r}ului. „Des�v}rșirea ținutului meu 

natal - m�rturisea el, mi-a dat o rezerv� de bucurie pentru întreaga mea viaț� și 

doar așa am putut ființa‛ *8+. 

 Aventura cunoașterii n-a avut o alt� finalitate dec}t tocmai aceast� 

perpetu� și generoas� bucurie a creației, bucurie care ap�rea ca un leitmotiv în 

aforismele lui Br}ncuși. Este o mare bucurie s�-l înt}lnești pe Br}ncuși la 

Hobița, așa cum e o mare bucurie s�-l înt}lnești în atelierul s�u reconstruit în cel 

mai prestigios loc din lume, în privința artei contemporane, pe terasa din 

Beaubourg din fața Centrului de Cultur� și Art� Georges Pompidou, sau îl mai 

întâlnim într-unul din cele treizeci și dou� de orașe ale lumii, care, în muzee sau 

în colecții private, îi p�streaz� operele. 

 Vocea cu accente patetice însuflețește st}lpii cerdacului ț�r�nesc (care a 

servit ca surs� de inspirație pentru coloana infinitului), maiul zigzagat din lemn 

pentru sp�larea rufelor (modelul presupus al Marelui Cocoș), meșteșugul 

țesutului, b�ncile masive din lemn, grinzile împreunate cu tavanul (o întreag� 

lume care se restrânge hiperbolic în Regele regilor, Poarta sărutului sau Masa 

tăcerii) și at}tea alte creații miraculoase. 
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2. Salonul din Fundătura Ronsin 

 

 Prințul - ț�ran al culturii rom}ne, cum îi pl�cea lui însuși s� se numeasc�, 

Constantin Brâncuși este de departe cel mai important sculptor rom}n. Atelierul 

s�u din Fund�tura Ronsin a fost salonul preferat din Paris de c�tre irlandezul 

Joyce, de c�tre americanul Ezra Pound, de c�tre sud-americani și elvețieni. 

 El a avut prieteni devotați, printre care aristocrații: Ana Br}ncovan, 

contes� de Noailles prin c�s�torie, si fabuloasa Prințesă X, baroni germani și 

olandezi care f�ceau parte din mulțimea ce se perinda prin salonul s�u. 

 Br}ncuși nu f�cea discrimin�ri rasiale, de religie sau sociale, cu atât mai 

mult cu c}t el avea în cartier prieteni printre micii comercianți. 

 Mediul parizian eterogen se coagula în jurul s�u ca pulberea metalic� în 

jurul unui magnet. Br}ncuși primea, de asemenea, multe femei. El iubea femeile. 

Peggy Guggenheim, r�ut�cioas�, a scris dup� o ceart�, c� el era un padișah cu 

un harem, la Paris. 

 Dar debutul s�u parizian a fost cu adev�rat dificil: sosit la Paris c}nd 

avea 28 de ani, Br}ncuși a tr�it foarte modest ca osp�tar într-un restaurant și ca 

student înscris la Arte Frumoase. El a fost exmatriculat la 30 de ani pentru 

dep�șirea limitei de v}rst�.  

 Muzeul de Art� Modern� din Paris*9+ , din apropierea Arcului de 

Triumf, ad�postește integral atelierul lui Constantin Br}ncuși. Operele sale de 

care se desp�rțea at}t de greu, realizate, de regul�, în versiuni și ipostaze 

diferite, rezultate din numeroasele sale c�ut�ri, au fost donate statului francez 

prin testament. Franța a devenit a doua sa patrie. 

 Operele lui Br}ncuși nu sunt unice ci duplicate, triplate, multiplicate 

câteodat� la infinit. 

 O statuie de-a lui Br}ncuși întrupeaz� o idee fundamental�, un mit, o 

alegorie, o emoție. El spunea, ironic, c� avea, ca fiecare sculptor, o idee în fiecare 

zi, c� scria un editorial sau un foileton zilnic, ca un jurnalist, un vers, ca fiecare 

poet autentic, un capitol, ca fiecare filozof care se respect�. Nulla dies sine linea. 

Sculptorul este un artizan, un truditor care muncește timp de șase zile pe 

s�pt�m}n� pentru a se odihni în cea de-a șaptea. 

 Perseverența lui Br}ncuși, devenit� legendar�, a n�scut c}teva teme 

fundamentale, pe care el le-a reluat tot timpul. O versiune devenea unic�, apoi 

ea avea o dublur�, o triplare și se multiplica pentru cump�r�torii care veneau 

datorit� prietenilor lui. Se crease un fel de confrerie br}ncușian� împr�știat� în 
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Statele Unite, în America de Sud, în Indii, în Ț�rile de Jos, la Paris și la 

București, în Germania, precum și în ț�rile scandinave și iberice. 

 Atelierul s�u din Fund�tura Ronsin, nr. 11, era centrul acestei lumi, al 

acestei vaste confrerii a artei moderne și a ad�postit p}n� la sf}rșitul vieții 

artistului, capodoperele donate Franței prin testamentul s�u: Măiastra, Foca, 

Țestoasa zburătoare (ultima sa oper�) *10+, ca și Coloana fără sfârșit, cu versiunile ei 

din diverse materiale. 

 Darul testamentar al lui Br}ncuși a fost recompensat de oficialit�țile 

franceze dup� moartea sa. Casa din fund�tura feeric� a fost distrus�. Era o 

cl�dire veche în centrul Parisului. Operele sculptorului și mobilele sale intacte 

au fost mutate la Muzeul de Art� Modern�. Acolo era adev�ratul loc al gloriei 

lui Br}ncuși. 

 

3. Brâncuși - filosoful care se exprima în piatră -teme și motive- 

 

 Br}ncuși s-a luptat întotdeauna cu materialele, cu lemnul, cu piatra, cu 

bronzul. El a reluat în exclusivitate „t�ietura direct�‛, considerat� un veritabil 

procedeu în sculptur�, dar și cel mai dificil. El a studiat și admirat delicateța 

stejarului, a lemnului grațios de nuc, finețea plopilor folosind marmura alb�, 

materialul cel mai reprezentativ, dar n-a fost interesat numai de Carrara și 

Paros, ci dimpotriv�, a folosit și marmura neagr�, cea verde și în dungi. Nici nu 

a neglijat, în cele 720 de opere ale sale, piatra de diverse colorituri și culori.  

 El a folosit metalele, mai ales bronzul lustruit, pentru a surprinde toate 

reflexele luminii. Am putea spune c� el a sculptat în plin� lumin� și c� întreaga 

sa oper� este str�lucitoare și fosforescent�. 

 Luminozitatea și spiralele cromatice sunt loviturile de maestru, 

omniprezente în opera sa. Br}ncuși a încercat s� sculpteze ca pentru orbi, pentru 

a-și dezvolta simțul tactil. El spunea c� lemnul este mai degrab� prietenos, c� 

marmura este o amant� acaparatoare și c� metalele și pietrele au exces de 

personalitate. 

 Principiul s�u de baz� era c� materialele dicteaz� metoda de lucru. 

Br}ncuși lupta cu materialele și cu formele, pentru concizia formelor, cum 

spunea el. Dar lupta se d�dea mai ales împotriva academiilor și școlilor, 

împotriva lui Michelangelo, italianul de geniu, pentru a g�si noi c�i în sculptur�. 

 Cristian Velescu este de p�rere c� dou� sunt sursele primordiale ale 

sculpturii lui Br}ncuși, cele platoniciene, mult timp ignorate - chiar dac� criticii 

au menționat c}teodat�, foarte rar, este adev�rat, lecturile din Platon ale 
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sculptorului [11]; cea de-a doua  (cea oriental�) considerat� exotic�, intr� într-un 

raport de consonanț� care nu presupune complementaritate ci armonie.  

 Creația br}ncușian� a beneficiat de izomorfismul pe care l-am putut 

constata în cazul celor dou� direcții ale g}ndirii pentru a-și îmbog�ți 

posibilit�țile de asociere și conotație, simbolismul propriu al sculpturii lui 

Br}ncuși conduc}nd prin aceasta la un nivel extrem de complex și evident 

polisemic. 

 Vedem, de exemplu, c� opera numit� Cocoșul se afl� nu numai în raport 

tematic și de semnificație cu ultimele cuvinte ale lui Socrate din dialogul 

Phaidon *12+, ci împ�rt�șește, de asemenea, semnificațiile inițiatice ale 

sacrificiului simultan c�tre Asclepios și c�tre Apollo. 

 Cocoșul - despre care vom vorbi la modul general, c�ci cunoaștem 

numeroasele variante ale acestei opere - este strâns legat de Misterele din Eleusis, 

la fel ca și seria Muzelor adormite și opera în marmur� Somnul. Semnificația lor, 

în consecinț�, are o înc�rc�tur� inițiatic�. 

 Se spune c� un num�r important de teme br}ncușiene își are originea în 

sugestiile venite din orizontul sculpturii lui Rodin. Noutatea sculpturii lui 

Br}ncuși se datoreaz� contactelor culturale din anturajul sculptorului francez. 

Dac� ținem cont de faptul c�, printre curentele artistice europene de la sf}rșitul 

secolului al XIX-lea, simbolismul este cel mai bine reprezentat prin tendințele 

ezoterice și inițiatice caracteristice perioadei moderne și c� Somnul are accente 

simboliste și rodiniene pronunțate, trebuie s� admitem c� toat� seria operelor - 

Somnul, Muzele adormite, își g�sesc izvoarele în curentul amintit și în ambianța 

ezoteric�. 

 C}nd Br}ncuși a sculptat aceste opere, a fost influențat de cartea lui 

Steiner, Creștinismul ca fapt mistic și misterele antichității *13+, care se și g�sea, de 

altfel, în biblioteca sa [14]. 

 

4. Brâncuși – sinteza spiritualității românești 

 

 Constantin Br}ncuși, fostul elev al lui Auguste Rodin, a l�sat o oper� 

rom}neasc� prin esenț�, care nu înceteaz� s� surprind� și s� fascineze. Prin 

mesajul s�u grav și profund, ca și prin derutanta sa simplitate, opera 

br}ncușian� se situeaz� în centrul absolut al sculpturii, cum spunea magistral 

Dan H�ulic� *15+. Dar clasicismul s�u este cu siguranț� mai vechi dec}t Elada, 

c�ci spiritul artei sale str�bate profunzimile ținutului nostru pentru a dezv�lui, 

într-o viziune atemporal� și purificat�, îns�și esența vieții și a lucrurilor. 
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 Pentru eroii rom}ni, c�zuți în timpul primului r�zboi mondial, el ar fi 

vrut s� înalțe un monument care s� semene cu o f}nt}n� uriaș�. Neav}nd cum s-

o ridice la Hobița, el a ridicat, treizeci de ani mai t}rziu, la T}rgu Jiu, Coloana fără 

sfârșit, monument care încununeaz� întreaga sa oper�. Aceast� vertical� 

metalic�, auster� și simpl�, care respinge orice încercare de descriere, pe care nu 

se urc� nici una din volutele interminabile ale basoreliefurilor ce orneaz� 

coloanele romane, dezv�luie o bog�ție de neegalat. 

 Oper� dominant�, ridicat� la frontierele Carpaților, „aceast� coloan� a 

c�rei geometrie relev� arta decorativ� rom}neasc�, este expresia suprem� a 

marilor motive din sculptura br}ncușian�‛ *16+; temele sale figurative sunt 

acolo, în mod tainic prezente prin îns�și abstractizarea monumentului. 

 Într-adev�r, aceast� coloan� implantat� în p�m}ntul rom}nesc, poart� în 

sine o fantastic� abundenț� de semnificații, nenum�rate rapeluri la opera lui 

Br}ncuși. Prezența acestor motive figurative nu este o simpl� supoziție dat� de 

jocul imaginației. 

 Fiecare dintre specialiștii care vin în Rom}nia este frapat de nobila 

sobrietate a monumentului, de geometria purificat� a acestor elemente 

octaedrice, a c�ror repetare naște acest ritm vertical pornind spre cer, prestigios 

mesaj al artei rom}nești. 

 De la neclintirea munților albaștri, ce se onduleaz� la orizont, Br}ncuși a 

înv�țat demnitatea, echilibrul, liniștea, calmul primordial. Râul ce curgea la 

c}teva sute de metri de casa p�rinteasc�, l-a înv�țat misterele pietrei ce lucește 

întotdeauna altfel în lumina cernut� printre frunzele copacilor. Îns�și p�s�rile - 

stilizate în țes�turile oltenești - l-au înv�țat dorul pentru zbor, pentru în�lțimi, 

aspirația spre perfecțiune *17+. Br}ncuși nu poate fi, într-un cuvânt, decât 

sinteza total� a artei rom}nești din toate timpurile, a îns�și spiritualit�ți 

rom}nești și a întregului nostru p�m}nt comun. 

 

Note: 
1) V. Daniel G�l�țanu, Echos roumains dans la culture française au XXe siècle (2ème édition). 

Zigotto, Galați, 2012. 

2) Omul cu tălpile de vânt [n.t.] 

3) V. Mariana Șipoș, Brâncuși sau aventura cunoașterii, în Vacanțe în România, 215/1989, p. 

15, dar și https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i.  

4) Apud Mariana Șipoș, op. cit.. 

5) Ibid. 

6) Petru Comarnescu, Brâncuși, Meridiane, 1972, p. 107.  

7) Ibid. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i


41 
 

8) Ibid., apud. Mariana Șipoș, op. cit., p.14. 

9) Cf. http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENS-

brancusi.htm  

10) Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i  

11) Cf. Velescu, Cristian, Brâncuși - inițiatul, Editis, București, 1993, p. 37. 

12) Platon, Dialogurile (traducere de Cezar Papacostea), E.P.L, București, 1968, apud. Ibid. 

13) https://ro.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner, site vizitat la data de 8.10.2017. 

14) Cf. Mariana Șipoș, op. cit., p.15. 

15) Dan H�ulic�, Brâncuși, E.P.L., București, 1982,  p. 79. 

16) Ibid.. 

17) V. Mariana Șipoș, op. cit., p. 15. 
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Authorship between presence and absence 
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Abstract: Language is no longer only a means that authors use to tell their truths about 

their reality, it even creates that truth about that reality. Saussure and Derrida opened 

Pandora’s box for a world of critics ready to foreground their activity while low-

profiling that of writers; from the former’s perspective, nothing that we can know 

through language and through text can be known as anything but language, as text. 

From this point on, it is not difficult to understand why the very idea of author or writer 

is one of the first things to be degraded. 

Key words: authorship, deconstructivism, post-structuralism, reality, scriptor  

 

Much literary criticism in the 20th century, from I.A. Richards’s Practical 

Criticism to the American New Criticism, from structuralism to 

poststructuralism and deconstruction, from modernism to postmodernism, has 

been theoretically formalistic, turning its back (at least, in principle) on the 

worldly side of textual life, oddly rejecting the connection between WORD 

(language and writing) and WORLD, preferring the former at the expense of the 

latter in textual discussions and theory. We have understood by now the 

reasons for that.  

On the one hand, this came as a reaction to so many professional readers 

of books having made the world, the context, history such a shibboleth, such an 

important criterion for assigning artistic value. The domination of 

expressionism (characteristic of Romantic aestheticism and its belief in the 

uniqueness of the act of creation as a consequence of the uniqueness of the 

creative individual) begins to decline in the second half of the 19th century, when 

the strong and close relationship that authors had with their texts was getting 

weaker. The author’s intention of communicating ideas is replaced by productive 

intention, the text not the author engaging in a dialogic relationship with the 

reader, a new type of reader this time, invited to participate in and contribute to 

the text’s production. To relativize and to attenuate the authorial instance are 

frequently believed to be reference points for modernist literature, which also 

meant the decline of the myth of the inspired poet, the Romantic prototype of 

the creative genius, valued for his sincerity, spontaneity, and imagination. The 

feeling of the author separated from his work can be sensed even while the 
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piece of writing is being written, and becomes clear the very moment the work 

is done.   

What has been called objective criticism (Practical Criticism in Great 

Britain, Russian Formalism, New Criticism in the United States) dominated the 

study of literature in schools and universities until the ’80s. This critical method 

lays the stress on the analysis of the text, of the work itself, free from its author, 

public, or the extra-linguistic universe.  

On the other hand, it resulted from the extraordinary confusion that has 

reigned in criticism ever since American and English critics came to what 

professor Valentine Cunningham calls ‚readings, misreadings, or invented 

readings of Saussure’s Cours de linguistique générale‛ (1994: 17) (his lectures 

given in Geneva before the First World War). A most inconvenient effect was 

the attraction that these exerted upon structuralists and later on 

poststructuralists, triggering the widespread fashion for demeaning the 

inspection of origins, despising and downgrading authors, authorities, historical 

and biographical criticism, intentionalism, and so forth. Declaring the question 

of origins off limits, critical theory has proved once again self-serving.  

It seems that if Saussure had not existed, he would have been invented, 

which, to a certain extent is what happened since the Cours was cobbled 

together posthumously from students’ notes. What some critics, supporters of 

the ‚presence of the great absentee‛, consider to have gone wrong is when the 

proposition that linguistic signs are arbitrary, the same as the relation between 

them and the worldly entity they refer to, gets extended to deny that signs are 

related to the world at all and to suggest that languages, the same as texts, exist 

quite cut off from the things and the world that they seem to refer to. As long 

ago as 1939 Émile Benveniste argued most convincingly that, once a sign is in 

place, in use, the relationship between signifier (the pointing finger) and 

signified/referent is not arbitrary but necessary; if the linguistic sign is arbitrary 

a priori, it ceases to be so a posteriori; for the speaking subject, there is complete 

equation between language and reality, the verbal systems not being 

independent of what they point to; the sign recuperates and controls reality, or, 

better still, it is that reality (Benveniste, 1966: 49 ff). 

The literary critics in the English-speaking world have been rather 

unaffected by what Roman Jakobson called a ‚beautiful demonstration‛ of the 

fact that linguistic difference cannot exclude linguistic reference, even Marxists 

and feminists, theologians and other ideologues have preferred the extensions 

of Saussure’s linguistics that gather around the name of Jacques Derrida (in 
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brief, a thinker who made it his business to tell us that things are more 

complicated than we trust them to be). 

What has been called objective criticism (Practical Criticism in Great 

Britain, Russian Formalism, New Criticism in the United States) dominated the 

study of literature in schools and universities until the ’80s. This critical method 

lays the stress on the analysis of the text, of the work itself, free from its author, 

public or the extra-linguistic universe.  

Beginning with the ’70s, what was traditionally understood by the 

connections between the universe, the author, the reader and the work has been 

troubled by Structuralism and Deconstructivism, both questionning even the 

most elementary mimetism of language and, consequently, of literature; 

moreover, the structuralists and the deconstructivists attack what was taken for 

certain (and granted), that there is a stable relationship between words, their 

meaning and the things outside the text that they are a symbol of. Language is 

no longer only a means that authors use to tell the/their truth about their reality, 

it even creates that truth about that reality. 

Derrida’s ‘Il n’y a pas de hors-texte’ in Of Grammatology (1967), translated 

as ‘there is no outside-text’ (as opposed to ‘inside-text’) or ‘there is nothing 

outside the text’ made literary critics believe that literature, texts, in general, 

exclude or suspend reference, history, reality, being. In the early seventies 

Derrida turned to the context, trying to express his deep hurt at being taken as 

intending anything else, pointing to the fact that ‚the text is not the book *...+. It 

does not suspend reference – to history, to the world, to reality, to being, and 

especially not to the other [...] Différance is a reference and viceversa.‛ Derrida, 

1988: 137). 

Considering Derrida’s assertion about everything being a text, professor 

Valentine Cunningham, reputed name on the British scene of literary history 

and criticism, admits that Derrida’s is a most important stand in the post-war 

criticism but nuances it. Cunningham’s position becomes explicit from the stand 

he takes towards concepts which some radical post-structuralist theories banter, 

when they do not directly reject: God, author, truth, and so on: 

 
*<+ odată discreditată ideea că pot exista enunţuri cu valoare de adevăr, oricât am intra în 

probleme de validitate a adevărului, ceea ce implică discuţia despre realitate, imaginaţie, ficţiune 

etc., ne poticnim evident. < odată discreditată ideea că este datoria scriitorului să redea cât poate 

mai bine adevărul, ajungem ireparabil într-un impas. De aceea sunt de părere că este periculos să 
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se persifleze ideea că adevărul este un scop, fie în literatură, ori în critică. (Cunningham, in 

Anghelescu Irimia 1999: 119-120). 

 

Derrida’s rebutting, due mostly to Michel Foucault and other Leftists’ 

jeers about the apparent rejection of history, does not make much of a 

difference. He had opened Pandora’s box for a world full of critics ready to 

come to the fore; he had offered them a perspective from which nothing that we 

can know through language and text can be known as anything but language, as 

text. From that point on it is not difficult to understand why, for all Derrida’s 

protests, the idea of Benveniste’s speaking subject, and, in particular, the idea of 

the author or writer, is one of the first things to be vigurously degraded.   

Thus, New (post)structuralism chimes in with the old New Criticism’s 

resistance to the so-called Biographical Fallacy. The very idea of authorship, of 

personal origins for utterance keeps up the old metaphysical ideas of divine or 

quasi-divine creativity, authority, which the foregrounding of linguisticity is 

designed to subvert, to undermine. Heidegger had declared in 1957 in 

Nietzschean vein that the language or the writing is what writes, not the person 

atthe desk, not some human entity mistakenly known for all these years, 

deludedly, as the writer.  

Roland Barthes is free now to declare ‘The Death of the Author’ (1968), 

in which he tries to replace the author with the scriptor. At this point, it is 

necessary to mention that this characterizes his structuralist period, since he will 

also have a post-structuralist one, in which he will find it fit to nuance his 

position towards the authorial instance (see Le Chambre claire/Camera Lucida, 

1982, published in France in 1980, in, very interestingly, the very extensive 

Écrivains de toujours series of tomes about writers, built on biographical, 

autobiographical, historical, author-centred assumptions): 

 
The Author, when believed in, is always conceived of as the past of his own book: book and author 

stand automatically on a single line divided into a before and an after. The Author is thought to 

nourish the book, which is to say that he exists before it, thinks, suffers, lives for it, is in the same 

relation of antecedence to his work as a father to his child. In complete contrast, the modern 

scriptor is born simultaneously with the text, is in no way equipped with a being preceding or 

exceeding the writing, is not the subject with the book as predicate; there is no other time than 

that of the enunciation and every text is eternally written here and now... We know now that a 

text is not a line of words releasing a single ‘theological’ meaning (the ‘message’ of the Author-

God) but a multidimentional space in which a variety of writings, none of them original, blend 

and clash. (Barthes 1968, in Lodge 1990: 15). 
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In other words, the scriptor, unlike the author, willingly accepts to lose 

his own structure and the world’s in the structure of the word. The much 

debated on relationship between the author/(already) scriptor/producer and his 

work/(already) writing is seen as a relationship of relationships, not as a mere 

causal one between a life and a piece of writing. 

In the structuralist view there is no single meaning in literary works. 

This insistence on the plurality of meanings  in a text (Barthes says that if words 

only had one dictionary meaning, there would be no literature) is the logical 

consequence of the absence of any authorial intention in literature; the author’s 

absence is far more radical than it is in the case of the New Critics. The New 

Critics highlight the organic coherence of the literary text which takes over the 

task of unifying meaning; thus, the author can be  done without. In structuralist 

theory there is nothing to take over this task, so that ambiguity becomes 

polysemic, consisting of an unreconcilable multiplicity of meanings. 

To counterbalance the radical poststructuralist assertions claiming that 

the creation and reading of literature have nothing to do with the author as a 

real person, and that literature exists quite independently of the author’s 

particular circumstances and personality, we have found equally famous names. 

Thus, if Barthes sought to replace ‘author’ with the term ‘scriptor’ and 

announced ‚the death of the author‛, sentencing to death not the person but his 

authority and his ‚clinging‛ to his writing after it was done, the British writer, 

critic and professor, David Lodge, replies: ‚Now my first reaction as a novelist 

is to contest these remarks – to say to Barthes that I do feel a kind of parental 

responsability for the novels I write, that the composition is, in an important 

sense, my past, that I do think, suffer, live for a book while it is in progress...‛ 

(Lodge 1990: 15). 

Moreover, he considers that the way in which fiction is produced, 

circulated and received in the culture is totally at odds with the assertions of 

Barthes: 

 
The reception of new writing has in fact probably never been more obsessively author-centred 

than it is today, not only in reviewing, but in supplementary forms of exposure through the 

media interviews and profiles in the press and on TV, prizes, public readings and book launches 

and so on. All this attention is focused on the author as a unique creative self, the mysterious, 

glamorous origin of the text... (Lodge 1990: 15-16). 
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Yet, he admits that such extreme formulations, as Barthes’, may seem 

attractive because they discourage a reductively empiricist reading of one’s 

work, a reading that tends to treat the text as a sign of something more concrete, 

more authentic, more real, which the writer could, if he or she cared to, hand 

over in its raw and naked truth. He also admits that criticism delving into the 

biographical origins of one’s fiction, seeking to establish a perfect fit between 

the novelist’s personal identity and his oeuvre may become oppressive to the 

author. And he cites Graham Greene, who, in a passage in Ways of Escape, says 

that there comes a time when the established writer:  

 
is more afraid to read his favourable critics than his unfavourable, for with terrible patience they 

unroll before his eyes the unchanging pattern in the carpet. If he has depended a great deal on his 

unconscious, and his ability to forget even his own books when they are once on the public 

shelves, his critics remind him - this theme originated ten years ago, that simile which came so 

unthinkingly to his pen a few weeks back was used nearly twenty years ago... (Greene, in Lodge 

1990: 16). 

 

Another voice rising against ‘the banishing of the author from the city’, a 

voice supporting the idea that literary criticism is not disinterested when 

advocating the author’s downgrading, is that of Donald E. Pease. He states that 

for literary exegesis, the complete disparagement of the concept of author meant 

the promise of a spectacular substitution by means of which the critic appeared 

as an epiphany of the authorship: ‚Whereas Barthes declares that the author is 

dead, the text he thereby produces is not without an author. In Barthes’ criticism 

the author returns but in the displaced form of Barthes’ metatextual account of 

the writing activity. In this view, then, the critic is the real beneficiary of the 

separation of an author from a text‛ (Pease, in Lentricchia 1995: 112). 

Beyond any dispute for supremacy between the author, on the one hand, 

and the critic, on the other, the former persists in not letting himself driven 

away or even anihilated. Many times, to the critic’s despair, culture keeps 

paying respect and homage to the author, or even, in Liviu Papadima’s words: 

‚ea continua s�-şi mitologizeze scriitorii, ... asimilându-i unor repere simbolice 

cardinale ...‛ (Papadima 1999: 19). 

In the chapter ‘At the Gates of Commonsense’ in British Desperadoes at the 

Turn of the Millenium, professor Lidia Vianu comments on what she considers to 

be an example of intelligible criticism that de-constructs in an ironically de-

constructivist manner, and de-flates some of the post-modernist and post-
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structuralist ‘airs’. The Bradbury/Lodge tribute (the British scene seems to be the 

environment that provides the oil that calms the permanently troubled 

American and, especially, French waters, or more simply put, the British way 

with big theory) to Derrida’s Signéponge (translated in English as Signsponge in 

1984) is a critico-documentary fiction entitled My Strange Quest for Mensonge, 

Structuralism’s Hidden Hero (1987), which begins with Michel Foucault’s question 

in the essay ‘What Is an Author?’: ‚What difference does it make who is 

speaking?‛ Here is a list of short quotations that seem to have no need for 

supplementary comments (Bradbury, in Vianu 1999: 123-127): 

 
[...] thanks to Deconstruction, truth is very much an open question. 

[...] the age of the floating signifier, when word no longer attaches properly to thing. 

[...] far from thought being written in language, language was writing thought, and not doing it 

well. 

The wind of change was blowing everywhere, and the day of the modern reader who did not read 

a book at all was born. 

What everyone was waiting for, everyone needed, was the coming of the centreless centre, the 

presentless present, the writerless writing, the signless sign that would draw everything together 

and put it into its true lack of relation. 

It (Mensonge’s book) also had considerable appeal for British critics, who had always taken the 

view that all authors were dead anyway, or if they were not then they should be.  

 

Mensonge, in fact, has hardly ever been seen or heard speaking. He is 

the core of mystery. He did not write, yet his book was published and vanished. 

He is the author who denies himself: he is the absent absence, helping the 

deconstructivists’ dream come true. 

Literary criticism meticulously sets about deconstructing ‚the author as 

a person.‛ The death of the author, prerequisite for the birth of the reader, is 

explained by the Deconstructionist author, who gets all the attention, while the 

original book is dead and buried. He is to become the author (remember Pease?). 

Bradbury calls this an ‚illogicality‛, but he actually means fraud. He explains 

that Mensonge’s ‚non-presence is exactly what constitutes his authority, or 

rather, precisely, his lack of it‛ (ibidem, 126). The ‚supreme negation‛ makes 

Bradbury split with laughter, still hide this heresy under the cult of Mensonge 

(lie). The great man declares: ‚This is not the book I did not write, (...) and I 

refuse to acknowledge it as not mine‛ (ibidem, 127). 
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Taking all this with a pinch of French or better English salt, we have seen 

that, once postmodernism settled in literature, one can easily notice a sudden 

change (for the better, we daresay) in the authorial instance and in the interest 

in the person beyond the work; literary genres previously considered as 

marginal (memories, autobiographies, confessions, diaries) have been 

reconsidered. This should not be all that surprising: it is in practice impossible 

to talk about texts without the presence of a presumed writing hand and of the 

person the hand belongs to, and (sooner or later) the history, the context, the 

ideology, the whole matrix of that person, invading the discussion, as these had 

no doubt previously invaded the text. Which only proves that the magic 

Derridian sponge could not sponge away, even if it tried, a Dickens or a Joyce or 

a Shakespeare. 
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Abstract: The purpose of this (mega) research project is to investigate the Raabaa Ritual 

and ritualization,  one of the indigenous beliefs and Gada system practices in Oromo 

culture, among the Arsi Oromo. The Raabaa ritual is indigenous ritual practices which 

exercised by Arsi Oromo according to their Baalli. To this end, the researchers observed 

the ritual sites where the Raabaa ritual takes place. Besides, an interview with 13 key 

informants and 5 FGDs were conducted to collect wider data on the subject matter.  

Methodological the researchers’ were employee qualitative approach. The study found 

out that the Raabaa is being popular in the study area due to various reasons like: firstly, 

the practicing and living under the shade of Gadaa and belief in the ritual manifestation. 

The Arsi Oromo are believed to have possessed supernatural powers of empowering and 

performing various ritual rites to full fill necessary criteria’s while passing in the Gadaa 

system. Secondly, the belief that taking part in ritual ceremonies at all ritual sites of 

Raabaa is one method of getting relief from these worldly problems such as physical and 

psychological disordered and to have blessing life. The practices at the Raabaa ritual site 

also prove the tolerance that exists among some adherents of different religious, Baallis, 

hookaa and political backgrounds in the study area. According to our finding Raabaa 

ritual is used to increase awareness of the values of tolerance and understanding. The 

involvement of the local people, awareness levitation through community serves or 

education on ritual and ritualization of Raabaa, the practice of ritual and its sites 

protected areas should be encouraged to sustain and keep the practice. 

Keywords: Arsi, Baallii, Bokkuu, Gadaa, Raabaa, Ritual 
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Background of the Study 

It is unclear when rituals first originated. Some assume that ritual, like 

dance, music, symbolism, and language, arose in the course of the evolution of 

primates into man (Bellah, 2003) or even prior to it (Staal, 1989). Be that as it 

may, biologists and behavioral scientists argue that there are rituals among 

animals, and this has important implications for our understanding of rituals 

(Baudy, 2006). Since the end of the nineteenth century, the study of rituals has 

made considerable strides in anthropology, sociology, and comparative religion 

(Weinstein & et al, 2004). 

Dozens of definitions or characterizations proposed by scholars attest to 

the absence of a basic consensus regarding rituals and to their distinctiveness 

vis-à-vis other cultural phenomena (Weinstein et al. 2004). The number of 

definitions proposed is endless, and no one seems to like the definitions 

proposed by anyone else (Kreinath et al, 2006). Turner (1967), defined rituals; as 

prescribed formal behavior for occasions not given over to technical routine, 

having reference to belief in mystical beings and powers; Tambiah (1979), as 

culturally constructed system of symbolic communication; Kertzer (1988), as 

symbolic behavior that is socially standardized and repetitive; Kassam (1999), as 

action  to  be  a  form  of  social practice that emanates  from  the  cultural 

knowledge  system in  the  sense proposed  by Bourdieu (1977); and Rappaport 

(1999), as the performance of more or less invariant sequences of formal acts and 

utterances not entirely encoded by the performers.  

In the case of these definitions, one might think that the ritual as it is 

culturally constructed, traditionally sanctioned behaviors, bodily actions and/or 

speech acts, having its performers as its own audience, marked off from the 

routine of everyday life, framed, taking place at specific places and/or times, 

collective, creating/organizing society/social groups, creating change/transition, 

purposeful (for the participants), repeated, standardized; rehearsed, religious, 

sacred, and guiding cognition (Kreinath et al, 2006). 

It is practically impossible to distinguish the ritual from social action 

(Leach, 1968). For the followers of Max Weber, social action is nothing but a 

‚meaningful orientation of one’s own action to that of the action of another‛ 

(Tübingen, 1972). Social actions, if it is to be distinct from mere behavior, are 

always constituted in terms of norms and meaning that, also hold for ritual 
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praxis (Heidelberg, 2003). In every culture, a clear border separates profane 

behavior from ritual, which is consistently depicted as a mechanistically discrete 

and paradigmatic means of socio-cultural integration, appropriation, or 

transformation (Bell, 1997). In a very preliminary sense, ritualization is a way of 

acting that is designed and orchestrated to distinguish and privilege what is 

being done in comparison to other, usually more quotidian, activities. As such, 

ritualization is a matter of various culturally specific strategies for setting some 

activities off from others, for creating and privileging a qualitative distinction 

between the ‚sacred‛ and the ‚profane,‛ and for ascribing such distinctions to 

realities thought to transcend the powers of human actors (Ibid).  

Rituals often have a ceremonial presence, that is to say, they require preparation 

and a display of various accompanying elements (special garments, colors, 

olfactory materials, etc.) Ceremonies aim at drawing people’s attention to 

something that is worth noticing, something that is extraordinary in some way. 

They do not necessarily aim, as rituals do, at signaling to people that there are 

certain practices, which they should consider crucial to their life or existence 

(Gruenwald 2003). The work of Gluckman (1962), Turner (1969), and Bourdieu 

(1972) were emphasizes on the view that rituals express social relations through 

ceremonial activities.   

The preference of the stage model in an action analysis and 

interpretation conducted in terms of performance theory (Conquer good, 1991) 

was selected to analysis the performances of all Raabaa;s Baalli.  Above all else it 

directs attention to the meaning-constituting processes of speech and action 

within the framework of a symbolic order performed by culture and society 

(Roach, 1989). Concepts such as ‘plot’, ‘play’, ‘role’, ‘gesture’, ‘expression’, 

‘mimesis’, ‘scene’, and ‘framing’, but also ‘ritual’ are—at least in the context of 

the old world theater tradition—constitutive elements of this model. The 

advantages are apparent, since this model provides recourse to an elaborate 

poetics of action, which in practically systematic fashion takes account of a great 

number of those factors that—in a complex interplay of institution, space, time, 

actors, observers, texts, things (props), and symbolic media—produce a 

delimited practice that can be related to culturally preformed and at the same 

time institutionally linked genre rules of action: a political or religious assembly, 

a marriage, a play, a banquet, a liturgy, a court proceeding, and so on.  

Statement of the Problem 

In  Oromo,  the  term  'ritual'  can  be  rendered  as jila,  signifying 

'festival;  feast; celebration' (Leus 1995). In the traditional Oromo world view, a 
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ritual activity belongs to the realm of uumaa, or the physically created universe. 

According to Megerssa's (1993), the  universe  is  ordered according to  the 

structuring principles of ayyaana, which  determine  the shape  and destiny of  

all things in  the  world. Rituals represent the locus  at  which  the concepts of  

uumaa (physical creation),  ayyaana  (principles of nature) and safuu  (moral 

order  of culture) converge and through which  social  order is produced 

(Kassam, 2011). It should be noted that the Oromo perform prayer ceremonies 

besides permanently flowing rivers and stagnant water, by the side of big 

mountains, hills, stones and trees. The land around the Galma and the natural 

resources on this land are viewed as sacred and are well protected. Oromo 

society like any society has been conscious of its cultural identity, its relation to 

nature, and the existence of a powerful force that regulates the connection 

between nature and society. The  words  of  prayers,  blessings  and  greetings  

continuously  create  and  recreate  connections between the organizational and 

the cosmological structures (Baxter, 1990). 

The numerous studies were conducted on various types of rituals in 

various parts of the world. For example Sharon Strocchia’s comprehensive 

study of burial rituals in Florence during the fourteenth and fifteenth centuries 

raised a range of issues, such as significant cultural changes; Dianne Owen-

Hughes notes additional dimensions, such as the confrontation between the 

mourning styles of men and women; marriage rituals by Weinstein at 2004 in 

Italy the case of Jewish Style, raised issues such as contents, trends, socio-

cultural aspects; Arnold van Gennep (1960). ceremony on pregnancy in India; 

Aneesa Kassam (2011), studied on Ritual and Classification: A Study of the 

Booran Oromo Terminal Sacred Grade Rites of Passage; Hinnant 1977), studied 

about Guji ritual system; Sirna Gada rituals of Borana (Baxter1990; Megarsa 

1993; Kassam 2011) and Asmarom Legesse(1973), studied on Gada three 

approaches to the study of African society; Alemayehu Haile (2009). Gada 

System: The Politics of Tulama Oromo; However as usual the above mentioned 

researchers have missed the Raabaa Ritual and Ritualization among the Arsi 

Oromo, Ethiopia. For this reason, we have chosen it. In other words, this can be 

considered as knowledge, theoretical and conceptual gaps of this study. 

 

Objectives 

 explore the concept of Raabaa ritual among Arsi Oromo; 

 describe the folkloric elements and characteristics of Raabaa ritual among the 

Arsi Oromo; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
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 identify reaction towards Raabaa ritual and describe its natural setting; 

 explore the socio-cultural significance of Raabaa ritual in study area; 

 analyze the changes and continuities have been seen in the Raabaa ritual 

performance in the study area; and  

  list out and describe the material culture used during Raabaa ritual and find out 

social roles and status among participants during Raabaa ritualization. 

 

Research Methodology 

 

Research Design  

This research is designed to be qualitative research. It is meant to 

describe the natures, patterns and contents of Raabaa ritual and ritualization 

among the Arsi Oromo. Besides, in order to analyze this topic in an in-depth 

and detailed manner, this study has logically been made to have qualitative 

study form.  

 

Sample Size and Sampling Techniques  

The sampling method chosen were purposive or judgmental sampling. 

This enables researchers to capture the necessary and detail information in 

study area. Thus, of the Oromo communities’ only one .i.e. Arsi is purposely 

selected for the case analysis, as this site is among the relatively cultural 

conservative areas.  Accordingly, one district and all five Baallis were selected 

for the sake of the widely functioning of the Raabaa ritual. Moreover, the 

participants these Baallis are neighborhood. So, they share a common laws, 

rules, and regulations under the Gadaa system and relatively intact till today. 

For the primary data collection, the sample size was determined by saturation 

point. While collecting the data from field the researchers were stay in 

community until they get enough information.  

 

Data Sources and Methods of Data Collection  

This study utilized essentially qualitative data generated from primary 

and secondary data sources of information. Primary data were collected via 

three mechanisms. The first mechanism is Key Informants Interview (KII): 

Accordingly, 5 knowledgeable local elders, 3 women, and 5 Gadaa leaders (Abba 

Bokku and Abba Hookka) of all five Baalli were respondents of study.  We have 

selected these respondents, since it is believed that they are an engines of 

Raabaaa ritual and ritualization. In addition, the researchers contacted experts of 
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culture and tourism office of district to obtain data related to status and trends 

of practices and reaction towards the Raabaa ritual and ritualization.  

The second mechanism is Focus Group Discussions (FGDs). Accordingly, nine 

(9) FGDs were conducted with local elders among which five (5) FGDs were 

hold with local elders those who participate in the Raabaa ritual and the others 

four (4) were with knowledgeable women in general and Cifirees (the wives of 

Gadamoojjis) in particular those who have great role in the stages of Raabaa ritual 

activities for all five Baalli. Therefore, a wide range of issues were discussed in 

line with the FGDs guide pertaining to the study objectives. The discussions 

were facilitated and led by the researchers taking notes, and the audio records 

for transcription purpose and further analysis.  

The third means was partial participant observation: field visits have 

been made with all Baalli where and when Raabaa ritual practices take place in 

the study area; which have enable the researchers to understand the issues 

never obtained through other tools of data collection, but which has high value 

in this study. In addition, this means access the researchers to take field work 

photographs and video that have the real sense of the practice and ritual 

procedure. 

Secondary data were collected from different documents and used as 

part of the literature review for further analyses of the basic concepts and 

theories involved in the study. These tasks were accomplished via reclaiming 

various written materials on the subject matter such as: books and journal 

articles as well as internet sources.   

 

Methods of Data Interpretation and Analysis  

After the translation of all of the data collected in Afaan Oromo was 

completed, interview, focus group, and personal observation answers were 

gathered and organized prior to the start of the analysis. Coding to extract the 

main themes and relationships in the data was the main method used for the 

qualitative data. Several coding strategies were used through an inductive, 

iterative process. An inductive coding process was chosen because of the 

simple, straightforward nature of the procedure in developing codes and 

themes directly from the data, whereas, a deductive strategy would have 

developed codes before analysis began based on a previous theory or 

assumption (Stellmacher, 2013). The lack of restraints and open nature of the 

inductive coding process was preferred for this case study because of the nature 

of the research. The data were obtained from the primary foundation of various 
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kinds were also transcribed, put in to thematic and analyzed rationally. Lastly, 

the validity of the information of the study were cross-checked in parallel with 

data which were generated from varies sources. Once the accuracy of data is 

assured, it was analyzed and interpreted, by–and–large, using the qualitative 

approach. Recorded (audio and video), field photographs and field notes were 

made use of to substantiate the description and analyses of the subject matter 

under investigation. 

 

Description of the study Area 

The research conducted study in the Dodola district of the West Arsi 

Zone and Oromia regional state, which are located about 320 km southeast of 

Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. The land coverage of the Dodola 

district is estimated to 1,612 km2. Dodola is one of the districts in the Oromia 

Regional state of Ethiopia. It is named after the administrative center of the 

district, Dodola. Forests cover approximately 37,500 hectares in the Dodola 

district (Oromia Forest and Wildlife, 2016). The environment is characterized by 

an Afro alpine ecosystem. A forest, one of the last surviving coniferous forests 

in the country, dominates the area with a slightly changing forest composition 

along the altitudinal gradient (Hundera et al., 2007).  

It was the capital city of Ganale Awurajja. Ganale's modern 

administration leadership was begun by Fit Awurary Woldemechael Buie 

Falama. He was a single charismatic leader who attracted both his nation and 

the last Ethiopian king, Haile Selassie. Because of his impact and legacy, 

thousands of Ganale Awraja residents still remember him as their transforming 

leader who thought ahead of his time. Because he transformed his nation, a 

nation which never had school, road, telephone, or airport, to test the modern 

services, by starting modern education in 1940s and the second school 1950s, 

airport (which disconnected by Dergu), road, and telephone. His nephew, 

Mekonnen Hassen Buie, who is best known as a great mediator, kept his uncle's 

legacy and helped to build the first high school in the Awraja Ganale (at that 

time Dodolaa, Adaabba, Nansaboo, and Kokossa were ruled under Gazei 

Awraja) in 1961 and get adequate drinking water for his city. But, currently 

Dodola is part of the West Arsi Zone and Dodola is bordered on the south 

by Nensebo, on the west by Kokosa, on the north by the Shebelle River which 

separates it from the Kofele and Gedeb Asasa, and on the east by Adaba. Other 

towns include Herero.Topographically, Dodola district is at 2400 m above sea 

level at the foothills of a mountain range with peaks of over 3700 m. The climate 
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is somewhat cooler than during summer time in central Europe. With increasing 

altitude the climate gets colder and wetter. Above 3000 m a.s.l. night frosts are 

frequent (www.baletrek.com , retrieved on 09 January, 2017). 

The highest points in this woreda are Mount Ilale, Mount 

Korduro and Mount Somkeru. Rivers include the Keresa, Ukuma, Negeso and 

Gude Yerso which are tributaries of the Shebelle. A survey of the land in Dodola 

shows that 28.3% is arable or cultivable (5.1% of the total was part of state 

farms), 17.4% pasture, 48.9% forest (including 696.76 square kilometers of 

natural vegetation and 12.24 of man-made forest), and the remaining 5.4% is 

considered swampy, mountainous or otherwise unusable. Notable landmarks 

include the sites of Adele Angato and Hora Birialle. Linseed, onion, vegetables, 

and fruits are important cash crops.  

Industry in the district includes 32 small industries using local raw 

materials, 25 grain mills, 4 edible oil mills, 2 wood works and one wheat flour 

mill employing 62 people, as well as 202 wholesalers’ 420 retailers and 63 

service providers. There were 19 Farmers Associations with 53,958 members 

and 9 Farmers Service Cooperatives with 7072 members. Dodola has 93 

kilometers of all grades of road, for an average road density of 57.7 kilometers 

per 1000 square kilometers. About 40% of the total population has access 

to drinking water.  

 

http://www.baletrek.com/
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Fig 1: Map of Study area  

 

 
 

Source:  Adapted from Finance and Economic Development Bureau of Dodolaa 

district. 
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Demography  

The 2007 national census reported a total population of this district is 

206810 of whom 100,940 were men and 105,870 were women; 34,151 or 17.62% 

of its population were urban residents; which is greater than the Zone average 

of 13.5%. With an estimated area of 1,612.66 square kilometers, Dodola has an 

estimated population density of 112.2 people per square kilometer, which is 

greater than the Zone average of 27. The majority of the inhabitants 

were Muslim, with 88.98% of the population reporting they observed this belief, 

while 9.46% of the population said they practiced Ethiopian Orthodox 

Christianity, 1.29% of the populations were Protestant and 1.72% practiced 

traditional beliefs.  

The two largest ethnic groups reported in Dodola District were 

the Oromo (91.76%), and the Amhara (6.14%); all other ethnic groups made up 

2.1% of the population. Afaan Oromoo is spoken as a first language by 90.33%, 

and 8.78% spoke Amharic; the remaining 0.89% spoke all other primary 

languages reported.   

 

Climate 

On average, the annual rainfall in Dodola district is 913 mm. 

Temperatures in the high plain range between 10 and 30 degrees Celsius with 

an average of about 15 degrees. With increasing altitude, the climate gets colder 

and wetter. In elevations over 3000 m, night frosts are frequent 

(www.baletrek.com, retrieved on 07 January, 2017). The research area is 

characterized and affected by four different climate zones, which are Mountains 

Savannah, Alpine Forest, Erica Forest and Afro-Alpine Zone. 

 

Culture overview  

The Oromo of Dodola district have many marriage practices. These 

include Gabbaraa, Walgara, Hawwii, Aseennaa fi Butii. Even though Gabbaraa is 

highly acceptable and have cultural values. In these sense Gabbaraa marriage 

custom has its own procedural steps and criteria’s to be contented by the groom 

families. The concept Gabbaraa also derived from the from groom families to 

bride in cash and materials. These gifts were so called Gonfa or Gabbara in the 

Oromo of study area. The Dodola community has various institution of helping 

each other. These include Afoosha, Jigii, Qaboo and Uqqubii associations. Among 

the Dodola Oromo Gumaa, Bokkuu, Jaarsummaa, ulee gosaa, Qaalluu, and Siiqqee 

http://www.baletrek.com/
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are active mechanisms of conflict resolution and managements. In addition, 

there are cultural dish such as Caccabsa, Marqaa, Miccirraa and Finiina and Farsoo, 

Daadhii and Booka in Oromo of study area. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Arsi Oromo’s Conception of “Raabaa”  

Raabaa is the concept which includes social, economic, and political aspects of 

the participants or members of the community in which it is practiced. Literally, it is a 

group of people with definite characteristics and objectives at particular time not 

uncommonly twice in a year at selected and sacred site. It is also the ritual process 

that practiced to full fill and transfer Baallii which symbolized power and or a 

system through which one engaged in Gadaa.  Generally, Raabaa is considered as 

the sign of peace, productivity, development, unity, victory, courageous and 

healthy among their society throughout a given time.  

 

Steps/Stages of Raabaa Processes 

Raabaa’s process has various sequential and remarkable steps. According 

to data gathered from FGDs the basic step to practice Raabaa ritual is the 

discussion and decision among Abba Bokku, Abba hookka and saddetta about 

setting of Raabaa and what ought to be or not. Even though it is not obligation, 

others would also participate and share their ideas and details. To sum up, 

discussing and deciding about how, when, where, who, whom, and what 

should be taken on the upcoming Raabaa by front runners and/or leaders is a 

typical and considerable fundamental stage in the Raabaa processes.  

Fig 2: The get-together of Raabaa ritual  
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Source: Photograph, taken by researchers, February 05, Dodolaa. 

 

 Along line the decision of leaders and pervasively practiced, the first step 

is Korma Walargii. As it understandable from its name Korma Walargii is the 

official opening of the Raabaa ritual. After they slaughter korma walargii stake 

Xiribbaa and Jila bulchuu. This small peg is the symbol of ownership and the 

mechanism of avoid bad spirit from community. During that night all gosaas 

(clans) and Baallii participate in blessing one another and praying waaqaa for 

peace, unity and fertility. Then in the early morning they move to ritual site and 

practice ‘sirna ulee dhabbannaa’ the ceremony of ritual stick.   

 

Fig 3: Gugsii Raabaa (Riding Horse at Raabaa ritual) 

 
Source: Photograph, taken by researchers, February 05, Dodolaa. 

After they finish the ulee dhaabbannaa ceremony they proceed to gugsii 

(riding horse).The stage of gugsii also very appealing and a full of folklore 

elements such as folk song, geerrarsa, folk-music, eebbaa, dhibayyuu and 

daddarbaa as a means of purification. Besides the participants of gugsii can be 

categorized in line with age, status and roles they have in their community.  As 

a rule the Raabaa horse must be castrated since it is conditionally forbidden to 

ride uncast rated horse during Raabaa. Finally, the gugsii is concluded by eebbaa 

and close the ritual by blessing each other according to Seera Gadaa.  

 The second 

step is slaughtering korma Cawwaa at caffee land at another decided time as of the 

first stage. It isn’t allowed to eat conditionally the meat of korma cawwa as it 

represents cawwaa clan because there is vivid and deviant attachment with the 
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clan though nowadays they are being considered in Gadaa system21. Likely to 

korma walargii there is blessing and praying by staking xiribbaa. In addition the 

Arsi Oromo connect korma cawwaa to the time when faced drought and famine 

in history of Oromo that is why they slaughter the bull at ‘Caffee’swamp land.  

 

Afaan Oromo                                                           Equivalent English  

Oromoo gadi dhaabi                              Stable the Oromo 

Hidda keenya gadi dhabi                        Plant our root 

Hirpha Arsii gadi dhaabi                         Plant the Arsi Hirphaa 

Yaa raaba kottee lubaa                           The Raabaa of kottee luba 

Kottee keenya cimsi                               Strength our leg  

Walitti nu itichi                                       Strengthen our unity  

Raaba raaba kuufaa gabbinaa nuuf godhi May our Raabaa be wealthy  

                       

  Following korma Cawwa ceremony, the next step in the Raabaa processes 

is called mana annanii and Korma fuuloo rituals which is taken place commonly in 

identified home. The ceremony is moderately associated and decorated with 

milk and milk products. Full of okolee with annan milk and dhibayyuu is attached 

with staked xiribba which represent being stable like annan canaa22. ‚Canti man 

keessanii hin bahin‛ to mean that be blessed or stable like milk. On the day of 

mana annanii the Raabaa go to the ritual site and ride the horse to finalize the 

ritual of mana annanii. Besides, on the same occasion, there is a slaughtering of 

‚Korma Fuuloo‛.  The ritual messages of Korma fuuloo slaughtering ceremony is 

symbolized the ownership, belongingness and controlling their destiny. 

Generally, at this stage the focus of Raabaa is stability and having identified 

boundary of social, economic, geographic, and political aspects with their 

counterparts and/or other communities though others detail activities including 

foods and drinks are almost the same throughout all stages of the Raabaa rituals.   

 

 

 

 

 

                                                           
21Interview with Baatii Furii,Dodola,Jaunary,07/2017 
22 Interview with Amaan Haajii,Dodola,Jaunary,06/2017 
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Fig 4: Korma Fuuloo slaughtering ceremony   

 
 

                          
                           Source: Photograph, taken by researchers, February 06, Dodolaa. 

 

 The forth step is Korma Harmoo Raabaa rituals. The objective of it is to 

strengthen the unity among members so as to keep themselves from hostility. 

The elders says ‚Kormi harmoo harmooma, Arsooma‛ to mean that the strong 

kinship among the Arsi clans. Korma Harmo ceremony also seen as stage of 

knowing each other and harmonization. In other words, it is the stage where the 

focus of ceremony is founding and strengthening the fundamentals like 
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marriage and so forth for further belonging members or ‚we‛ integration.  

Finally, a Korma harmoo raabaa ritual is the stage of harmonization. 

 The fifth step is sangaa godaa which slaughtered at identified and 

commonly known cave. The unique activities besides others pervasively known 

activity is dhadanna saying ‚Raabni kagodooti‛ to mean that Raabaa belongs to 

godoo. Godoo means the indigenous cave at which the former Arsi Oromo have 

designed and formulated seeraa  gadaa. According to Raabaa ritual the 

spainalcord of slaughtered sangaa godaa is never touched or eaten because it 

represents unity and kinship. Rather, it is given to the abbaa sangaa godaa saying 

‚Quufni mana keettii yaa hafu!‛ (Let be prosperity in your house).  

 The six stages in Raabaa ritual processes are known by the name of Re’ee 

dhawaa which is accompanied with ulee dhabbannaa (staking stick). After the 

goat is slaughtered, its myriad parts are used for prediction (inner parts of the 

goat, for instance intestine), blessing (sense organs of the goat (eye, ear, horn, 

skin, and noise of the goat), and forgiveness (blood of the goat) in their life 

accordingly. For example, Arsi Oromo takes a part of skin of slaughtered goat 

which they call it ‘Meexichaa‛ and put it on the stem of selected large tree 

(dhaddacha) to finalize the rituals associated with re’ee dhawaa.  

 Then the Raabaa go to forest area and cut ulee from Goraa luluffee and 

then return back to the river. The number and type of ulee is determined by the 

number of children and status they have in Gadaa system. Then after, all of the 

participants of the Raabaa rituals stake the stick following Abba bokku and Abba 

Hokka while calling the name of their Baalli as ‘Hii roobalee godoo *5’ In Arsi 

Oromo belief system it’s not good fortune if the ulee failed thus it should be 

stand straightly. Finishing it, they return to their each house up to the next step 

of Raabaa. The following is some of their Geerrarsaa during <.. 

Afaan Oromoo                                                     Equivalent English  

Birmajii godoo,cumaan kun                           Birmajii godoo may this waste 

Yoo misa deebisuu dhabattee                         If it fail to return development 

Aaannan deeisuu dhabattee                     If it fails to return milk 

Yoo finna deebisuu dhabatte                      If it fail to return development 

Yoo cinii balleessuu dhabatte                         If it fail to detect the parasite    

Yoo Oromo cimsuu dhabatte                         If it fail to strengthen the Oromo  

Yoo gadaa cimsuu dhabattee                          If it fail to make stronger the Gadaa 

Situ bilaasha *3                                               You are nothing  

Situ duwwaa *3                                               You are empty 
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 The seventh step in the Raabaa ritual is the slaughtering of ‘Re’ee 

Muxuxxee’ accompanied with staking ‘Ulee luugoo’ at intentionally identified 

‘Malkaa’ which is geographically found at the edge of the boundary. This helps 

them to control their land and expand if possible so as to keep the balance 

between an increment of the people and the demand. It is also the last stick a 

Baalii do at the end of their power thereby transfer power to another Baalii. 

Overall, the step of Raabaa ritual where the Baalii starts to prepare for the 

transmission of the power to another Baalii at the last stage or step of a single 

Baalii’s Raabaa ritual. 

 The final or the last step of Raabaa ritual is known by the slaughtering of 

Dullacha Guurii ceremony. The dullacha guurii is the ceremony which 

slaughtered to call jila Raabaa and all Baallis to transfer power from one Baalli to 

another. On the night of Dullacha guurii sadeeta, baallii hookaa and bokkuu and 

others myriad participants gathered at identified setting by Abbaa bokkuu and all 

ceremonies of transferring power held. Identifying the strengths and weakness 

of the Baalli who has power in their hand, giving information and other 

required materials for the Baalli who is going to take the power, forgiveness for 

all mistakes as the rules of Gadaaa system, blessings by Abba Bokkuu and others, 

praying, Geerrarsaa, and other activities are found at this stages extensively and 

widely.  Finally, Inni angoo fudhatu isa kennuf uffisee/ gonfee bokkuu irraa fudhata. 

Gadaa kee fixxee jirtaa dabarsi jedhuun23. The ceremony of giving Gadaa is 

followed by sirna dhibayyuu and gonfaa.  

 Afaan Oromoo                                       Equivalent English  

      Gadaan gadaa nagahaa siif yaa tatu             May your Gadaa be peace 

Gadaa  

      Ati mandoyyoon bulfadhu                                You rule the mandooyyoo 

          Kallachi siyaa bulfattu                          May kallachaa rules you 

          Ani si ofkalche                                             I have blessed you  

          Gadaan siyaa ofkalchu                                 May Gadaa blessed you 

          Ani malkaa siif kenne                                  I have gave you the river  

          Karaa siif kenne.                                          I have gave you the road  

         Generally, the Raabaa rituals of a single Baalli is finished within eight years 

of one Gadaa system following the above steps and transferred to another Baalli 

which is done repetitively and accordingly throughout all five Baallis.  

                                                           
23 Interview withShuree Baatii and Lammii Roobaa,Dodola,Jaunary,07/2017 
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 The Folkloric elements in Raabaa ritual 

 As Ritual ingredients Raabaa includes various elements such as folk 

games, sports, and even some actual combat; we might even view simple at 

ritual sites. In broad Raabaa can become a ritual for its three parts. These parts 

are action, performance, and intention. But scientifically we can classify these 

elements under folkloric genres as the following: 

 Spiritual Culture  

 The ritualistic sign of Raabaa is that the scarifications of valuable things 

and sacramental entertainments. According to Arsi Oromo elders Raabaa ritual 

is a full of scarifications at all steps and ritual sites. For instance slathering bull, 

goat, dhibayyu and daddarbaa are the common sacrifice.  Even unfortunately if 

there is financial problem (Drought, famine and social instability) occurred to 

the community during Raabaa ritual; they will enforced to the next year/or easily 

full fill Jinfuu by milk. In addition the ceremony in which the validity of the 

Raabaa group internment is recognized; not much evidence is exchanged, but 

the ceremony requires sacrifice in the form of Raabaa ritual purpose. Although 

Raabaa ritual is embedded in spiritual atmosphere that more complex and none-

observable.  

 Oral poetry  

 On the stage of Raabaa ritual all participants perform oral poetry to 

express their social status in the community and to thank their waaqaa (God). 

For example, one of our key informants told us the following poem which 

indicates the Raabaa and its participants.  

               Afaan Oromo                                                                             Equivalent 

English  

Ijoollee culee magaalaa ooluun saalaa           The sons of culee magaalaa  

Ijoollee bokkuu magalaa ooluun saalaa         The sons of Bokkuu magalaa being 

late is shame 

Raabi soyyee Raabaa siifaa                           The Rabii is soyyee Raabaa is good  

Gadaan geenyaan wawarraqxee             The Gadaa came began to be 

active 

 Material cultures  

 The Raabaa ritual is full filled with different materials which symbolize 

and attached to Oromo world view. These are Waraana (spear),Bokkuu,Kallacha, 

Ulee,Kalloo,Wantee(Shield),Erboora,Machallaa, Shore,Warraaqaa and Baallii. The 

symbolic expression of waraanaa (spear) is war and self-defense; Bokkuu and 

kallachaa indicate power.  In the process of Raabaa ritual all material cultures 
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have been used to enrich the stage and it serve as the indication of human 

status.  

 Performing folk arts  

 Although Raabaa ritual requires performance folk art as another rituals.  

The participants taken as those who have perform various actions which have 

different meanings and implications. Even they utilized folk arts as 

communication means in Raabaa ritual practice. These performing folk arts are 

folk dance, folk drama and nonverbal communication Folk arts are very 

important to hold a certain amount of attention for participants to be attentive. 

In Raabaa ritual, performance isn’t something you do for someone else; you are 

both the observer and the observed. Thus during the Raabaa ritual all 

participants are become aware that something is occurring and at what time 

they have to engage in ritual by decorating their selves with various makeup. In 

a sense of performance folk art the action not just conventional, but as a 

substitute a work of art and it is powerful and practical24. 

 The participants of Raabaa ritual and their roles 

The participants of Raabaa ritual area vary in sex, age ,social status and role. All 

Baallis, hookka,bokkuu,sadeetaa and cifiree are participated in Raabaa ritual 

according to their seniority, age, Gadaa grade and status. Balliis are Birmajii, 

Bultuma, Horata, Bahara and Roobalee from senior to junior. Women have the 

significant role in Raabaa ritual and ritualization. Thus, from very beginning 

women are the pillar of Raabaa ritual practice. They are active participant of the 

stage and they are the protocol of Raabaa ritual. Especially the wife of Raabaa has 

a vital position during Raabaa ritual. She gives her husband horse and blessed 

him by holding her Siqqee and Okolee. This mandate is given to her by Gadaa in 

parallel to men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Interview with Meetoo Fayyisaa,Dodola,Jaunary,05/2017 
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                     Fig 7: Women participation and their roles  

 
               Source: Photograph, taken by researchers, February 07, Dodolaa 
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 Historically these all Baallis has its own implication. Accordingly, 

Birmajii designed to will blessed wife; Bultuma for wellbeing; Roobalee to claim 

rain; Horata for hormaata and Bahaara to claim new life. Raabaa can be classified 

into Raaba ajeesa and Raaba mirga qabne. In their community they identified by 

their dressing style and roles. The Raabaa ajessaa known by wearing the lather or 

skin of the wild animals he has killed.  

 

        Fig 8: Raabaa mirga hin qabne                           

 
 

    Fig 9: Raaba ajeesaa   

 

 
Source: Photograph, taken by researchers, February 05, Dodolaa. 
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 The wife place is vital in Raabaa ritual. If her husband is abbaa 

mirgaa/ajeesaa she prepare kalloo,erboora, ballii,alangee, Eeboo, aannoo buufata and 

decorating all his protocol. If he not ajesaa he wear kalloo waatii and sokora red 

baallii. Thus, the wife blessing her husband by saying ofkali gadaa. On the day of 

Raabaa ritual women sing different folk song. For instance;  

killan bahee sirraa dahee abbiyyee hoo  

Oho my father I have came with killaa and I have got finna from you 

Killa guuree sin na uumee abbiiyyee hoo      

Oho my creators I have collect killaa  

 

 Conclusion   

 In this research, we have tried to demonstration in the way Raabaa ritual 

practiced among the Arsi Oromoo of Dodolaa district. The Raabaa ritual 

ceremonies and its practices have been explored from folkloric perspective.   

Thus, Raabaa ritual is the name given to certain group which ruled by and 

practicing gadaa system as a social institution. The full circulation of Raabaa 

ritual is ganna sadeet eight year starting from korma walargii qaluu to dullacha 

guurii.  

 The folklore of going to Raabaa ritual sites among Arsi is a ritual with a 

long history. The participants go to Raabaa ritual with variation of reasons, such 

as, divine and restorative, and to establish mutual affiliation with waaqaa by 

present galataa. The most dominant motive for Raabaa practice this ritual is 

appeal and contact with uumaa fi uumamaa be blessed and take skills of leader, 

through prayers and handing over of power. According to our key informants 

the foundation of Raabaa ritual was directly connected to seera gadaa.   

 However, the Raabaa ritual and the followers had faced various 

oppositions and challenges through time such as confiscation, hiding, and 

incarceration. Some of the major challenges came from local administrators, 

modern religious, and spirit of moderation. The researchers have tried to show 

that the ultimate factor for the coming to dominance of the Raabaa ritual is its 

spiritual, social, and cultural significance. From spiritual aspect, the Raabaa 

ritual is believed as to be guarding stick between uumaa and uumaamaa. Socially, 

it is a gentle ritual for participants of varied religious (Muslims, Christians) and 

social status backgrounds. Therefore, it strengthened social bond. Culturally, 

the community used Raabaa ritual to claim, preserve and develop their gadaa.  
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 Recommendations  

  The fact that the Oromo Gadaa system is decline from time to time and  

attempts made to antithesis this circumstances have to focus critically on its 

corresponding line of research and has to identify concrete measures that has to 

be boarded on. Thus In the sense the role of social institutions at diverse level, 

lawful motivations, and scientific documentation efforts to save the endangered 

Raabaa ritual.  

 Strategies and declarations issued need to elucidate the roles, tasks and Overall 

mandates of federal, regional and local institutions in relation to the Gadaa in 

bold and Raabaa ritual in particular as they help to revitalized the overall the 

Oromo life Jiruu fi jireenyaa.  

 The Oromiyaa culture and tourism office and bureau need to make more 

elaborate guidelines and proclamations for ‘indigenous knowledge in general 

and Raabaa ritual in particular‛ as it is very inessential in use and Conservation. 

 The related governments agents have to clearly indicate the role, clear structure, 

inter organizational relation and the boundary of different institutions dealing 

with the Raabaa ritual and work to avoid confusion on Oromo culture and 

Raabaa ritual in particular.  

  It is also vital to facilitate conditions to ensure the way new generation learn 

and promote the Raabaa ritual, empowering the community at the grass root 

level and contribute to its sustainable. 

  Any decisions regarding to Oromo culture have to have a great room for the 

customary bodies (Bookku, jaarsa biyyaa ,cifiree and Hookaa) in the controlling and 

safeguarding. 

 Empowering community and community-based customary institutions instead 

of marginalizing them and enforcing and encouraging the real bottom-up 

approach in the practicing and revitalization of the Raabaa ritual. 
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Abstract: The paper proposes an analysis of the educational undertaking in higher 

education systems, in the context of the paradigmatic changes in the teaching process 

and of the occurrence of certain global issues with regard to the reduction of student 

population. Recent studies and official policies regarding the competences of the future 

professionals, the learning styles and the teaching strategies indicate the need for a 

change in the teaching approaches in the Romanian higher education. The academic 

environment allows and, at the same time, requires that the general principles of 

pedagogy for adults be applied: the rigorous definition of the aims and the content 

selection according to competences and type of education, the student’s assumed 

responsibility, the interaction between teacher/mentor/educator and students, the 

effective use of cognitive and socio-emotional energy generated by the educational group, 

the selection of the teaching strategy in accordance with the target group and with the 

topics tackled, vocational counselling and professional tutoring. The new trends are 

being applied in more higher education systems around the world, producing substantial 

changes in curriculum and successfully integrating the exploratory approaches, which 

develop the students’ thinking, the communicative, analytical, synthetical and 

argumentative skills, the transfer of knowledge and creativity. 

Keywords: higher education policies, professional competences, pedagogy for adults, 

educational risk, knowledge-based society, higher education area, information 

technologies. 

 

Context european și național în învățământul superior 

 

Convenţiile europene au determinat o serie de schimb�ri şi adapt�ri ale 

sistemelor de înv�ţ�m}nt aşa înc}t s� se obțin� un spaţiu european al 

înv�ţ�m}ntului superior, bazat pe cooperare internaţional� şi schimburi 

academice, un spaţiu european atractiv at}t pentru studenţii şi profesorii 

europeni, c}t şi pentru studenţii şi profesorii de oriunde din lume. C}t de mult 

s-a reuşit? Cum a evoluat înv�ţ�m}ntul superior din ț�rile europene? O parte 

din raspunsuri le g�sim în studiile ştiinţifice şi rapoartele realizate sub egida 

Consiliului Europei care a vrut s� ofere un fedback c}t mai obiectiv la finele 
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anilor 2010, 2012 și 2015. Pentru tema abordat� în aceast� lucrare consider�m 

relevant�  abordarea comparativ� a informațiilor oferite în primul raport - 

„Bologna Process Stocktaking Report 2009 -  Report from working groups 

appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in 

Leuven/Louvain-la-Neuve 28-29 April 2009‛25 -  și în cel mai recent raport ‛The 

European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report‛26.  

În registrul provocări educaționale globale putem încadra politicile UE 

de creștere a populației la nivel terțiar, raportate la informațiile reale inregistrate 

în mediul universitar din diferite ț�ri: ‛A year after the EHEA countries had 

adopted the Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué27, the European Union 

countries among them adopted the Europe 2020 strategy and the target that by 

2020 at least 40 % of young people (aged 30-34) should have completed tertiary 

or equivalent education. In the following, all EU countries except the United 

Kingdom28 defined national targets for tertiary education in their Europe 2020 

National Reform Programmes (European Commission, 2014a). As the BFUG 

reporting showed, also two non-EU/candidate countries (Montenegro and 

Serbia) have adopted such targets. As a result, 30 of the 48 systems covered by 

the present report have at least one quantitative objective regarding the 

population entering, participating in and/or completing higher education, 

                                                           
25 Bologna Process Stocktaking Report 2009 -  Report from working groups 

appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in 

Leuven/Louvain-la-Neuve 28-29 April 2009, Written by Andrejs Rauhvargers, 

Cynthia Deane & Wilfried Pauwels 
26 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education 

Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union 
27 Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué: The Bologna Process 2020 – The 

European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the 

Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven 

and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. 
28 The United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) declined to set 

national targets on the basis that this was considered unnecessary action at EU 

level and that target setting per se was not in line with national policy. While 

there are no national targets in the United Kingdom (Scotland) either, individual 

‘negotiated’ targets are agreed with every higher education institution through 

outcome agreements. 
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namely a specific share of higher education graduates among the 30-34 year-

olds to be reached by 2020, ranging from 26-27 % in Italy and Romania to 60 % 

in Ireland and 66 % in Luxembourg. Norway reported a quantitative objective 

concerning the population entering higher education, namely an increase by 

24.800 in the number of study places by 2019 (compared to 2006). Some of the 

countries have set more than one quantitative objective without reference to 

underrepresented groups. Those additional objectives mainly concern the share 

of the population aged 19 or 19-24 entering or participating in higher education 

(Germany, Malta and Slovenia) and the share of students or graduates in the 

fields of engineering and natural sciences (Estonia, Lithuania and Poland). After 

a steep increase in the first decade of the 21st century, the Czech Republic for 

2015 defined upper ceilings for first-time enrolments in tertiary education 

(roughly up to two-thirds of the relevant age cohort) and first cycle graduates 

continuing to study in the second cycle (not more than 50 %).29 

Aceste dorințe europene și politici oficiale au înt}mpinat obstacole 

serioase în ultimii ani reprezentate de o serie de probleme cu care se confrunt� 

sistemele educaționale și care au generat sc�derea num�rului de studenți și 

reducerea populației în înv�ț�m}ntul superior. Fenomenul este menționat și în 

ultimul raport al Comisiei Europene privind implementarea Procesului 

Bologna: ‛EHEA countries show a mixed picture when looking at the changes 

in the total student population during the periods between some of the recent 

key milestones of the Bologna process (i.e. between 2005/06 and 2008/09 and 

between 2008/09 and 2011/12) as well as when considering this entire time 

period. Changes in the student population through time result from the 

influence of multiple factors. It should also be borne in mind that demographic 

changes (i.e. an increase or a decrease of a cohort) only gradually affect the 

higher education system because of the 'continued impact of past cohorts' 

(Vincent-Lancrin, 2008).The total number of students enrolled in tertiary 

education is lower in 2012 than in 2006 in nearly one third of the EHEA 

countries for which data is available. This decrease is the most pronounced in 

Georgia (-31.5 %), Latvia (-26 %), Kazakhstan (-18.8 %) and Romania (-15.5 %) 

when comparing the two academic years, despite the four countries showing 

different patterns within this time period. Georgia and Kazakhstan recorded a 

                                                           
29 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education 

Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, pg. 120. 
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strong decrease in the number of students between 2006 and 2009 while 

showing a limited rise between 2009 and 2012. Latvia registered two 

consecutive decreases in the total number of students. In Romania, the strong 

growth in the number of students in 2009 compared to 2006 was followed by a 

decline in 2012 compared to 2009‛30.  

Diferențele dintre state și decalajele înregistrate în timp faț� de agenda 

european� au r�d�cini serios ancorate și în dimensiunea social� a 

înv�ț�m}ntului terțiar. C}nd se listau primele m�suri concrete în Comunicatul 

de la Bergen (2005) 31 la începuturile fundament�rii spațiului european al 

înv�ț�m}ntului superior (EHEA), puțini au fost cei care au acordat importanța 

cuvenit� aspectelor privind componenta social�, accesul studenților, în special a 

celor proveniți din medii dezavantajate, care solicit� servicii specializate de 

consiliere și tutoriat.  Etapele parcurse au demonstrat impactul acestor 

componente specifice vieții universitare, Bucureștiul fiind nominalizat în seria 

de comunicate referitoare la ministerele care au agreat m�surile și eforturile de a 

dezvolta dimensiunea social� în înv�ț�m}ntul superior, reducerea inegalit�ților 

și oferirea suportului adecvat de consiliere și tutoriat32. 

Realitatea educaţional� cap�t� alt� configuraţia c}nd este tr�it� şi simţit� 

din interiorul sistemului universitar. Într-un raport paralel realizat de studenţi – 

‛Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet the expectations from 1999‛33 - 

sunt evidenţiate schimb�rile și stadiul actual al sistemelor universitare din 

perspectiva beneficiarilor și contureaz� o alt� viziune de ansamblu, ceva mai 

puțin optimist� și mai realist�, asupra modului în care Procesul Bologna a fost 

implementat în Europa.  

  

                                                           
30 European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The European Higher Education 

Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, pg. 34.  
31 The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Communiqué of 

the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, 

Bergen, 19-20 May 2005. 
32 Bucharest Communiqué: Making the Most of Our Potential: Consolidating the 

European Higher Education Area, 26-27 April 2012, pp. 1-2. 
33 ‛Bologna with Student Eyes 2015. Time to meet the expectations from 1999‛,  

Brussels, April 2015 by European Students’ Union—ESUwww.esu-online.org, 

ISBN978-94-91256-01-1 
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Nuanțe clasice și abordări noi în pedagogia învățământul universitar 

 

Sc�derea populației studențești, schimbarea atitudinii tinerilor faț� de 

înv�țare și formare, presiunea de a identifica noi forme de e-learning și de 

tutoriat, sunt probleme globale resimțite în spațiul european al înv�ţ�m}ntului 

superior și în mod special în universit�țile din Rom}nia. Actualizarea și 

eficietizarea cu succes a unor orient�ri didactice consacrate de-a lungul timpului 

în istoria înv�ț�m}ntului academic, presupune în primul r}nd adoptarea și 

implementarea principiilor pedagogiei adulților: definirea riguroas� a scopului 

și selecția conținutului în funcţie de competențele vizate și tipul form�rii, 

responsabilitatea personal� asumat� de student,  interacțiunea  

profesor/tutore/mentor – student, utilizarea eficient� a energiei socio-emoționale 

și cognitive generat� de grupul educațional, alegerea strategiei didactice în 

funcţie de grup și temele abordate, consilierea vocațional� și tutoriatul 

profesional. 

Mult� vreme educația adulților, implicit a tinerilor studenți,  a însemnat 

‚Profesorul pred� prin susținere de prelegeri – studentul audiaz� şi noteaz�‛. 

Cercet�rile privind stilurile de înv�țare și metodologiile instructiv-educative 

adecvate la v}rsta tinerilor adulți arat� categoric nevoia de schimbare a 

abord�rilor didactice în înv�ț�m}ntul superior rom}nesc. Comparativ, la nivelul 

sistemului educațional, putem vorbi despre o accentuat� schimbare a 

paradigmelor pedagogice în înv�ț�m}ntul preuniversitar, unde s-au adoptat 

mult mai devreme orient�rile specifice pedagogiei activ-participative și  a 

constructivismului în înv�țare.  

Actualmente, în multe sisteme universitare din lume, s-au produs 

schimb�ri profunde și metodologiile activ-participative care solicit� studentului 

g}ndirea, comunicarea, argumentarea, exemplificarea, transferul de cunoaștere 

sunt aplicate și promovate din ce în ce mai mult în înv�ț�m}ntul superior 

datorit� valențelor pedagogice demonstrate în rezultatele înv�ț�rii și în 

formarea competențelor tinerilor.  E-learning, instruirea dirijat�, aplicațiile în 

situaţii reale sau pe sisteme virtuale, dezbaterea, prelegerea intensificat� sau cu 

oponent, studiul de caz, jocul de rol, grupul de instruire, sunt doar unele 

exemple de strategii utilizate în mod curent în educaţia adulţilor și a tinerilor 

studenți, abord�ri care faciliteaz� înţelegerea informațiilor, corelarea şi 

evaluarea informaţiilor, explorarea şi dezvoltarea alternativelor, transferul în 

alte situații, crearea unor noi abord�ri, analiza și sinteza cunoașterii, prezentarea 

– argumentarea - negocierea deciziei, opțiuni de abordare a situaţiilor reale.  
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O atenție deosebit� se cuvine unei caracteristici pedagogice în lucrul cu 

studenții care e generat� de forța și energia înv�ț�rii sociale la aceast� v}rst�. 

Așa numitele forme sociale ale pred�rii-înv�ţ�rii atrag atenția asupra unor 

condiții favorizante: dezvoltarea relaţiilor sociale, exersarea și înv�ţarea 

rolurilor sociale, lucrul pe grupe de interes, ș.a.  

Din perspectiva abord�rilor pedagogice ale pred�rii-înv�ț�rii, rapoartele 

oficiale precizeaz� c�  Procesul Bologna nu a avut în atenție de la început, în 

mod direct, orientarea Învățământ Centrat pe Student (ICS). Introducerea pe 

agenda european� se face în principal  în Comunicatul Conferinței Ministeriale 

asupra Procesului Bologna de la Leuven și Louvain-la-Neuve din anul 2009: 

‛Afirm�m din nou importanța misiunii de predare a instituțiilor de înv�ț�m}nt 

superior și necesitatea reformei continue a curriculei orientate c�tre dezvoltarea 

rezultatelor procesului de înv�țare. Înv�ț�m}ntul centrat pe student necesit� 

împuternicirea celor care studiaz� la nivel individual, noi abord�ri asupra 

pred�rii și înv�ț�rii, sprijin eficient și structuri de îndrumare și o curricul� în 

mod mai clar concentrat� pe cel care învaț� în toate cele trei cicluri. Reforma 

curricular� va fi astfel un proces continuu care va conduce la c�i de educație de 

înalt� calitate, flexibile și adaptate individual. Academicienii, în str}ns� 

cooperare cu reprezentanții studenților și cu cei ai angajatorilor, vor continua s� 

dezvolte rezultate ale înv�ț�rii și puncte internaționale de referinț� pentru un 

num�r în creștere de domenii tematice. Cerem instituțiilor de înv�ț�m}nt 

superior s� acorde atenție deosebit� îmbun�t�țirii calit�ții pred�rii programelor 

de studiu la toate nivelele. Acest fapt ar trebui s� fie o prioritate în 

implementarea ulterioar� a Standardelor și Standardelor de Referinț� europene 

pentru asigurarea calit�ții.‛ Comunicatul de la Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009. 

În aceeași not� de promovare a unui înv�ț�m}nt centrat pe nevoile și 

potențialul studenților, mențion�m și ‚Memorandumul asupra înv�ţ�rii 

permanente‛34 care arat� susținerea noilor orient�ri pedagogice și necesitatea 

înv�ţ�rii permanente prin cele şase orient�ri cheie declarate: noi competenţe de 

baz� pentru toţi, realizarea unor investiţii superioare în resursele umane, 

încurajarea inovaţiei în predare şi înv�ţare, valorificarea înv�ţ�rii, reg}ndirea 

orient�rii şi consilierii, înv�ţarea în medii educaționale variate.  Așa cum 

metodele de predare-înv�țare se dezvolt� de-a lungul timpului, așa se dezvolt� 

și modalit�țile de asimilare a cunoștințelor și instrumentele pe care le folosesc 

                                                           
34 Comisia European�, Memorandum asupra înv�ţ�rii permanente, Brussels, 

30.10.2000 
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studenții pentru a înv�ța. Acest lucru este atestat de creșterea înv�ț�m}ntului 

online și la distanț� și utilizarea de zi cu zi a computerelor, Internetului și 

spațiilor interactive online în domeniul pred�rii-înv�ț�rii, precum și utilizarea 

sistemelor avansate de management al informației pe care un num�r mare de 

instituții îl utilizeaz�35.  

 

 

Integrarea sistemelelor IT și utilizarea tehnologiilor comunicaționale 

în asistența învățării și tutoriatului studenților 

 

Sistemele IT și utilizarea tehnologiilor comunicaționale în predare-

înv�țare și consiliere-tutoriat are multiple abord�ri, de la cele mai simple 

precum accesarea internetului, e-mail, pagini web didactice, p}n� la cele mai 

sofisticate tutoriale online, baze de date, e-portal, platforme electronice sau 

sisteme inteligente de înv�țare. Oricare ar fi forma concret�, aceste aplicații 

întensific� inv�ț�m}ntul centrat pe student și transform� mediul de înv�țare din 

pasiv în activ, permiț}nd o combinație între înv�țarea dirijat� și cea mediat� de 

tehnologii, între înv�țarea din spațiul educațional în campus și cea la distanț�, 

continu}nd acțiunea educațional� și în alte medii sociale, m�rind timpul acordat 

înv�ț�rii, diversific}nd spațiile de lucru și permiț}nd adaptarea la stilul personal 

de înv�țare al oric�rui student. 

Valorificarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale și a 

sistemelor inteligente constituie o dominant� european�, reflectat� la nivel 

oficial în prioritatea orizontal� ‛Open and innovative education, training and youth 

work, embedded in the digital era‛. Susținerea inov�rii si promovarea dezvolt�rii 

unor noi abord�ri educaționale în procesul form�rii studenților, a transferului și 

a punerii în aplicare a unor practici inovatoare de predare-înv�țare, precum și 

promovarea cooper�rii, a activit�ților de înv�țare reciproc� și a schimburilor de 

experienț� la nivel European sunt deja sau vor trebui s� devin� politici aplicate 

de fiecare instituție de înv�ț�m}nt superior.  

                                                           
35 ‛Înv�ţ�m}ntul centrat pe student - ghid pentru studenţi, cadre didactice şi 

instituţii  de inv�ţ�m}nt superior‛, 2010,  Angele Attard, Emma Di Iorio Koen, 

Geven Robert Santa - publicaţie  a proiectului « Timpul pentru un nou model în 

educaţie:  Învăţamantul Centrat pe Student », finanţat cu sprijinul Comisiei 

Europene – Education and Culture. Lifelong Learnng, pg. 25. 
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Sistemele inteligente de instruire, softurile educaționale și, în general, 

orice aplicație dezvoltat� prin valorificarea TIC în înv�ţ�m}nt, devin 

instrumente didactice cu calit�ți pedagogice, care pot servi unor scopuri 

educaționale variate. Din aceast� perspectiv�, cel mai mare impact îl au 

suporturile pentru open learning (sisteme de comunicare, sisteme de 

programare şi sisteme de modelare dinamic�, instrumente pentru structurarea 

cunoaşterii prin organizarea datelor, platforme de înv�țare, etc.) sau pentru 

înv�ţarea prin descoperire dirijat� (sisteme de simulare, jocuri didactice, sisteme 

de monitorizare a proceselor, sisteme tutoriale inteligente).  Multe dintre 

tehnologiile și aplicațiile dezvoltate au un rol de auxiliar didactic, servind ca 

suport în predare–înv�țare (multimedia, tabla smart, tutoriale online, etc.) sau 

fiind destinate managementului şi administr�rii instituțiilor educaționale. Fie c� 

sunt sisteme inteligente, soft-uri de înv�țare, soft-uri de predare, platforme 

interactive de predare-înv�țare-evaluare, jocuri instructiv-educative, ș.a., toate 

acestea promoveaz� și inoveaz� modalit�ţile de utilizare a elearning-ului în 

lucrul cu studenții. 

În ceea ce privește tutoriatul asistat sau intermediat de IT putem spune 

c� reprezint� una dintre cele mai eficiente forme de asistenț� și consiliere a 

studenților în general și în mod special a tinerilor cu risc educațional de 

abandon și cu dificult�ți în parcurgerea programelor de studii. Realizat� prin 

interacțiune direct� și asistat� de instrumente IT, aceast� activitate se recomand� 

s� acopere urm�toarele arii specifice de acțiune: 

1. sprijinirea în înţelegerea funcţion�rii universit�ţii şi facult�ţii, în vederea 

adapt�rii în condiţii optime la exigenţele corespunz�toare fiec�rui an de studii; 

2. consultanț� științific�, metodologic� sau pedagogic pentru adaptarea stilului de 

înv�țare la standardele de înv�ț�m}nt superior și la aştept�rile profesorilor; 

3. familiarizarea cu modul de desf�şurare a activit�ţii didactice pe baza sistemului 

de credite transferabile, astfel înc}t s� poat� beneficia de avantajele oferite de 

acest sistem; 

4. asistenț� la încheierea contractelor de studii, astfel înc}t s� faciliteze înțelegerea 

situaţiei academice și financiare a studentului; 

5. orientarea în alegerea specializ�rii și alegerea unui curriculum personalizat ce 

ţine seama de abilit�ţile, interesele și preocup�rile studentului; 

6. asistarea pentru facilitarea accesului la resursele universit�ţii (biblioteci, 

laboratoare, spații cu resurse de înv�țare, facilit�ţi experimentale de v}rf din 

facultate şi centre de cercetare ale universit�ţii, etc.); 
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7. atenţionare asupra organiz�rii evenimentelor de înv�țare, a seminariilor 

stiinţifice în facultate şi asupra evenimentelor de anvergur� din Universitate; 

8. orientarea în privinţa oportunit�ţilor de continuare a studiilor la nivel master şi 

doctorat; 

9. consiliere, asistare şi orientare privind oportunit�ţile de carier� profesional�, 

posturile care pot fi ocupate de absolvenţi; 

10. consiliere pentru elaborarea de CV și alte documente de candidatur� pentru un 

loc de munc� şi preg�tirea studenţilor pentru interviuri în vederea angaj�rii; 

11. informare cu privire la oportunit�ţile sociale, culturale şi sportive care se pot 

asocia activit�ţilor de înv�ţare; 

12. facilitare de întâlniri directe sau online cu practicieni ai profesiilor relevante 

pentru specializarea studenţilor, cu reprezentanţi ai mediului social, cultural şi 

de afaceri; 

13. administrarea unor instrumente de cunoaștere/autocunoaștere a potențialului și 

a personalit�ții studenților; 

14. consiliere în vederea soluţion�rii unor probleme personale emoționale, 

atitudinale sau conjuncturale ap�rute în viaţa studenţeasc� (probleme de 

s�n�tate conexe procesului de înv�ţare, probleme emoţionale, stresul ocazionat 

de examene, atacurile de panic�, anxietate etc.); 

15. asistarea în luarea unor decizii privind parcursul universitar, precum şi în 

rezolvarea unor probleme administrative curente. 

 

Tehnologiile informaționale și comunicaționale își demonstreaz� astfel 

valențele pedagogice at}t în interiorul spațiului universitar pentru a ajuta 

profesorii s� creeze un mediu interactiv în sala de curs, precum și în afara 

acesteia, pentru a prelungi și intensifica procesele de înv�țare ale studenților și a 

fixa/completa achizițiile produse deja prin interacțiunea direct� în grupul 

educațional. Aceste noi modalit�ți didactice permit studenților s� acceseze 

informații și s� le utilizeze în timpul și în spațiul ales de ei, sub orice format de 

media, indiferent dac� e digital, tip�rit sau multimedia. Este de necontestat 

faptul c� mediile de înv�țare bogate în tehnologii informaționale și 

comunicaționale sprijin� procesul de înv�ţare și ofer� o gam� larg� de servicii 

prin asigurarea de asistenţ�, cursuri şi resurse disponibile online în orice 

moment sau spațiu, consiliere și tutoriat.  

În contextul internațional actual, Uniunea European� este o construcție 

complex�, caracterizat� printr-o dinamic� accentuat�, iar Rom}nia are provoc�ri 

serioase în valorificarea oportunit�ților oferite și în minimalizarea 
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vulnerabilit�ților tipice unui stat nou membru în uniune, promov}nd și 

adopt}nd politici coerente, cu impact în formarea profesional� a tinerilor 

studenți, în sistemul educațional și mai ales în creșterea accesului la noile 

tehnologii informaționale și comunicaționale și utilizarea acestora pe scar� larg� 

pentru generarea înv�ț�rii autentice, cu facilitarea reception�rii, a înțelegerii și a 

asimil�rii conținuturilor științifice (Lupașc, 2016)36.  

Chiar dac� implementarea tehnologiilor moderne genereaz� o creştere a 

costurilor pe termen scurt, acestea sunt pe deplin justificate de investiția în 

capitalul uman și impactul pe termen lung reflectat în dezvoltarea 

competențelor profesionale, a autonomiei,  a flexibilit�ții, comunic�rii, asum�rii 

vocaționale a  profesiei, componente de baz� în formarea la studenți a unui stil 

de înv�țare eficient�  și de autoinstruire. Investiția este susținut� și de 

paradigma înv�ț�rii centrate pe student care este,  de asemenea, o direcție 

strategic� asumat� la nivel global european și recomandat� constant în 

documentele oficiale.  
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 Monica Lovinescu și est-etica unei Istorii a literaturii române pe unde scurte 
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    Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  

 

Abstract: The radio literary comments, signed by Monica Lovinescu, re-created and 

published as A History of the Romanian Literature on Radio Short Waves, have as a 

main target rebuilding of an era, in order to update the past. The general outlook is 

ethical, as the author is highly recommending those writers who did not give up the 

pressure of the communist regime, criticizing the opportunists. Monica Lovinescu talks 

about the specificity of the Romanian dissident movement, but also about those novels 

published elsewhere, pointing to the "resistance through culture" manifested in 

Romania. Not necessarily a sample of literary criticism, the book is fresco of 

contemporary morals, a history of literature written on the spot, or reconstituted from 

her hot, virulent and reluctant reactions.  

Key words: communism, resistance through culture, history, pressure, ethic, 

contemporary morals 

 

Jurnalist� asumat� şi critic literar proclamat, fiica lui E. Lovinescu, își 

pune ambele talente în slujba restabilirii adev�rului istoric, într-un timp în care 

a nu fi de acord cu sistemul echivala cu o moarte sigur�, oriunde te-ai fi aflat. 

‚Cenaclul‛ radiofonic care se deruleaz� în afara Rom}niei, la Europa Liber�, 

timp de 30 de ani (din 1962 p}n� în 1992), se reg�sește parțial ast�zi într-un 

volum ce conține o selecție a cronicilor literare ce-i vizeaz� pe scriitorii rom}ni, 

re-construite în vederea punerii la zi a trecutului, ca o condiție esențial� a 

supraviețuirii – dup� cum admite chiar autoarea. Cronici care au spus adev�rul 

ce nu se putea pronunța în țar�, au creat o punte indispensabil� între 

‚supraviețuitorii‛ din Rom}nia și ‚clandestinii‛ ce aveau s�-și fac� simțit� 

prezența în exil, au vegheat, sancțion}nd exemplar și f�r� drept de apel orice 

abatere a oportuniștilor și a celor lipsiți de talent, iar acum au fost înmagazinate 

pentru ‚cercet�torul de m}ine‛. Cartea O istorie a literaturii române, pe unde 

scurte (1960-2000), ap�rut� la editura Humanitas în 2014, recompune panoramic 

„istoria recent�‚ a literaturii noastre și prezint� cele mai importante materiale 

radiofonice difuzate în cadrul emisiunilor Teze și antiteze la Paris sau Actualitatea 

culturală românească, realizate al�turi de soțul s�u, Virgil Ierunca. Volumul 

completeaz�, astfel, șirul unui alt tip de memoriale (Unde scurte, vol. I-VI), 

continuând cu La apa Vavilolului I și II, apoi cu seria Jurnalelor (1981-1984; 
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1985-1988; 1990-1993; 1994-1995; 1996-1997 și 1998-2007), toate acestea acoperind 

o epoc� tenebroas� a istoriei naționale. ‚Microfonul era neutru și oarecum străin la 

Radio Paris unde, în afară de niște cronici literare, știrile erau redactate «obiectiv», adică 

diplomatic-anoste, de o redacție centrală, deși jurnaliștii de diferite limbi le adaptau după placul 

lor. Odată însă cu Europa Liberă, același microfon se personaliza: presimțeam că poate deveni 

ceea ce voi face din el, o vocație (<) Îmi voi popula studioul cu umbrele ascultătorilor anonimi pe 

care mi-i închipui complici. Din moment ce țara se împarte între Ei (guralivii stereotipului de 

partid) și Noi (paznicii chinuiți ai tăcerii), mie, beneficiind, printr-un capriciu geografic, de 

avantajul distanței, îmi revine să vorbesc în numele ultimilor‛[1]- astfel e enunțat în Jurnal 

un soi de program editorial, pe care Monica Lovinescu îl va respecta cu 

sfințenie.  

G�sim în volum descrieri ale principalelor etape parcurse de literatura și 

cultura rom}n� de la dezghețul aparent al anilor ’60, speranțele liberaliz�rii, 

șocul Tezelor din iulie și reacția breslei scriitoricești, puținele cazuri de 

dizidenț� și timidele exemple de „rezistenț� prin cultur�‛ în România, 

scandalurile plagiatelor, declinul cultural al anilor ‘80, momentul ‘89 și 

dezam�girile tranziției. Elementul de noutate al ‚istoriei‛ literare pe unde scurte 

este c� Monica Lovinescu adaug� analizei textelor scrise în țar� și operele create 

de scriitorii rom}ni în exil, d}nd astfel o nou� dimensiune spiritului rom}nesc, 

pe care ea a avut privilegiul de a-l vedea unitar, neîngr�dit de ideologii. E o 

istorie a literaturii care se scrie pe loc, sau se reconstituie din reacții la cald, 

virulente și revendicative. Volumul este organizat pe trei secțiuni: în prima, sunt 

grupate articolele și comentariile care trateaz� relația scriitor-ideologie, 

denunț�torii, rezistența prin cultur� și disidența. E analizat� poziția Uniunii 

Scriitorilor faț� de evenimentele momentului – forul suprem al breslei – și sunt 

trecuți în revist� principalii președinți ai s�i, de la Beniuc la D.R. Popescu. Sunt 

prezentați scriitorii care și-au f�cut nume în perioada de dezgheț relativ de dup� 

1964, sunt analizate primele semne de trezire și demascate a compromisurilor 

vizibile în poezie și proz� (chiar și în romanele lui Breban si Ivasiuc). P�unescu 

și Vadim își primesc tratamentul așteptat, iar cititorii (avizați) afl� lucruri 

interesante despre romane care nu aveau cum s� apar� în Rom}nia comunist�. 

Dar Monica nu se oprește aici: pasionat� de ideea de disidenț�, ea analizeaz� cu 

minuțiozitatea unui ceasornicar acest concept, încerc}nd s� r�spund� la 

întrebarea: de ce la noi, scriitorul nu s-a implicat în viața cet�ții și de ce 

literatura rom}n� nu a dat un nume de notorietatea lui Soljenițîn. „În România, 

disidența a constituit o excepție. Rezistența de la noi se manifestase când nu exista sub forme 

organizate în celelalte țări satelite și încetase tocmai când debuta la vecini. Ne-am bătut și au 

murit în munți, pe când Apusul orbise și surzise macerându-și victoria și uitându-și ostaticii. 
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Din închisorile unde ni s-au lichidat elitele n-au mai ieșit în anii ’60 decât umbrele încrâncenării 

de ieri. Trei valuri de teroare (1948-1952-1958) au secătuit organismul colectiv. Ne surpasem în 

tăcerea aproape generală. Ne sacrificasem în gol. Cu această impresie de inutilitate au ieșit din 

temniță cei mai mulți dintre supraviețuitori, unii dintre ei rămânând și în «libertate» la 

dispoziția Securității.*<+Din pricina acestui vid al reacției, calea devenea liberă pentru opereta 

grotesc folclorică prin care Ceaușescu nu numai că și-a ridiculizat compatrioții, dar le-a și răpit 

temeiul unii sentiment național justificat de o ocupație străină‛.[2] C}t privește atitudinea 

scriitorilor rom}ni, criticul formuleaz� o explicație plauzibil�: „«orfani ai 

curajului», niciodată ai talentului. Nici ai rafinamentului. Esteticul salva și justifica 

totul. Se «rezistă prin cultură». Constatarea sau scuza va fi curentă și în 

postcomunism‛.[3] Alt�dat�, Monica explic� evoc}nd scrisoarea c�tre Europa 

Liber� a lui Dorin Tudoran, cel care, între dou� demisii importante, ce îi vor 

scrie destinul (din Consiliul Uniunii Scriitorilor și din Partid) va încerca s� 

g�seasc� specificul disidenței rom}nești, care a fost, întotdeauna, solitar�: ‚În 

România, milioanele de oameni ce tac același gând, gând în dezacord cu o soluție sau 

alta, cu o hotărâre sau alta, cu o linie ori alta de acțiune impuse de conducerea statului, 

transformă disidența în singurătate. De aceea cred că în România, a fi disident, 

reprezintă doar un gest de eliberare interioară.‛[4] Scriitorii rom}ni nu au reacționat 

la suferințele colective, așa cum au f�cut-o oamenii de litere în Polonia, iar 

jurnalista puncteaz� asta: ‚Scriitorimea română și-a menținut revendicările într-un cadru 

strict profesional. Ea recenzează năpasta, doar atunci când îi calcă pragul și din istorie riscă să 

ajungă în istorie literară. ...Nicio voce de scriitor nu s-a auzit ridicându-se împotriva 

martirajului părintelui Calciu, nicio mână de scriitor nu s-a întins spre muncitorii care încercau 

să se constituie într-un sindicat real, sau în forme mai mult sau mai puțin violente se străduiau 

să-și apere drepturile elementare. În Polonia, nașterea lui Solidarnosc a fost pregătită de 

intelectualii din K.O.R.‛[5] În schimb, scriitorul roman a g�sit evadarea în aluzie, 

încifrare și evazionism, adic� în literatura pur�. Așa se explic� de ce, chiar și 

traduse, scrierile noastre nu au fost înțelese pe deplin în Occident. Omul de 

litere a trebuit s� scrie mai înt}i pe zidurile închisorii, s� își înfr}ng� 

autocenzura și apoi s�-și încifreze mesajul pentru a trece cu bine de cele cinci 

v�mi ale cenzurii instituționale prezente în comunism. Nicio oper� major� nu s-

a scris la noi, consider� Monica Lovinescu, în schimb, s-a obținut generalizarea 

talentului. Evazionismul, de care au fost acuzați scriitorii rom}ni, a fost și el 

condamnat. Vorbitul în dodii, așa cum se prezint� scriitura la Marin Preda, de 

exemplu, a fost singura soluție de supraviețuire. ‚Pentru a pătrunde din nou în 

literatură – după zodia realismului socialist care o anulase – se cere un inevitabil popas 

pe pragul etic. De pe acest prag am privit mai ales, fără a-l confunda însă o clipă cu un 

criteriu estetic. Literatura va răspunde totdeauna de ale ei pe limba-i proprie. Dar mai 
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întâi trebuie să reînvățăm a vorbi. Și vorbirea aceasta cuprinde întreaga condiție a 

omului strivită de vremurile sub care am stat. Și mai stăm încă‛*6+, explic� Monica 

Lovinescu demersul s�u critic salvator.  

Prima parte a volumului prezint�, de altfel, principiile est-eticii sale, prin 

care autoarea se distanțeaz� de Eugen Lovinescu. Revenirea la etic� era absolut 

necesar� în epoc�. Într-o istorie a literaturii plin� de compromisuri, Monica 

Lovinescu pledeaz� din spatele microfonului ei de la Paris pentru verticalitatea 

scriitorului: ‚poezia și literatura, în genere, e nedespărțită de om.‛*7+ Judec�țile cele 

mai aspre le primesc poeții și scriitorii de mare talent, care ar fi putut 

supraviețui, dar au ales compromisurile: ‘‛Și nu se va vorbi niciodata îndeajuns de 

răspunderea unui Tudor Arghezi în marea boală de care trebuie să ne tămăduim acum. Arghezi a 

fost într-adevar poet mare care a necinstit cuvântul în perioada înnoptării oricarei poezii din 

România stalinistă. Ceilalți poeți mari au tăcut – un Blaga, un Barbu, un Voiculescu. Cei care 

rimau versuri conforme fuseseră odată poeți de mâna a doua, a treia, sau învățaseră poezie la 

școlile de creație. Numai Arghezi a putut să ne oblige a ne întreba – și nu există încă răspuns la 

această cumplită întrebare: poți deci să fii în același timp mare poet și om de nimic?‛[8] Prin 

furcile ei moraliste trec pe r}nd toți cei care fac concesii regimului: Eugen Barbu, 

l�udat pentru Groapa, este ‚o victimă a unor metode care au pervertit conştiinţele, cu 

o vocaţie particulară de a asuma tarele cele mai pernicioase ale unui sistem căruia i se 

devotează cu o abnegaţie mereu crescîndă. Pornit să facă o carieră, E. B. nu se dă înapoi 

de la niciun exces de zel."[9] Beniuc este reținut doar ca denunț�torul lui Blaga, 

Zaharia Stancu este fixat în istorie prin cinismul de a fi "atacat sistematic pe 

scriitorii revoluţiei maghiare" şi de a fi scris un articol intitulat "Pasternak? N-am 

auzit de Pasternak."*10+ Pentru declarațiile din ședințele de partid, sunt 

sancționați și Nicolae Breban, Nicolae Balot� ori Nichita St�nescu sau Dan 

Zamfirescu, despre care Monica scrie scurt c� "întruchipează pe omul de ştiinţă care 

trădează ştiinţa din motive de oportunism politic şi arată, minunat de penibil, cum se 

ucide o vocaţie, cum se mînjeşte o conştiinţă".[11] Sunt lucruri pe care le gândeau 

majoritatea în țar�, dar le putea spune cu voce tare doar jurnalista. Pare ironic, 

c� tocmai fiica marelui preot al autonomiei esteticului, Eugen Lovinescu, aduce 

în miezul judec�ții estetice criteriul moral, alungat de p�rintele ei. Singura 

explicație plauzibil� e legat� de momentul în care se înt}mpl� toate acestea, 

marcat de ridicarea la rang de lege a non-valorii.‚Constatăm că, ori de câte ori o 

literatură din Est, închisă într-o limbă neuniversală, a atras asupra ei atenția 

Occidentului, a fost din motive care țin de o etică a scriitorului, mai mult decât de o 

estetică a operei.‛ [12] Lovinescu exemplific� cu literatura maghiar�, tradus� 

masiv dup� revoluția de la Budapesta, cea polonez�, cunoscut� dup� 
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evenimentele de la Pozdam și c�rțile cehe și slovace dup� prim�vara de la 

Praga. Nu doar scriitorul trebuie s� se bucure de independența moral�, ci mai 

ales critical literar. <‛România dispune de atâtea condeie critice de prima mână. De 

critici, nu însă și de critică. Marele vis, mereu vânturat, obsesiv, al unei critici de 

direcție, sau numai o critică majoră, nu se poate naște fără totala independență 

morală a criticului‛.[13] Chiar dac� nu și-a asumat-o direct, Monica Lovinescu a 

suplinit critica etic� ce a lipsit în Rom}nia, transform}nd distanța în avantaj: în 

premier�, vocea pertinent� a unui critic – al�turi de cea a lui Virgil Ierunca – era, 

fapt irepetabil in istoria criticii literare, ascultat� în cele mai mici c�tune, p}n� și 

de cei mai simpli oameni care prindeau Radio Europa Liber�. At}t c}t a putut, 

Monica a format conștiințe. E drept c� operele sale s-au bucurat, dup� anii 2000 

de o primire mediocr� și la fel de adev�rat c� ultimii ani din viaț� i-a petrecut în 

uitare. Gabriel Liiceanu, cel care a insistat ca însemn�rile criticului s� vad� 

lumina tiparului, și-a certat contemporanii pentru indiferența faț� de c�rțile sale, 

aduc}nd, la fel ca ea, în lumin�, necesitatea memoriei colective. "Monica Lovinescu, 

de ale cărei vorbe la Europa Liberă s-au agățat sute de mii de oameni înainte de 1990, a murit în 

stil românesc: înconjurată adică de ignoranța, indiferența și uitarea noastră. În ultimii ani, cât a 

stat literalmente țintuită la pat, telefonul încetase aproape să sune, iar cărțile ei memorabile 

apărute în acest răstimp în tara au făcut obiectul unui interes mediocru. De la un moment dat 

încolo, românii n-au mai avut nevoie, pur și simplu, de Monica Lovinescu. La ce bun să ții minte 

un om a cărui valoare de întrebuințare disparuse într-un interludiu al istoriei?"*14+, avea s� 

scrie Liiceanu în 2008. Admitem e c� publicul cititor al Monic�i Lovinescu se 

stinge încet. Doar cei care au tr�it vremurile de trist� amintire se vor raporta așa 

cum trebuie la scriitura sa, t}n�ra generație privind Jurnalul și celelalte volume 

ca pe o încercare de autoficționalizare, mult prea fantezist�. "...avem un adevărat 

har în a ne sabota sistematic istoria. Și asta pentru că nu suntem capabili să respectăm 

minima ei condiție: civilizația aducerii aminte" [15], e concluzia amar� a lui 

Liiceanu, ce se reg�sește și în demersul moral al Monic�i Lovinescu. ‚Exilul e 

spatiul cel mai cedat uitării. ...el reprezintă și un fenomen până acum unic din istoria noastră. N-

am scris o istorie a lui, dar mi s-a părut nedrept ca atâtea ființe să-și fi consumat aici eșecurile și 

ratarea fără ca să lase vreo dâră pentru viitor. Noi, ultimii lor contemporani, îi mai știm încă. 

Suntem datori să le trimitem fie doar umbra ca să se poată înscrie în marele catalog al 

<<oamenilor care au fost>>. Am încercat să populez pata albă a istoriei cu niște siluete a căror 

amintire să nu dispară o dată cu ultimii ei depozitari printre care mă număr.‛[16] Monica 

Lovinescu este autoarea teoriei c� scriitorul, c}nd compune, nu are dou� 

calimari la dispoziție: el e constr}ns s� foloseasc� aceeași cerneal� și c}nd se 

prostitueaz� ideologic și c}nd încearc� s� scrie capodopere. Iar dorința de a fi 

bun din punct de vedere estetic poate fi compromis� de lipsa moralit�ții. A 
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aplicat acest criteriu în toate comentariile sale critice, iar ceea ce a rezultat, chiar 

și în acest volum e, nu neaparat o mostr� de critic� literar�, ci o frescă de 

moravuri contemporane. ‚Eroul Monicai Lovinescu era Soljenitin. Al celor care o ascultau 

cu admirație era Roland Barthes. Ea comenta literatura română sub comunism cu gândul la 

disidența politică; cei care o scriau erau cu gândul la geniul literar. Ea spera sa fie cronicara 

ieșirii României din promiscuitatea comunistă; cei care o ascultau cu interes, dacă erau scriitori, 

sperau să intre în canonul pe care emisiunile ei îl construiau, iar dacă erau doar amatori, aveau 

sentimentul că urmăresc cronici literare mai libere, un fel de Nicolae Manolescu și Eugen Simion 

lipsiți de constrângeri și cenzură. M. Lovinescu a fost, cu mijloacele comentariului literar, un 

critic ideologic și un catalizator politic căruia i-a lipsit reacția pe care s-o precipite. Aceasta a fost 

una din dramele ei, pe care eșecul mișcarii Goma îl ilustrează. Nu o interesa să aibă geniul unui 

Călinescu, pe care, în țară, toți criticii din ultima generație maioresciană îl invidiau și și-l 

doreau; și nici nu cauta formulele critice capabile să-i canonizeze literar pe cei buni din punct de 

vedere estetic. Ea îi cauta pe cei drepți. Din acest motiv, al doilea paradox al lucrarii ei publice a 

fost acela că mesajul ei a fost perfect înteles numai de cei care au detestat-o, singurii care (din 

cauza cenzurii) au putut scrie despre ea înainte de 1989. Aceștia au înteles că nu ca autori 

mediocri au fost ei demascați de judecățile Monicai Lovinescu, ci în calitatea lor de nulități 

morale și de caractere pernicioase‛.[17] Culmea e c�, utile, tonice, formative, 

adev�rurile Monic�i Lovinescu nu şi-au pierdut, pe alocuri, actualitatea. 

Imperativul de a aşeza în balanţ� omul operei şi opera omului a r�mas. Așa c� 

apreciem aici formidabila intuiție critic� a autoarei, mai ales într-un timp când 

nu avea acces permanent la pres� și la c�rțile ap�rute în Rom}nia, care îi 

parveneau de multe ori cu înt}rziere. Jurnalista este permenent conectat� la 

evoluțiile fenomenelor artistice care se petrec în țar�, atent� la apariția oric�rui 

nou talent în proza și critica literar� (de poezie se ocupa Virgil Ierunca), dar și la 

ceea ce se înt}mpla în lumea liber�. Desigur, avem de a face cu ‚o istorie‛ și nu 

cu ‚Istoria‛, dar aceast� antologie de cronici este o variant� perfect plauzibil� a 

ceea ce s-a înt}mplat în literatura rom}n� între 1960 si 2000, cu aprecieri valorice 

subiective, e drept, dar în același timp echilibrate și bine justificate, în plus, cu 

avantajul perspectivei culturale europene și internaționale. Remarc�m, de 

asemenea, stilul frust și t�ios, portretele în forț� și șarjate, incisivitatea și tactica 

demne de un critic literar erudit. Monica Lovinescu avea darul formulei 

memorabile, reda ideile dificile într-o form� accesibil� (stilul e radiofonic, adic� 

simplu și ferm). Aprecierile ei critice au constituit, în epoc�, adev�ratul canon 

literar. Iat� c}teva dintre expresiile consacrate: ‚Ferentari ideologic‛, ‚folclor de 

almanah popular‛, ‚vadimit� cronic�‛, ‚oameni-cârlig‛, ‚criticofobie‛, 

‚albanizare a literaturii‛, ‚intelectual improvizat‛, ‚crizism‛, ‚textualism 

socialist.‛ O critică a eticii scrisului - iat� drumul pe care-l întredeschide cartea 
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Monic�i Lovinescu în literatura rom}n�. Iar a doua parte a c�rții – așa cum a 

f�cut selecția Cristina Cioab� – vine s� demonstreze acest lucru, prezent}nd 

prozatorii și c�rțile lor. Îi avem astfel pe Mircea Eliade, F�nuș Neagu, D.R. 

Popescu (deși criticat ca președinte al USR) cu volumul s�u F, Matei C�linescu, 

Ștefan B�nulescu, George B�l�iț�. Autoarea dedic� mai multe cronici lui Marin 

Preda, pentru fiecare din Moromeții, Delirul și Intrusul. Dup� 1989, tot ea 

scoate din sertar jurnalele scriitorilor disp�ruți, pe cele ale supraviețuitorilor dar 

și c}teva manuscrise. Sesizeaz� importanța c�rții lui I.D.Sîrbu, Adio, Europa!, pe 

care o compar� cu Maestrul și Margareta a lui Bulgakov ‚...umple golul literaturii 

de sertar și ia cu atâta forță dimensiunile Răului, constituind aproape o demonologie, încât 

arputea ilustra tratatele eseurile de filosofie și sociologie politică despre totalitarism, și în esența 

lui și în specificitatea locală...Poate dacă ne-ar fi fost dat să citim romanul lui Ion D. Sîrbu atunci 

când a fost scris, în întunecimile din 1985, ne-am fi mirat cu toții mai puțin de malformațiile 

postdecembriste, am fi fost mai pregătiți.‛[18] O atenție aparte e acordat� celor ce 

constituie elita diasporei rom}nești, portretele lor literare fiind absolut 

indispensbile chiar și ast�zi: Eugen Ionescu („Mai mult decât la umorul său am 

devenit brusc sensibilă la sfâșierea pe care acest umor în același timp o exprima și o 

masca.‛*19+); Emil Cioran („...acel barbar distrugător –nimic și nimeni nu scapă de 

virusul îndoielii sale sistematice – acel barbar care scrie cu fraza unui Chateaubriand. 

Atât de desăvârșită această frază, atât de împodobit cu nuanțe și calități acest stil, încât 

pare, dacă nu inutil, cel puțin greu de a urmări logica unei gândiri în acest mare poem 

negru al blestemului cu orice preț. ‛[20]); Horia Vintil� („printre evenimentele pe care 

le trăiam ca prin ceață se înscrie și scandalul cu Vintilă Horia și Premiul Goncourt /</ 

ambasada română complota cum să exploateze acest premiu de prestigiu, cum să-l 

«comunizeze»‛*21+); Mircea Eliade („...s-a născut grăbit într-o lume grăbită. Graba 

copilului cu ambiții enciclopedice, a tânărului care rupea sistematic din orele de somn 

pentru a deveni contemporan culturii universale, care-și petrecea zilele și nopțile pe file 

de cărți sau scriind, în ciuda unei miopii galopante...‛[22]) etc. Ample pasaje trateaz� 

prezența la Paris a unor personalit�ți culturale (scriitori, mai ales) venite, 

pasager, din țar�: Miron Radu Paraschivescu, Ion Carion, Marin Sorescu, 

Nichita St�nescu, Nicolae Manolescu, Ovidiu Cotruș, N. Steinhardt și mulți alții, 

cu comportamente dintre cele mai diferite. Monica Lovinescu realizeaz� astfel o 

larg� galerie de portrete, surprinse în momente și situații insolite, capabile a 

evidenția caractere. Dintre ele, se detașeaz�, creionat cu admirație, tocmai 

pentru c� era unicul exemplu la momentul respectiv, modelul curajului lui Paul 

Goma. ‚Paul Goma cu Ostinato este prima mare izbândă românească din acest punct 

de vedere<Dacă acest roman ar fi fost publicat în România, literature română s-ar fi 
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îmbogățit cu o carte însemnată, iar regimul și-ar fi îngăduit doar o înfierare a exceselor 

staliniste. <cenzura de la București a dăruit romanului un adevăr mai integral decât 

Acela spre care năzuia. Adică a adăugat unei cărți de talent și de curaj – incontestabil 

cea mai curajoasă ce-ar fi fost publicată în România – încărcarea sa explozivă pe care în 

condiții normale, adică apărând la București, n-ar fi avut-o‛.*23+ 

Ultima parte a c�rții grupeaz� articolele despre critici și eseiști. Aici sunt 

remarcabile portretele lui Vladimir Streinu și Șerban Cioculescu pe care Monica 

Lovinescu îi cunoscuse în persoan� și a c�ror evoluție profesional� o urm�rește 

de la distanț�, cu un fel de duioșie. De altfel, note de implicare personal�, destul 

de rare în acest volum, se întrev�d și în articolul despre tat�l s�u, Eugen 

Lovinescu – c}nd evoc� nostalgic copil�ria petrecut� printre scriitorii de la 

Cenaclul Sbur�torul, dar și atunci c}nd îl evoc� pe Victor Ieftimiu, cel mai bun 

prieten al tat�lui s�u. Surpriza apare în capitolele dedicate lui Noica, a c�rui 

decizie de a adopta o linie ‚socratic�‛ în anii 80, este în dezacord cu principiile 

Monic�i Lovinescu: ‚El plătise cu ani de închisoare riscul de a gândi (fie și apolitic) într-un 

astfel de regim – își spuneau exilații. Și asta, în ciuda francheții lui Noica: la prima sa ieșire în 

Occident, își avertizase cei dintâi interlocutori să-l coboare de pe soclul pe care îl înălțaseră anii 

săi de suferință. Din primele fraze rostite atunci, Noica și-a proclamat despărțirea de etic, tot el a 

pledat neînfruntarea cu puterea instaurată, uneori chiar, repetam, colaborarea cu ea.‛[24]  

Sigur, c� unele sentințe ale criticului pe unde scurte nu au mai ținut 

piept evenimentelor. Chiar ea își revizuiește critica, atunci c}nd omul își 

schimb� comportamentul. Oamenii și istoria sunt într-o continu� dinamic�. Iar 

cea din urm�, crede Monica Lovinescu, d� dreptate întotdeauna bunului simț. 

Acesta a fost crezul ei și dup� revoluție, chiar dac� lucrurile nu s-au mișcat, 

imediat, în direcția dorit�. ‚Au existat, în toate vremurile, scriitori mai buni și scriitori mai 

proști și nu rareori s-a întâmplat ca cei mai proști să fie cunoscuți în viață decât cei mai buni, 

însă pentru prima oară sub stalinism s-a înregistrat un fenomen fără precedent, asupra căruia nu 

vom insista niciodată îndeajuns: celebritatea a fost legată în literatură de faptul de a nu face 

literatură. Milioane de tone de hârtie au fost înghițite de uitare, împreună cu autorii lor încă în 

viață, încă având pana în mână. Ce altă epocă a mai putut înregistra un cimitir de reputații atât 

de vast și atât de prematur?‛*25+, se întreab� retoric cea care s-a înc�p�ț}nat s� 

reconstituie din interior, o pagin� extrem de dureroas� în cultura rom}n�, din 

simțul datoriei împlinite. Pactul autobiografic e mai puțin vizibil în acest volum, 

el funcționeaz� doar în m�sura în care ne g}ndim c� memoria individual� a 

celei care cunoștea, deopotriv�, realitatea din țar� dar și din exil, este pus� în 

slujba celei colective. Jocul trecut-prezent, formula diaristic� inedit� aleas� de 

Monica în jurnalele sale, relu�rile și reconsider�rile din perspectiva intern� a 

unui cunosc�tor – autoarea a crescut cu literatura rom}n� – fac din acest volum 
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o oper� esențial� în restabilirea istoriei literaturii din perioada comunist�. 

Disponibile la cerere, amintirile Monic�i Lovinescu ne ajut� s� ne redescoperim. 

Și ar trebui s� o facem, c}t mai avem timp! Încheiem cu o constatare amar� a lui 

Liiceanu:‚Adevărul e că românilor nu le place să aibă eroi şi, mai ales, nu le place să aibă eroi 

contemporani. Ei preferă să-i uite pe cei care şi-au primejduit viaţa pentru ei, deoarece, 

dispărându-le simţul comunitar, aşa cum nu mai cred în jertfă, cred că e mai bine să nu datorezi 

nimic nimănui. Se întâmplă ceva neobişnuit cu Monica Lovinescu şi cu Virgil Ierunca: ei îşi 

trăiesc, în viaţă fiind, posteritatea. Într-un fel, au lucrat pentru un moment al istoriei care, 

potrivit calculelor lor, urma să survină după ce ei n-ar mai fi fost. Acest moment al istoriei i-a 

ajuns din urmă sau, mai corect spus, i-a surprins ieşindu-le în întâmpinare. Ca „gropari ai 

comunismului‚, ei au fost monumentalizaţi prin precocitatea istoriei. Când, în 1984, m-am des-

părţit de ei la Paris, fără să ştiu dacă o să-i mai văd vreodată, le-am spus, râzând, că îi aştept la 

Bucureşti la colţul dintre bulevardul Monica Lovinescu şi bulevardul Virgil Ierunca. Din punct 

de vedere „post-istoric‚, exact acolo ne-am şi revăzut, şase ani mai târziu, chiar dacă aceste 

bulevarde nu există încă sau chiar dacă nu vor exista vreodată.‛[26] 
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Fragmente de „destin”. 

Dramaturgi români din diaspora de limbă franceză 
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Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

                     

Abstract: The instauration of the communist regime in the Romanian space led to a 

departure of some creative voices in the area, Cornel Ungureanu speaking about ‚the 

victory of the Western countries‛. Thus, a succinct approach to the concepts of 

‚diapora‛ and ‚(self-)exile‛ is appropriate. Nevertheless, the more poignant 

involvement in the cultural area of some Romanian playwrights relocated to France is 

obvious. Cases in point are Virgil Tănase (b. 1945), Anca Visdei (b. 1954) and Matei 

Vișniec (b. 1956). Their life in the ‚European centre‛ of the intellectual life determines 

both double belonging, a dual self, and also an identity split, which manifests in their 

creation. 

Keywords: diaspora, (self-)exile, dual self, identity and creative split, drama 

 

 
  „Cred c� fiecare ne tr�im destinul și prindem             

 sau nu trenul care este al unei anumite etape.‛37 

„Hazardul e transmutat în destin.‛38 

 

 „Schimbarea la faț� a Rom}niei‛ presupus� de instalarea regimului 

comunist a determinat, printre altele, fenomenul „îndep�rt�rii autorului‛ sau, 

dup� cum preciza Cornel Ungureanu, referindu-se la victoria ț�rilor din Vest, 

„așaz� în exil rom}ni‛39. Întoarcerea spatelui „terorii ideologice totalitare‛ și 

îndreptarea privirii c�tre Europa Central�, prin ruptura de spațiul matricial, 

determin� o literatur� care, ieșit� de sub o tutel� opresiv�, devine, în mod 

                                                           
37 Doina Berchin�, Viața după revoluție. Convorbiri cu Virgil Tănase, în Tomis, An. 

24, nr. 4 (242), aprilie 1990, p. 3. 
38 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Editions Seuil, Paris, 1990, p. 175. 
39 Cornel Ungureanu, La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului, 

Timișoara, Editura Amarcord, 1995, p. 7. 
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conștient sau nu, una (auto)biografic� disimulat�, evidențiind at}t un identitar 

individual complex, dar și unul colectiv, în diversitate40.  

 Implicarea accentuat� în sfera cultural� a unor dramaturgi rom}ni 

stabiliți în spațiul francez, precum Virgil T�nase (n. 1945), Anca Visdei (n. 1954) 

și Matei Vișniec (n. 1956), amintește de afirmația lui Mircea Eliade conform 

c�reia „(...) acei foarte puțin numeroși rom}ni din exil, care aveau vocația 

culturii, n-au stat cu mîinile în s}n‛41. Încerc�rile (și reușitele!) de a se impune în 

„afar�‛42 au constat într-o complex� și constant� activitate, ce nu a presupus 

doar crearea de piese, ci și realizarea de traduceri, adapt�ri, puneri în scen�, 

scenarii, publicistic� etc. C}t despre creațiile autorilor, fie literare, fie 

nonliterare, acestea evidențiaz� simptomele unor mutații între margine și 

centru. Astfel, se disting: „hibridizarea poziției de enunțare textual� (writing 

back) (...), o construcție intertextual� (...) și un discurs identitar (...), expresie a 

unei deteritorializ�ri și descentr�ri ale insului care produce discursul, în mod 

compensatoriu‛43. Spre exemplu, Anca Visdei realizeaz� o adaptare a piesei 

                                                           
40 „Pentru criticul rom}n format ca intelectual în spațiul cultural european, se 

configureaz� ideea reidentific�rii, la întoarcerea în spațiul-centru, a unei 

continuit�ți-discontinuit�ți psihologice, a unei identit�ți multiple care-i 

caracterizeaz� alegerile și discursul. Trei simptome sunt identificate pentru 

aceast� percepție cultural� din perspectiva marginalității, care se raporteaz� la 

centru în spațiul literaturii: hibriditatea poziției de enunțare textual� (writing 

back), ceea ce implic� creolizarea instanței enunțiatoare și a textului s�u, o 

construcție intertextual� (un demers dialogic) de contestare subversiv� fie a 

centrului, fie a marginii și un discurs identitar marcat de școala etnografic�, 

expresie a unei deteritorializ�ri și descentr�ri ale insului care produce discursul, 

în mod compensatoriu. În aceast� situație ia naștere o estetic� de ruptur� (...).‛, 

în Simona Antofi și Doinița Milea (coord.), Frontiere culturale și literatură, Editura 

Europlus, Galați, 2006, p. 13.  
41 Mircea Eliade, Pentru o bibliografie a pribegiei, în vol. Profetism românesc, Editura 

Roza V}nturilor, București, 1990, p. 152, s. a. 
42 „Exilații nu și-au pierdut înc� speranța în cultur�.‛, în Andrei Codrescu, 

Dispariția lui „AFARĂ : un manifest al evadării, trad. din englez� de Ruxandra 

Vasilescu, prefaț� de Ioan Petru Culianu, Editura Univers, București, 1995, p. 

101. 
43 Simona Antofi și Doinița Milea (coord.), Frontiere culturale și literatură, Editura 

Europlus, Galați, 2006, p. 13; v. și Petru Iluţ, Sinele şi cunoaşterea lui. Teme actuale 
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Conu’ Leonida față cu reacțiunea la France Culture, numind-o Le Danube de la 

pensée. În vis, Leonida devenea Ceaușescu, al�turi de Efimița, „Mère Ubu‛. 

Tratarea creațiilor dramatice a autorilor, a intervențiilor în varii publicații, a 

articolelor, interviurilor și a scrierilor „despre sine‛, a „povestirilor vieții‛, 

dezv�luie puternicele implicații presupuse de fenomenul „desț�r�rii‛ în ceea 

privește afirmarea identit�ții și reconstrucția „memoriei‛ prin scriitur�, ca forme 

și mijloace de rezistenț� prin art�.  

 Situația celor trei dramaturgi „seam�n� în diversitate‛, întruc}t toți au 

plecat din România anilor ʼ70-ʼ80 din cauza ideologiei opresive44, parcursul 

literar ulterior individualizându-i, îns�. În 1973, „îndep�rtarea‛ Anc�i Visdei a 

fost determinat� de imposibilitatea public�rii unui volum de teatru sub propriul 

nume („Cererea casei de ediție era de a-mi schimba numele, în urma unei 

campanii de pres� contra tat�lui meu... cred c� am înc� o Românie liberă, din vara 

lui 1973...‛). Pagini ale Arhivelor Securit�ții vizau, de asemenea, „prea buna‛ 

condiție a tat�lui s�u, arhitect. Azilul politic le-a fost acordat, un an mai târziu, 

în Elveția. Dup� aceast� perioad�, autoarea s-a mutat la Paris. Despre acele 

momente, și nu numai, Anca Visdei precizeaz�: „În ceea ce m� privește, nu am 

putut reveni în Rom}nia dec}t dup� ce am obținut o alt� naționalitate. Azilul 

politic interzicea o întoarcere înainte... cel puțin din punct de vedere legal. 

Pentru un cet�țean rom}n normal, „fuga‛ era singura soluție... Deci, întoarcerea, 

înainte de a deveni cet�țean al altui stat, nici nu intra în considerație. Alții au 

avut alt regim?! Bizar...‛45. În 1977, Virgil T�nase se stabilește în aceeași capital�, 

dup� ce, în ianuarie 1976, acord� un interviu telefonic pentru revista Les 

                                                                                                                                                             

de psihosociologie, Polirom, Iaşi, 2001 („Revederea trecutului personal şi 

formularea lui implic� un permanent dialog şi negociere cu celălalt imaginar şi 

cu eul propriu‛, p. 207); T�nase apeleaz� la sintagmele pe care le utilizeaz� 

Bernard Sobel referindu-se la unul din textele sovieticului Isaac Babel, „cubisme 

thé}tral‛ și „collages‛, în Virgil T�nase, Mémoire de scène, revue Vendredi, no 173 

du 29 janvier 1993, p. 21. 
44 V. Ion Simuț, Cronologia exilului literar postbelic (I, II), în România literară, nr. 23, 

24, 2008, disponibile online: 

http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic, 

http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic_ii și Alexandra 

Ciocârlie, Istorie Literară: Exilul, după exil, în România literară, nr. 10, 2009, 

disponibil online: http://www.romlit.ro/exilul_dup_exil.  
45 Anca Visdei, corespondenț� 2015. 

http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic
http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic_ii
http://www.romlit.ro/exilul_dup_exil
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Nouvelles Littéraires despre situația scriitorilor interziși în R.S.R. În 1987, piesa lui 

Matei Vișniec, Caii la fereastră fusese interzis� la Teatrul Nottara doar cu o zi 

înainte de premier�. În luna octombrie a aceluiași an, scriitorul solicit� azil 

politic statului francez, care i se acord� în noiembrie. 

 Frecventa încadrare a dramaturgilor mai sus numiți în „valurile 

exilului‛46 impune menționarea anumitor reflecţii critice privind fenomenul 

„depeiz�rii‛. Dac� „azilul‛ vizeaz� „siguranța nou g�sit�‛, dar limitat� 

temporal, „în vederea unei întoarceri‛47, „exilul‛ presupune o „izgonire‛48 

condiționat� politic. Monica Lovinescu, subliniind variabilitatea fenomenului în 

funcție de „epoci, motiv�ri și persoane‛, inclusiv în declinare, noteaz� c�: „exilat 

este acela care nu se poate întoarce f�r� a-și primejdui libertatea în țara de unde 

a fugit‛. Asemenea lui Alexandru Nemoianu, ce considera termenul ca fiind 

unul „abuzat‛49, și asemenea Evei Behring, ce sesiza încheierea etapei în cauz� 

din punct de vedere istoric50, criticul (se) întreab� retoric dac� pentru cei r�mași 

„în afar�‛ nu a devenit mai potrivit termenul de „diaspor�‛51. Pe de alt� parte, 

prefer}nd termenul de „emigrație‛, Sorin Alexandrescu puncteaz�: „P}n� la 

1989, chiar 1996, diferenţa este clar�: emigraţia era economic�, exilul politic, iar 

diaspora, ※istoric�‼ (...). Dup� instaurarea unui regim integral democratic în 

1996 nu se mai poate, cred, vorbi de un exil rom}nesc‛52. Indiferent cum ar fi 

                                                           
46 În al doilea val, mai exact, dup� delimitarea cronologic� a exilului realizat� de 

Laurenţiu Ulici, de Eva Behring sau de Ion Simuţ. 
47 Eva Behring, Scriitori români din exil. 1945-1989, Editura Fundației Culturale 

Rom}ne, București, 2001, p. 13. 
48 V. Mircea Anghelescu, Cămașa lui Nessus. Eseuri despre exil, Editura Cartea 

Rom}neasc�, București, 2000. 
49 Alexandru Nemoianu, Menirea presei exilului, în Origini. Romanian Roots, nr. 7-

8/2003, p. 21. 
50 Eva Behring, Scriitori români din exil. 1945-1989, Editura Fundației Culturale 

Rom}ne, București, 2001, p. 12. V. Nicoleta S�lcudeanu, Patria de hârtie. Eseu 

despre exil, Editura Aula, Colectia „Frontiera‛, Brasov, 2003 și Exilul literar 

românesc (1944-1989), în Viaţa românească, nr. 5, mai 2003, p. 27-33 ș. a. 
51 Monica Lovinescu, O paranteză cât o existență, în revista Secolul XXI. Exilul, 10-

12 / 1997 și 1-3 / 1998, p. 176. 
52 Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură. Mentalități românești postbelice. 

Traduceri de Mirela Ad�sc�liței, Sorin Alexandrescu și Șerban Anghelescu, 

Editura Univers, București, 2000, p. 293. 
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numit� aceast� stare, condiție („azil politic‛, „(auto)exil‛, „emigrare‛, 

„diaspora‛ etc.), cei care au fost nevoiți „s� plece‛ au tr�it „drama 

dezr�d�cin�rii‛53. În cadrul unui interviu (s� reamintim c� aceste întrevederi 

erau rar acceptate de autor), Cioran îi m�rturisește Anc�i Visdei: „Jʼai le 

complexe de lʼétranger: je sais que je ne peux pas me permettre toutes les 

audaces, les oublis et les violences en français. Toutes ces choses que lʼon fait 

naturellement, dʼinstinct, dans sa langue, on en est conscient dans une langue 

étrangère, même si on la possède parfaitement. On reste toujours conscient du 

fait que les mots existent indépendamment de vous.‛54. Dac� Laurențiu Ulici 

g�sea „exilul – fie ales, fie impus‛ – într-un articol publicat într-un num�r 

special al revistei Secolul XXI – ca „soluția lipsei de soluție‛, Monica Lovinescu 

își încheia g}ndurile din paginile aceleiași publicații, plas}nd accentul pe 

destinul celor pentru care „paranteza nu se mai poate închide, deoarece a 

înghițit textul și contextul‛55.  

 Existența în „centrul european‛ al vieții intelectuale și artistice avea s� 

determine o dubl� apartenenț� cultural�, un ego dual. Ruptura reprezint� și 

presupune o discontinuitate a tr�irii, c�ci îndep�rtarea avea s� fie resimțit� 

profund, tratându-se de un „chez soi qui n’est plus chez soi‛56. „Str�inii‛ din 

Franța aveau s� fie percepuți ca „str�ini‛ și în țara lor: „Ceva îmi spune, tocmai, 

c�, între oameni care au suferit împreun�... şi au reuşit s� se elibereze împreun�, 

exist� o solidaritate minunat� din care sunt exclus (e firesc s� fie aşa!)‛57. În 

interviul acordat lui Radu Negrescu-Suțu58, Anca Visdei afirm� c�: „Suntem 

toat� viața niște exilați pe Terra (...), deoarece suntem muritori. Exilați din Rai 

sau din Iad, dezr�d�cinarea este imens�, așa c� a te exila de la Haimanale la 

București sau de la București la Paris este floare la ureche. M� simt oricum 

exilat� într-o lume în care rasismul, r�zboaiele, machismul exist�‛. Virgil T�nase 

                                                           
53 V. Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé, Editions Seuil, Paris, 1996. 
54 Anca Visdei, Cioran parle (un entretien exclusif avec le plus secret des écrivains 

français), în Les Nouvelles Littéraires, 3 février 1986, p. 9. 
55 V. revista Secolul XXI. Exilul, 10-12 / 1997 și 1-3 / 1998: Laurențiu Ulici, Avatarii 

lui Ovidiu, p.14; Monica Lovinescu, O paranteză cât o existență, p. 176 . 
56 V. Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé, Editions Seuil, Paris, 1996. 
57 Virgil T�nase, România mea, EDP, Bucureşti, 1996, p. 173. 
58 Radu Negrescu-Suțu, Dialoguri esențiale: Exilul Alexandrei − Într-o convorbire cu 

Anca Visdei − III, în Jurnalul literar. Serie nou�, an XX, no 1-6, ianuarie-martie 

2009, p. 15. 



99 
 

semnaleaz� refuzul asum�rii condiției de exilat, c�ci: „Veneam la Paris ca un om 

liber, cum om liber fusesem și în Rom}nia‛, „fermecat c� puteam c�l�tori‛ (a se 

vedea parcursul simbolic și imaginea „c�l�torului‛ în Devoirs et délices. Une vie 

de passeur al lui Tzvetan Todorov). În plus, avea s� țin� cont de îndemnul 

conduc�torului s�u de doctorat, Roland Barthes, de a nu se simți singur59. Dup� 

cum menționeaz� în România mea, exilul se prezint� ca „o gr�din� zoologic�‛, ca 

„o form� de pierdere a libert�ții, dac� puteți accepta acest paradox‛60. În ciuda 

ridic�rii „cortinei de fier‛, scriitorul evidenția același „proces amar‛: „Nu v�d 

de ce le-aş impune copiilor mei o dezr�d�cinare, asemeni celei care mi-a fost 

impus� mie de o autoritate demn� de ur�‛61. C}t despre M. Vișniec, acesta 

m�rturisește: „(...) am avut senzaţia c� plec foarte departe şi fug de nişte realit�ţi 

care m� sufocau‛62. De asemenea, în privința „întoarcerii acas�‛, precizeaz�: 

„Sigur c� în 1989, dup� c�derea comunismului, aş fi putut s� m� întorc în 

Rom}nia. Am avut îns� aceast� şans�, de a începe la Paris o nou� aventur� 

profesional�, cea de ziarist, precum şi o carier� de scriitor francofon. (...) Toat� 

aventura comunist� a fost o uriaş� nebunie‛63. În ciuda unor istorii personale 

marcate, dac� nu „cu traume‛, apelând la un instrumentar lingvistic atât 

rom}nesc, c}t și francez, c�ci memoria împiedic� uitarea, personalit�țile avute în 

vedere și-au reprezentat onorabil „originile‛ peste graniț�, printr-o creație 

complex� și profund�. 

                                                           
59 V. Eugen Simion, Convorbiri cu Virgil Tănase, în Caiete critice 10 (312), Editura 

Expert, 2013. 
60 V. Virgil T�nase b, România mea, Bucureşti, Editura Didactic� şi Pedagogic�, 

1996, pp. 95-108.  
61 Ibidem, p. 172. 
62 V. Sorin Lavric, Interviu cu Matei Vișniec, în România literară, 24 iunie 2011. 

http://www.romlit.ro/prezene_la_festivalul_zile_i_nopi_de_literatur_neptun_20

11_matei_viniec_la_55_de_ani_trebuie_s_furi_ct_mai_mult_timp_pentru_tine_n

sui.  
63 Matei Vișniec, Cine sunt eu în 2011?, pp. : 3, 30. Despre Cine sunt eu în 2011? și 

despre Spectator a ceea ce mi se întâmplă când scriu, în urma corespondenței 

purtate, autorul a precizat: „Informatiile despre mine, pe care vi le-am trimis, nu 

au fost extrase dintr-o publicație sau, mai bine spus, formeaz� împreun� un 

colaj de confesiuni și detalii. Unele elemente probabil c� au facut parte din 

intreviuri sau diverse articole ap�rute la rubrica Cronica ideilor tulburătoare, pe 

care am ținut-o pe vremuri în România liberă‛, 9 aprilie 2015. 

http://www.romlit.ro/prezene_la_festivalul_zile_i_nopi_de_literatur_neptun_2011_matei_viniec_la_55_de_ani_trebuie_s_furi_ct_mai_mult_timp_pentru_tine_nsui
http://www.romlit.ro/prezene_la_festivalul_zile_i_nopi_de_literatur_neptun_2011_matei_viniec_la_55_de_ani_trebuie_s_furi_ct_mai_mult_timp_pentru_tine_nsui
http://www.romlit.ro/prezene_la_festivalul_zile_i_nopi_de_literatur_neptun_2011_matei_viniec_la_55_de_ani_trebuie_s_furi_ct_mai_mult_timp_pentru_tine_nsui
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 Din aceste succinte referințe biografice se poate lesne deduce o scindare 

a Eului, o împ�rțire spiritual�, cu oglindiri în zona de creație, c�ci: „n�zuința 

pentru p�strarea a ceea ce este propriu, prin urmare tendința de delimitare, pe 

de o parte, și presiunea integr�rii, pe de alt� parte, sunt tr�ite, cu puține excepții, 

ca dilem�‛64. În același studiu dedicat exilului, Behring identific� trei tipuri de 

manifest�ri ale „identit�ților culturale‛, în funcție de „limba literaturii‛, de 

productivitatea scriitoriceasc�, de strategiile utilizate, precum și în funcție de 

orizontul de așteptare. L�rgind lista autorilor încadrați în cel de-al doilea 

„palier‛, caracterizat prin acceptarea unei „identit�ți duale, resimțite ca 

duplicitar�‛ și prezent}nd ca tr�s�turi „st�p}nirea idiomului natal, ca și a limbii 

de exil; orientarea în același timp c�tre cititorul din patrie, c}t și c�tre cel din țara 

de primire‛65, lui Virgil T�nase i s-ar putea al�tura at}t Matei Vișniec, c}t și 

Anca Visdei66. Mai puțin cunoscut� spațiului rom}nesc, autoarea precizeaz� c� 

„Deși scriu deocamdată doar în limba francez�, contactul cu limba română nu a fost 

pierdut niciodată‛67. În acest sens, dovad� stau numeroasele intervenții ale 

dramaturgilor în periodice (dramaturgul-cronicar), împ�rt�șirea experiențelor – 

fie prin publicare, fie prin difuzarea creațiilor în țar� –, colaborarea cu cei 

„r�mași acas�‛, p�strarea prieteniilor, schimbul de epistole etc. Dintre 

activit�țile desf�șurate de Visdei pe „p�m}nt rom}nesc‛, pot fi menționate: 

traducerea proprie, în variant� radiofonic�, a piesei Toujours ensemble / Puck en 

Roumanie, sub titlul de Primăvara e încă departe; Dona Juana, spectacol-lectur� pus 

în scen� la Teatrul Odeon în 2013 (text montat și la Teatrul Naţional din Iaşi, și 

la Teatrul de Stat „Regina Maria‛ din Oradea) ș. a. m. d. Procesul de includere a 

creației sale în panteonul literaturii naționale este în curs, urm}nd a i se publica 

textele în țar� și a fi inclus� oficial în Uniunea Scriitorilor Rom}ni (dup� 

inițiativele din 2015), c�ci, dup� cum puncta și Mihaela Albu, scriitorii ce au 

                                                           
64 Eva Behring, Scriitori români din exil. 1945-1989, Editura Fundației Culturale 

Rom}ne, București, 2001, p. 69. 
65 Ibidem, pp. 74-75, s. a. 
66 V. Bernard Camboulives, Les auteurs roumains francophones interprétés par une 

troupe de Belfort, în Les Nouvelles de Roumanie, numéro 33, janvier-février 2006, 

pp.: 32-33. 
67 Anca Visdei, „Fructele vin ca o recompens�, deși pl�cerea creației afost deja 

un cadou!‛, 2013 http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-fructele-vin-ca-o-

recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/ 

(http://ancavisdei.blogspot.ro/2013/07/lien.html) , s. a. 

http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-fructele-vin-ca-o-recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/
http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-fructele-vin-ca-o-recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/
http://ancavisdei.blogspot.ro/2013/07/lien.html
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p�r�sit granițele ț�rii în condiții potrivnice aparțin literaturii rom}ne, purt}nd și 

p�str}nd „permanent cu ei, pe l}ng� dorul de țar�, mai ales limba și spiritul 

culturii în care s-au format‛68.  

 În joc cu „exteriorul‛, cu „Cel�lalt‛, oricare ar fi referentul vizat – o țar�, 

o națiune, un individ etc.–, identitatea apare ca un „proiect hermeneutic‛69 ce 

necesit� interpret�ri și reinterpret�ri. În acest sens, Sorin Alexandrescu 

puncteaz� c� „o descriere a identit�ţii ar trebui s� ia în seam� şi ce s-a rupt şi ce 

a persistat din noi‛70. În studiul despre „sine ca un altul‛, Paul Ricoeur 

semnaleaz� necesitatea reechilibr�rii polilor „idem‛ și „ipse‛, pentru a reflecta 

„un soi génuine‛. În 1957, Heidegger afirma c� „evenimentul instituie om și ființ� 

în coeziunea lor esențial�‛71. În plus, țin}nd cont de delimitarea lui Martin 

Buber, „lumea este dubl�‛, omul are „doi poli‛72, alteritatea se afirm� „ca o 

condiţie de existenţ� nu numai în afara mea, prin raportarea la ceilalţi, ci şi 

înl�untrul meu, prin raportarea la mine însumi: propriile-mi ipostaze fac din 

mine o fiinţ� multipl�: Eu este un Unu plural‛73. Problema presupus� de 

conceptul de „identitate‛ este una complex�, viz}nd at}t „p�strarea sinelui‛ 

prin fidelitatea faț� de memoria personal� și „de grup‛, c}t și faț� de cea 

presupus� de intrarea într-o alt� cultur�, ca form� de transgresare a 

„frontierelor‛, de confruntare cultural� („aculturație‛, identitatea bicultural� 

sau integrat�): „(...) reprezentarea trecutului este un element constitutiv nu doar 

al identit�ții individuale – persoana prezent� e compus� din propriile imagini 

despre ea îns�și – ci și al identit�ții colective‛. Pe c}nd Todorov evidenția c� 

                                                           
68 V. Mihaela Albu, Exilul și (re)integrarea în cultura română, în revista Origini. 

Romanian Roots, nr. 6-8, 2006, format electronic, disponibil online: 

http://origini.uv.ro/nrtrecut.htm. 
69 Simona Antofi, Doinița Milea (coord.), Frontiere culturale și literatură, Editura 

Europlus, Galați, 2006, p. 13. 
70 Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură. Mentalități românești postbelice. 

Traduceri de Mirela Ad�sc�liței, Sorin Alexandrescu și Șerban Anghelescu, 

Editura Univers, București, 2000, p. 45. 
71 Martin Heidegger, Principiul identității, trad. și note de Dan-Ovidiu Totescu, 

cuvînt înainte al editorului Ion Papuc, Editura Crater, București, 1991, p. 18; s. a. 
72 Martin Buber, Eu și Tu, trad. de Ștefan Aug. Doinaș, Editura Humanitas, 

București, 1992, pp.: 57, 92. 
73 V. Ştefan Aug. Doinaş, Fragmente despre alteritate, în Secolul XXI. Alteritate, nr. 

1-7/2002, pp. 23-27. 

http://origini.uv.ro/nrtrecut.htm
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„(...) reprezentarea trecutului este un element constitutiv nu doar al identit�ții 

individuale – persoana prezent� e compus� din propriile imagini despre ea 

îns�și – ci și al identit�ții colective‛74, Ricoeur repera o serie de manifest�ri ale 

constituirii, ale construcției identitare, „décrire, raconter, prescrire‛75. Analizând 

tendințele, „spiritul vremii‛, Vișniec ajungea s� conchid� c�: „(...) în�untru, în 

ad}nc, oamenii, în mod paradoxal, îşi caut� parc� mai mult r�d�cinile dec}t 

înainte, se repliaz� pe tradiţii (...), problema identit�ţii se pune chiar cu mai 

mult� forţ� (...) „Cine sunt eu?‛, „De unde vin?‛ - au devenit întreb�ri 

existenţiale‛76. În momentul unei „rupturi‛, se instaleaz� o „criza identit�ților‛77. 

Andreea Deciu puncteaz� „nostalgiile‛ încifrate78, la fel cum subliniaz� și însuşi 

dramaturgul: „M-am declarat cîndva un «nostalgic iremediabil». Am nostalgii 

faţ� de Rom}nia, faţ� de Bucovina mea natala, faţ� de oraşul în care m-am 

n�scut... Sunt nostalgic, dar sunt şi lucid. Nostalgia mea nu este una legat� at}t 

de spaţiu, c}t una legat� de anii tinereţii, de anii form�rii mele, de anii primelor 

emoţii intense‛79. În fragmentul ce constituie parte integrant� a volumului 

colectiv Il était une fois... Le Petit Prince, T�nase analizeaz� și consolideaz�, 

totodat� relația dintre ființa uman� și art�, punct}nd, printre altele, c� 

schimbarea de identitate reprezint� „le vrai piège du thé}tre‛: „l’homme est 

celui qui peut – et doit ! - devenir un autre‛80. 

 Dislocarea lingvistic� și preluarea limbii de împrumut „cu un ușor 

accent‛, asociate cu îndep�rtarea geografic�, determin� „o pulverizare a 

propriei identit�ți‛. Astfel, Anca Visdei, asemenea lui Emil Cioran sau Eugen 

Ionescu, cel puțin în formele inițiale ale „înstr�in�rii‛, puncteaz� în interviul 

                                                           
74 Tzvetan Todorov, Abuzurile memoriei, trad. de Doina Lic�, Editura Amarcord, 

Timișoara, 1999, p. 52. 
75 Paul Ricoeur, Soi-même coome un autre, Editions du Seuil, Paris, 1990, p. 139. 
76 Lucreția Bîrl�deanu, Matei Vișniec – un scriitor în actualitate. M. V.: „Sunt într-

un contact continuu, dureros, opresant‛, Contrafort, 11 (97), noiembrie 2002, 

http://www.contrafort.md/old/2002/97/439.html.  
77 V. Claude Dubar, Criza identităților. Interpretarea unei mutații, trad. Gh. Chiriț�, 

Editura Știința, Chișin�u, 2003. 
78 V. Andreea Deciu, Nostalgiile identității, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2011. 
79 Matei Vișniec, Cine sunt eu în 2011?, p. 22. (Corespondenț�). 
80 Virgil T�nase, corespondenț� – iunie 2015, p. 2 ; v. Virgil T�nase, Le Petit Prince 

au théâtre, în Il était une fois... Le Petit Prince. Textes réunis et présentés par Alban 

Cerisier, Gallimard (collectif), Folio, 2006. 

http://www.contrafort.md/old/2002/97/439.html
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menționat anterior c� : „(...) putem r}de de orice, îns� nu cu oricine. Am s� v� 

m�rturisesc c� m� simt românc�, îns� nu cu toat� lumea. (...) Ajunge s� m� 

cufund în lectura unei c�rți de Caragiale sau Eminescu, ca s� m� apuce dorința 

de a vorbi românește, o dorinț� fizic�. (...) remarc c� pentru a v� r�spunde la 

întreb�ri, folosesc din ce în ce mai mult limba român�, ceea ce este un semn 

îmbucur�tor, îns� cuv}ntul „dor‛ nu are echivalent, mai ales, cel de țar�‛. 

Interesant este punctul de vedere al lui Cioran: „Changer de langue pour un 

écrivain est une phénomène aussi grave que pour un homme de changer de 

religion, disait Simone Weil. Lʼécrivain retire lʼillusion dʼune nouvelle vie, dʼun 

nouvel univers. Je suis formel: si un écrivain étranger (jʼentends par là 

uniquement ceux qui ont déjà publié dans une autre langue, qui ont eu une 

première carrière dʼécrivain) veut se mettre au français, il lui faut complètement 

écarter la langue maternelle. On me dit parfois: „Mais ma femme veut parler 

dans notre langue‛. Je réponds: „Un seul remède: le divorce.‛81. Pentru acesta, 

limita pe care o poate atinge un scriitor în alt� limb� este ironia: „Lʼironie, cʼest 

le vice de la nuance‛82. În ciuda unor „ușoare‛ revolte pasagere, spațiul-centru 

r�m}ne interiorizat. Revederea sau rememorarea locurilor „de alt�dat�‛, 

întotdeauna prezente sufletește, șterg din „coșmarul‛ epocii totalitare. Visdei își 

amintește și cu bucurie, și cu melancolie de Liceul „Laz�r‛ din Bucureștiul ca 

„mic Paris‛. Piesa Photo de classe, jucat� și sub egida Insitutului Cultural Francez 

din București, printre altele, a fost „dedicat�‛ acelor vremuri. Vișniec vorbește 

de chemarea unui „centru al lumii‛, mai ales de Cr�ciun: „Problema, cu inimile, 

este c� nu au creier.(...) Îmi bat gura de poman� cînd îi vorbesc de Paris, de New 

York, de Londra. Ea vrea la R�d�uți‛83. Ceva asem�n�tor i se înt}mpl� și lui 

T�nase, c}t privește Dun�rea și de Galațiul. Mutațiile identitare sunt reflectate 

inclusiv în ceea ce privește „semn�tura‛ sau referirile. Dac� pentru Anca Visdei 

nu a fost cazul, ceilalți doi dramaturgi au adoptat nume ușor francizate, din 

rațiuni de eufonie: Virgil Tanase / Virgile Tanasse84, Mat(t)éi / Mateï Visniec. Cel 

din urm� nota c� „majoritatea rom}nilor și-au pierdut identitatea în urma 

                                                           
81 Anca Visdei, Cioran parle (un entretien exclusif avec le plus secret des écrivains 

français), în Les Nouvelles Littéraires, 3 février 1986, p. 10. 
82 Ibidem, p. 9. 
83 Matei Vișniec, Cronica ideilor tulburătoare sau Despre lumea contemporană ca 

enigmă și amărăciune, Editura Polirom, București, 2010, p. 45. 
84 V. Virgil T�nase (Virgile Tanasse), Le lieu où les images prennent forme, 

Croissance, no 440, sept. 2000, p. 47. 
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experienței comuniste‛85. Relativa împ�care cu identitatea „împ�rțit�‛ este 

sugerat� și de desele traduceri ale c�rților din francez� în rom}n�, chiar în 

condițiile tr�irii într-o „cetate a libert�ții și a afirm�rii‛: „pariul meu a fost s� m� 

adresez oamenilor într-o alt� limb� care circul� mai bine dec}t limba rom}n�, eu 

scriind în continuare tot cu limba rom}n� în cap sau în s}nge, pentru c� 

sensibilitatea limbii rom}ne se exprim� în continuare în scrisul meu şi numai 

forma este francez�‛86. Pentru T�nase, limba rom}n� reprezint� în continuare 

„un instrument de-o extraordinar� eficacitate metafizic�‛87. În pofida c�ut�rii 

personalit�ții „în afar�‛, limba matern� devine „un factor de conștientizare 

(dureroas�) a alterit�ții – pe de o parte -, dar și un refugiu (confortabil) întru 

identificarea propriei identit�ți‛88. Astfel, „spațiul fictiv transgresiv‛, „organizat 

între spațiul pierdut, limba pierdut� și identitatea problematic� a autorului‛, 

„transform� scriitura în refugiu și realitate de substituție‛89. Sesiz}nd existența 

între „dou� lumi‛, Pascal Papini nota despre creația lui Vișniec: „Sous son 

apparente comédie, le théâtre de Visniec traite de lʼidentité. Visniec vécut dans 

un monde où lʼoppression et la délation mènent à la négation de lʼindividu. 

Dans notre univers de communication et de libéralisme cette problématique de 

lʼidentité se pose tout autant, et cʼest dans cette errance moderne que son théâtre 

nous parle‛90.  

                                                           
85 Matei Vișniec, Cronica ideilor tulburătoare sau Despre lumea contemporană ca 

enigmă și amărăciune, Editura Polirom, București, 2010, p. 151. 
86 Lucreția Bîrl�deanu, Matei Vișniec – un scriitor în actualitate. M. V.: „Sunt într-

un contact continuu, dureros, opresant‛, în Contrafort, 11 (97), noiembrie 2002, 
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87 Eugen Simion, Virgil Tănase: „Mai suntem câțiva îndărătnici care ne încăpățânăm 

să ne punem speranțele în limba română și s-o apărăm după mintea și priceperea 

noastră‛, revista Cultura, nr. 479, 13 august 2014, disponibil online: 

http://revistacultura.ro/nou/2014/08/mai-suntem-cativa-indaratnici-care-ne-
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88 Mihaela Albu, Presa literară din exil –Al doilea val-. Recuperare și valorificare citică, 

Editura Timpul, Iași, 2011, p. 44; v. și http://www.rfi.ro.  
89 Simona Antofi , Doinița Milea (coord.), Frontiere culturale și literatură, Editura 

Europlus, Galați, 2006, p. 195. 
90 Papini, Pascal, Les chevaux à la fenêtre et autres courtes pièces de Mateï Visniec, 

Avignon, 1992, http://www.memoire.celestins-
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 În articolul intitulat O față neglijată a exilului românesc: „universitarii‛91, 

pornind la apariția volumului colectiv Valențe europene ale literaturii române 

contemporane, publicat de Ion Simuț în 2007, Libusa Vajdova semnala importanța 

limit�rii listelor de autori „exilați‛ și tratarea în sine a produselor literare, 

pentru o mai bun� „înțelegere‛ a felului în care literatura scris� „în afar�‛ se 

integreaz� „în istoria literaturii în general‛.  

 În acest sens, în urm�toarele subcapitole, se va avea în vedere abordarea 

creațiilor celor trei scriitori de origine rom}n� stabiliți în spațiul francez. Dup� 

experiența îndep�rt�rii de „spațiul matricial‛ și dup� necesitatea impunerii în 

alte zone culturale, operele acestora evoc� adesea „o catastrof� a Utopiei‛92. 

„Amintirea‛, supus� „reabilit�rii ficționale‛, ajunge s� înf�țișeze o oglindire 

nostalgic�, din și dinafara patriei, dar nu f�r� a avea ca miz� salvarea de sine, a 

unui „Eu‛, at}t individual, c}t și colectiv, prin scriitur�, o „recucerire a luptei‛. 

Sintetizator pare a fi truismul ce vizeaz� rolul cathartic, curativ al artei, al artei 

teatrale. 
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Abstract: The research that I propose, entitled Ut pictura poesis- charicature incursion 

and elements of portrait in the work of Barbu Șt. Delavrancea targets a detailed analysis 

of the way in which Liviu Rebreanu sketch his characters from the charicatural point of 

view. The desideration of this work is to realise an osmotic relationship between the 

language of the two arts: the ones from the sfere of literature and the ones from 

paintings, more broadly put, the relationship between the word and its statuary form of 

representation. In this research, I will analyze two short stories  written by Barbu 

Ștefănescu Delavrancea: Zobie and Milogul.  

Key words: portrait, charicature, art, painting, literature 

 

1. Introducere 

Portretul a atins de-a lungul istoriei valențe remarcabile. Plec}nd de la 

acest element s-au creat în prim� instanț� numeroase picturi care în zilele 

noastre au valori de capodopere. S-au creat sculpturi deosebite dar nu în 

ultimul rând s-a creat o literatur� care a reușit s�-i creioneze tușele imperfecte și 

care i-a des�v}rșit reprezent�rile. Printre cei care au folosit portretul în red�rile 

lor scriitoricești îi amintim pe Nikolai Vasilievici Gogol care utilizeaz� acest 

element în narațiunea intitulat� Portret, pe Henry James care ofer� reprezent�ri 

ale portretisticii în The Portrait of a Lady (Portretul unei doamne) și nu în ultimul 

r}nd pe Nathalie Sarraute care utilizeaz� acest concept în „anti-roman‛  mai 

exact în Portretul unui necunoscut. 

 Portretul nu a fost un element marginal al cercet�rii în literatur� iar de 

asta ne asigur� Silviu Angelescu care susține faptul c� au existat numeroase 

studii care s� încerce definirea acestui concept94. Una dintre primele tentative ale 

abord�rii acestei nișe a aparținut lui Tudor Vianu, care în Figuri și forme literare 

trateaz� ușor marginal aceast� tem� baz}ndu-se mai mult pe orizontul stilistic. 

O alt� încercare de a scoate la iveal� adev�rul referitor la arta portretului a 

aparținut lui Marian Popa, care în cartea Homo fictus încearc� o nou� cercetare 

                                                           
93 e-mail: ursutdorinsergiu@yahoo.com 
94 Silviu Angelescu, Portretul literar, Editura Univers, București, 1985, p.4. 
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prin care s� releve noi direcții în acest domeniu, plec}nd de la vechile principii 

ale lui Vianu. Cercetarea sa a fost una bazat� pe fiziognomie și frenologie 

aceasta fiind considerat� de același Silviu Angelescu ca fiind o examinare a 

portretului „ analizat în limitele unor suprafețe de contact cu personajul [..]  

privind determinarea pe care o sufer� din sfera ideologic�‛95.. 

 Evoluția în abord�rile portretului este una normal� și asta deoarece, 

instrumentele de cercetare ale acelor vremuri s-au diversificat, existând alte 

modalit�ți de abordare. Modalit�țile abordate în scrierile inițiale care trateaz� 

portretul sunt unele demodate pentru aceast� perioad�. Cercetarea este una 

într-o continu� mișcare exist}nd în acest moment necesitatea unei noi abord�ri 

bazat� pe mai multe direcții interdisciplinare care s� confere noi orizonturi în 

acest demers. Evoluția literaturii faciliteaz� utilizarea altor instrumente, diferite 

de perioada anterioar�, care pot ajuta la îmbun�t�țirea artei portretistice. 

Portretul este un element care poate fi reprezentat în foarte multe forme, iar 

acest lucru face din tema aleas� s� fie una interesant� și demn� într-o cercetare 

c}t mai temeinic�. 

 Barbu Ștef�nescu Delavrancea r�m}ne unul dintre cei mai reprezentativi 

scriitori ai literaturii rom}ne. Întreaga sa oper� se caracterizeaz� ca un amestec 

de stiluri, fiind influențat� de aspecte ale romantismului, realismului, 

naturalismului și chiar a s�m�n�torismului. Chiar dac� o parte din opera sa a 

fost reconturat� postum, ea continu� s� capteze o atenție deosebit� din partea 

criticii. Opiniile critice de care a avut parte scriitorul nostru au fost numeroase, 

acesta confruntându-se at}t cu critic� pozitiv� c}t și cu critic� negativ�. Unul 

dintre cei mai aprigi critici ai lui Barbu Ștef�nescu Delavrancea este Nicolae 

Petrașcu. Acesta contest� stilul folosit de c�tre scriitor în revista Convorbiri 

literare, afirm}nd c� folosește o „impresionabilitate boln�vicioas�‛96, iar 

imaginea ț�ranilor din nuvelele sale sunt realizate într-un stil fals. Tot Petrașcu 

afirm� c� personajele sale sunt create datorit� imaginației, iar analiza lor este 

înlocuit� cu „descrierea exterioar�‛97.  

Ca și în cazul altor scriitori redescoperiți prin prisma operelor lor, creația 

lui Barbu Ștef�nescu Delavrancea a reușit s� prind� mai mult contur doar 

postum, acesta fiind la r}ndul s�u confiscat de ideologii precum romantismul, 

                                                           
95 Idem, p. 7. 
96 Alexandru S�ndulescu, Delavrancea, București, Editura Eminescu, 1975, p. 46. 
97 Idem. 
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realismul, naturalismul și acceptat ca fiind un scriitor care își îndr�gește propria 

țar�, fiind un constant admirator al ț�r�nimii: 

 
„Ca și în iubirea propriu-zis�, în iubirea de țar�, de moșie, de datini, de lege, de 

neam, în iubirea amestecat� cu protestul, cu revolta contra st�p}nitorilor lacomi și 

jefuitori, în iubirea amestecat� cu dorul de r�zbunare sau cu lacr�mi și o melancolie 

n�bușitoare, avem un singur erou, care înghite și pe Jianu, și pe Domnul Tudor... și 

eroul revoltat este întregul popor român... Acest capitol ar cuprinde poezia național� și 

social� a noastr�... dar... sunt nevoit s� las la o parte acest capitol... n-aș izbuti s� feresc 

prelegerea de r�sfr}ngeri involuntare asupra actualit�ții în special, asupra claselor 

conduc�toare în genere‛.98 

 

  Delavrancea este asem�nat în aceast� privinț� cu Ion Creang�, cel care a 

reușit s� dezvolte limba și literatura rom}n� datorit� scrierilor sale. Dragostea sa 

faț� de țar� o moștenise înc� din vremea copil�riei, de la p�rinți. Tat�l s�u era 

foarte renumit prin sat datorit� baladelor pe care acesta le povestea cons�tenilor 

s�i. Mama sa, Iana, era pasionat� de basme, pe care le culegea și povestea 

scriitorului în copil�rie. Dezinteresul total al clasei politice asupra ț�r�nimii l-au 

f�cut pe Delavrancea s� ia m�suri și s� îi critice pe r}nd pe aceștia în articolele 

sale politice pe care le-a publicat în revista condus� de Alexandru Vlahuț�, 

Viața. Nici m�car regina Elisabeta nu a sc�pat de criticile scriitorului, fiind 

criticat� pentru denigrarea istoriei și a virtuților rom}nești în diverse articole 

tip�rite în Germania și în Franța. Studiile sale de la Paris își las� amprenta 

asupra creației sale literare. Acesta își însușește cunoștințe asupra realismului și 

naturalismului, iar violența ce se abate asupra limbajului din operele sale nu fac 

altceva dec}t s� exprime protestul asupra clasei burgheze. 
 

 „Opera noastr� universal� va fi aceea care ne va reprezenta în concertul lumii 

cu aspectul, cu sentimentalitatea, cu ideațiunea și cu n�zuințele noastre, deosebite de ale 

celorlalți. Știința n-are patrie. Globul p�m}ntesc, patria adev�rului. Arta  - dar adev�rata 

art� – este ț�rmurit� în granițele etnice ale unui popor, și este unica graniț� a sufletului 

unui popor‛99. 

 

 În lucrarea de faț� intitulat� Ut pictura poesis- incursiuni caricaturale și 

elemente de portret în opera lui Barbu Șt. Delavrancea, doresc s� abordez modul în 

                                                           
98 Ibdiem, 2.8 
99 Ibidem, pp. 29-30. 
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care portretul literar se realizeaz� în creația literar� a lui Delavrancea. Scopul 

acestei lucr�ri este de a pune „în revist�‛ influențele care stau la baza realiz�rii 

operei delavranciene precum și pașii pe care scriitorul autohton i-a urmat în 

realizarea personajelor și analizelor sale. Caricatura reprezint� principalul 

procedeu de realizare în creionarea personajelor, aspect pe care îl vom analiza în 

paginile urm�toare. 

 

2. Relațiile portretului cu realul 

 

 O problem� des înt}lnit� în operele literare, în special în prozele realiste 

și naturaliste este cea legat� de raportul între real și ficțiune. Silviu Angelescu 

afirm� c�: 

 
  „R�spunsul la întrebarea privind raportul portretului literar, considerat ca 

imagine, cu un model presupune distincții care au în vedere nu numai situația 

procedeeelor portretistice, ci și situația literaturii, relațiile ei cu realitatea. În alternativa 

în care constat�m realitatea persoanei portretizate, prin forța lucrurilor, ne plas�m în 

cîmpul literaturii memorialistice, deci în cadrul unui anumit sistem de relații cu realul 

vieții. Din aceast� împrejurare decurge posibilitatea cercet�rii portretului sub aspectul 

adev�rului, prin invocarea clauzei de fidelitate faț� de modelul real. Dac�, în cel�lalt 

caz, recunoaștem c� portretul este imaginar, raportarea la real nu mai este posibil� sau 

devine, oricum, mult mai subtil�. Discuția se deplaseaz�, în mod fatal, asupra literaturii 

de ficțiune, iar portretul, ca procedeu literar, va trebui s�-l cercet�m din perspectiva 

convenției estetice *...+‛100 

 

 Ideea pe care o aduce criticul în discuție este aceea de a afla adev�rul și 

de a „demasca‛ portretul impus de c�tre scriitor. Portretul semnific� imaginea 

transpus� de c�tre beletrist în text, prelu}nd c}teva aspecte dintr-un model 

inspirat din viața real�. Unele personaje cap�t� conotații grotești ce țin oarecum 

de fabulos și care duc spre o lume caricatural�. Tot Silviu Angelescu este cel 

care afirm� c� „imaginea realului, așa cum o propune literatura memorialistică, 

reprezintă consecința reflectării vieții, într-o conștiință‛101. Acesta face referire la 

modul de transpunere al personajelor într-o literatur� memorialistic�, acolo 

unde „pictarea‛ personajelor se realizeaz� în conștientul scriitorului, iar trecerea 

de la o perspectiv� subiectiv� la una obiectiv� e foarte ușor de remarcat. Astfel 

                                                           
100 Silviu Angelescu, op.cit. p. 18. 
101 Ibidem, p. 19. 
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de scrieri memorialistice înt}lnim la Barbu Ștef�nescu Delavrancea în Bunica, 

Bunicul, dar și în Domnul Vucea. 

 Scriitorului îi revine rolul de a-și reprezenta personajele, pornind de la 

un punct ancorat în real. În acest fel, el reușește s� acapareze realitatea 

transpus� dintr-o viziune proprie, modelat� dup� propriile sale reguli. Realul 

este folosit doar ca un nucleu de c�tre autor. El își prezint� personajele 

folosindu-se de „conștiința‛ proprie, perspectiva narativ� fiind una obiectiv�. 

Portretul nu poate fi considerat decât o „imagine a unui model real scrutat de autor 

prin filtrul unei convenții‛102. 

 

3. Delavrancea și naturalismul 

 

Ovid Densusianu își rostea pentru prima dat� discursul la Academia 

rom}n� în anul 1919, mai exact la un an de la moartea scriitorului nostru, Barbu 

Ștef�nescu Delavrancea. Acesta a adus în discuție direcțiile școlii realiste ale 

scriitorului vr}ncean, f�r� a ezita o clip� în a-i admira contribuția literar�. 

Densusianu a discutat mai mult despre exager�rile care apar în unele nuvele 

precum Milogul sau Zobie afirm}nd c� acestea sunt niște „exager�ri de moment‛. 

El nu este de acord cu influențele naturaliste care apar în unele scrieri ale lui 

Delavrancea și le condamn�, afirm}nd: „st�ruința prea mare asupra p�rților 

mohor}te ale vieții, predilecțiunea de a ne înf�țișa pe aceia cari aduc moșteniri 

triste, pe aceia în chipul c�rora se vede întip�rirea primitivit�ții ori 

degener�rii‛103. 

Disputa dintre critici cu privire la încadrarea operei lui Barbu Ștef�nescu 

Delavrancea a fost una destul de aprig�. Diversele însușiri cu privire la 

realismul și naturalismul scrierilor sale au creat destul de multe polemici, fapt 

pentru care a stârnit amuzamentul scriitorului. Acesta, în schimb, nu a ezitat 

nicio clip� în a-i ironiza, afirmând: 

 
„Cine s� mai dea de cap�t confuziunilor ce le face mintea omeneasc� în art�? S-a 

pronunțat un cuv}nt realism ori naturalism, spaima a cuprins pe unii, disprețul pe alții 

[...]. Nu s-a mai judecat operele, s-au t�lm�cit și condamnat principiile. Învr�jbiți de 

cuvinte, și dintr-o parte și dintr-alta, mulți și înc� nu din cei dintîi la coad�, au b�tut 

                                                           
102 Ibidem, p. 26. 
103 Constantin Cubleșan, Opera literară a lui Delavrancea, Editura Minerva, 

București, 1982, p.179. 
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cîmpii, c�zînd în toate insamnit�țile, c-o dib�cie extraordinar� d-a evita adev�rul *...+. 

Toat� legea a ajuns s� fie o vorb�; s-a dat un cuvînt de ordine în literatur�: <<realism>>, 

<<naturalism>>, <<documente umane>>, nu se mai caut� dac� aceste lozinci au și de ce 

au un înțeles, un fond de merit‛.104 

  Prin aceast� afirmație dat� de scriitorul nostru, putem observa caracterul 

ludic al acestuia, pe care îl putem denumi „un homo ludens‛ într-o accepțiune 

latin�, c�ruia îi place s� se joace cu mintea criticilor în sesizarea unui curent 

literar adecvat pentru opera sa. Barbu Ștef�nescu Delavrancea reușește astfel s� 

impresioneze, dar în același timp îi pune și în dificultate pe critici cu imprecizia 

stilului s�u. Scriitorul nostru a încercat s� realizez o oper� prin care s� atrag� 

admirația cititorilor, f�r� s� îl intereseze aspectele ce țin de teoria literar�. 

Delavrancea reușește în cele din urm� s� dea o definiție curentului naturalist, 

afirm}nd c� acesta este o: 
 „ ... experienț� și observație, lupt� psiho-fiziologic�, iat� în dou� cuvinte 

caracterul naturalismului. Timpul își va face datoria s� p�streze nevestejiți laurii celor 

cari ne mișc� marele simpatic, celor cari prezent}ndu-ne bunul și r�ul naturei noastre, 

ne constr}ng, prin elocința faptelor, a întoarce fața cu dezgust de la patimile al c�ror 

sfîrșit e rușinea‛.105 

 

4. Delvrancea și proiecția sa caricaturală 

 

 Unul dintre procedeele folosite de c�tre Barbu Ștef�nesc Delavrancea în 

realizarea portretelor sale este caricatura. Acest procedeu este folosit cu succes 

de c�tre scriitorul autohton în nuvelele Zobie și Milogul. Caricatura tinde de cele 

mai multe ori spre o latur� a monstruozit�ții, acolo unde se realizeaz� 

discrepanța dintre realitate și imaginea realizat� de c�tre scriitor. Aceste 

monstruozit�ți ce tind spre o latur� a fabulosului au rolul, dup� cum afirm� 

Silviu Angelescu, de a produce efecte estetice.  

În nuvela Zobie, personajul principal cap�t� niște dimensiuni 

supranaturale, iar tabloul  pe care scriitorul nostru îl realizeaz� pe p}nz� devine 

unul monstruos: 
     „Pe z�bl�ul verde al platoului Bughea, bubat de mușoroaie și întins ca o velinț� 

zbîrcit�, merge de-a-n-boulea Zobie gușatul, tic�losul și batjocura orașului. Capul lui 

mare ca o baniț� se reaz�m� p-un gît înfundat în umeri. Picioarele și mîinile-i cat� 

anapoda. Fața, lat� și scofîlcit�, la fitece pas se strîmb�. Iar gușele, înflorite ca la un 

                                                           
104 Idem. 
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curcan, și le-arunc� pe spete, și le mișc� moale și gras în mersul lui șontîcîit pe piciorul 

drept. Ochii adormiți nu spun nimic. Buza de jos se r�sfr}nge pe b�rbie. Pieptul dezvelit 

e bl�nit de p�r roșcat, ca de vulpe. Zdrențos, murdar, desculț, cu p�rul capului vițioane, 

s�rac, idiot și liniștit, Zobie își deap�n� alene picioarele, f�r� a ști încotro‛106. 

 Dup� cum putem observa, imaginea care reiese este una ce tinde spre 

tragism. Aspectul neîngrijit al acestui personaj arat� dificult�țile pe care acesta 

le-a întâmpinat de-a lungul vieții. Prin acest actant, scriitorul dorește s� 

reprezinte întreaga societate, o societate „infect�‛ și plin� de s�r�cie. Conflictul 

dintre bog�tani și s�raci este evident în acest paragraf, și asta pentru c� acea 

clas� considerat� superioar� are un atuu reprezentativ și anume banul. El este 

elementul care creeaz� o discrepanț� imens� între cele dou� categorii sociale. 

Tehnica folosit� de c�tre Barbu Ștef�nescu Delavrancea este cea a detaliului 

expresiv, acesta folosind numeroase epitete în descrierea personajului. Senzația 

produs� de aceast� imagine nu e una tocmai pl�cut�. Defectele cu care acest 

personaj se confrunt� sunt numeroase, fapt care îl influențeaz� în contactele pe 

care le are cu societatea. Oamenii îl ocolosc de cele mai multe ori, fiind 

înfricoșați de figura acestuia. Unii dintre aceștia chiar recurg la batjocur�, f�r� s� 

le pese prea mult de soarta acestuia. Personajul Zobie este unul al naturii, dup� 

cum bine observ� criticul Constantin Cubleșan. Aceast� imagine proiectat� de 

scriitorul nostru cuprinde toate greut�țile pe care oamenii le-au întâmpinat în 

prima jum�tate a secolului al XIX-lea.  Constantin Cubleșan aseam�n� 

personajul lui Delavrancea  cu Quasimodo din romanul lui Victor Hugo, Notre 

Dame de Paris: 
„Un cap mare și zb}rlit, acoperit cu p�r roșu; între umeri, un gheb enorm a c�rui 

pereche se f�cea simțit� și pe piept; o alc�tuire de coapse și de picioare at}t de ciudat 

deviate de la normal, înc}t nu se puteau atinge dec}t la genunchi, iar v�zute în faț�, 

sem�nau cu dou� lame de secer�  care s-ar înt}lni la m}ner; t�lpi late, palme 

monstruoase; și, peste toat� diformitatea aceasta, nu știu ce aer înfricoș�tor care v�dea 

vigoare, agilitate și curaj.‛107 

  Diferența dintre cele dou� personaje principale ale operelor este aceea c� 

personajul lui Victor Hugo este construit într-un mod grotesc, iar actantul lui 

Delavrancea, Zobie, face parte din cadrul naturii. Acest cadru este singurul 

spațiu protector pentru acest personaj eponim, fiind singurul care-i ofer� liniște 

                                                           
106 Barbu Ștef�nescu Delavrancea, Paraziții, București, Editura Minerva, 1982, p. 

59. 
107 Victor Hugo, Notre – Dame de Paris,București, Editura Adev�rul Holding, 

2008, p. 53. 
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și siguranț�. În schimb, societatea îi ofer� agresivitate și ignoranț�, devenind 

astfel un inadaptat.  

     Procedeul caricatural își face simțit� prezența și în nuvela Milogul, acolo 

unde personajul principal este bine conturat de c�tre scriitorul nostru, iar 

imaginea care se firip� este una de-a dreptul critic�: 
„Capul milogului atîrna într-o parte a c�ruțului. Tot trupul lui e o mîn� de 

carne galben�-vineție. De la coșul peptului la vale îi înnumeri coastele. Picioarele îi sînt 

t�iate de sus, iar în locul lor, dou� r�ni cîrpite petec de petec. Niște bețe subțiri îi sînt 

mînele cu degetele ascuțite, lungi și murdare. În tot acest monstru nu tr�ia decît capul. 

Și ochii s�i mari, negri și plînși, cu genele sumese pîn� la frunte, priveau adînc și blînd. 

Pe fruntea sa ca sideful i se rotocoleau inelele p�rului, negru ca p�cura. Pe buze îi 

încremenise un surîs îndur�tor.‛108 

 Dup� se poate observa, s�r�cia este cea care are un rol principal. 

Personajul lui Delavrancea tr�iește într-un mediu ostil cauzat de acest factor. 

Acesta duce o lupt� de supraviețuire de pe o zi pe alta, singurul s�u suport fiind 

reprezentat de mila celor apropiați. Portretul acestui personaj este realizat în 

detaliu de c�tre scriitor, folosind și aici aspecte ale negativismului. Aspectul 

neîngrijit al personajului arat� dificult�țile pe care acesta le-a întâlnit de-a 

lungul vremii. Nici de aceast� dat� senzația imaginii nu este una tocmai pl�cut�, 

fiind m�cinat� de s�r�cie și de lipsa unui trai decent. 

 Astfel, caricatura realizat� de c�tre narator joac� un rol important în 

opera scriitorului nostru. Aceasta are rolul de a reflecta într-un singur personaj 

întreaga societate rom}neasc� din acel r�stimp prin folosirea unor aspecte 

„negativiste‛ bine puse la punct. Prin utilizarea caricaturii, scriitorul încearc� s� 

atrag� publicul lector de partea sa și s�-l introduc� într-un „labirint‛ produs de 

el însuși. Acest „labirint‛ ascunde un mister impus de scriitorul nostru care se 

încearc� dezlegarea sa prin demascarea actantului. Promovarea 

„negativismului‛ nu poate avea dec}t un rol receptiv mai „plauzibil‛ al firului 

narativ pentru c�, spune Silviu Angelescu, „insubordonanța imaginii urmărește 

acreditarea altei realități care, deși păstrează zone de contact cu realul imitat, nu se 

confundă cu aceasta‛109. În cazul de faț�, putem afirma c� negativismul promovat 

de c�tre Delavrancea în scrierile sale au un rol educativ pentru publicul cititor, 

deoarece toate aceste relat�ri nu pot fi dec}t lecții de viaț� ce trebuie analizate cu 

atenție. Caricatura folosit� de scriitorul nostru reflect� realitatea crud� a acestor 

personaje, b�tute de soart� și ignorate de c�tre societate. Delavrancea este un 

                                                           
108 Barbu Ștef�nescu Delavrancea, op. cit., p. 123. 
109 Silviu Angelescu, op. cit., p. 28. 
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bun analizator al diverselor situații ale vieții, impresion}nd prin procedeele sale 

stilistice, morfologice, sintactice sau estetice. Este un calofil des�v}rșit prin felul 

în care acesta valorizeaz� cuv}ntul, plas}ndu-l astfel într-o sfer� coloristic� și 

expresiv�. 
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Dimensiunea imaginarului prozei Anei Blandiana, între Filia și Neikos 

 

Drd. Daniel KIȚU 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați 

 

Abstract:  In this study we will highlight an analysis of two major sequences of Ana 

Blandiana’s prose, the volume of short stories ‘’Past projects’’ and the novel ‘’Drawer 

with applause’’, using, mainly, the dichotomous perspective made by Romanian 

researcher Corina Barga in her book "10 studies of arhetipologie" from Greek antiquity 

philosopher, Empedocles. 

       Corin Braga aims, in his research, two major archetypal manifestation of the 

interwar Romanian prose, managed by two contradictory principles, principles which, 

according to the Empedocles’ philosophical vision, lead the Universe: FILIA (love) and 

NEIKOS (hate). 

Starting from here, we will distinguish in the Ana Blandiana’s work, the two adverse 

patterns, in which magma flows the writer’s ideational who captures an era deeply 

contradictory in itself. 

     On this canvas we will strive to analyze structure type palimsest of these epic 

narrative productions, in which, on the one hand,  a fantastic multiform layer, which we 

would call, on Doina Uricariu’s line, the ‘’ontological’’ one, is laid over the absurdity of 

a world brutalized in nonsense, and, on the other hand, the dystopian shell hides the 

terrible truths of a period in which the sleep of reason conceived monsters. 

      We will see the permanent oscillation of Ana Blandiana’s writing, either by the 

ontologically fantastic solution, either by the dystopian one, between the Good and the 

Evil, which disputed this world built on the border between surreal and parabolic. 

      The purpose of this study is to investigate the archetypal means by which this prose 

builds an Manichaean universe and the narrative ego’s destiny  in this maze of signs. 

Keywords: filia, neikos, imaginary, palimsest, dystopia 

 

1. Neikos și Filia, în cheia maniheismului conceptual 

 

 Corin Braga își începe unul dintre cele zece studii de arhetipologie ale 

sale cu mențiunea modelului cosmologic al filosofului Antichit�ții grecești, 

Empedocle, în virtutea c�ruia „... universul este condus alternativ de dou� 

principii contrare: Φιλία (iubirea) și Νεΐκος (ura). C}nd lumea este st�p}nit� de 

Filia, toate elementele intr� într-o armonie și coeziune perfect�, alc�tuind un 

amestec omogen, gânditor, divin, Sphairos. C}nd Ura p�trunde în corpul cosmic, 
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ea începe s� despart� membrele acestuia, s� izoleze elementele, p}n� la 

separarea complet�.‛ 110 

 Pornind de aici, vom încerca s� dezv�luim acea nevoie perpetu� a eului 

scriitoarei Ana Blandiana de a recalibra un real sufocant, produs al unei Istorii 

absurde, într-o formul� epic� de tip palimpsest. Cu alte cuvinte, vom decoji 

straturile epicii pentru a observa cum dimensiunea fantasticului sau cea 

distopic� obnubileaz� voit, încifreaz� narativ o infrarealitate uman� carceral�, 

hipnotic�, de tip coșmaresc de cele mai multe ori. 

 Dincolo de aceast� estetizare etajat� a scriiturii, se dezv�luie nivelul 

ontologic vizibil accentuat în textura prozei Anei Blandiana, fapt remarcat de 

Doina Uricariu, într-un articol din revista „Rom}nia literar�‛, în care 

conceptualizeaz� scenariul ontologic al scriiturii: „E ca și cum ai realiza dintr-o 

dat� c� opera Anei Blandiana se las� explicat� printr-un apeiron, c� ea este o 

lume ivit� din ap�, precum aceea v�zut� de Thales sau o lume rostuit� din 

rarefacția și condensarea aerului, precum aceea din ipoteza lui Anaximene.‛ 111 

 Proza ontologic� vedem cum gliseaz� voit peste o ran� în care critica 

literar� a descoperit chiar, printr-un filon psihanalitic freudian, imaginea 

tutelar� a Tat�lui în multe dintre secvențele epice ale autoarei. O proz� 

important� din volumul Proiecte de trecut, Reportaj, este organizat� în jurul 

acestui pol narativ de factur� patern�.  Elementul dinamizator la acest nivel al 

epicii este mecanismul amintirii, pe care criticul Mircea Zaciu îl leag� de aceeași 

mitologie patern�: „Alunecarea în amintire e, prin urmare, alternare a vârstelor, 

identificare cu imaginea Tatălui.‛ 112 

 La un prim nivel al acestei structuri de tip palimpsest, dublul antinomic 

Neikos-Filia este organizat prin ochiurile complicate ale fantasticului literar, 

filtrat permanent prin viziunea intradiegetic� a unui narator profund subiectiv 

și mnemotehnic: „Înscriindu-se în siajul lui Poe, Kafka și Borges, influențat� de 

realismul magic al lui M{rquez sau Cort{zar, Blandiana continu� tradiția 

inaugurat� de Mihail Bulgakov cu Maestrul și Margareta, care recurge la 

                                                           
110 Corin Braga, 10 studii de arhetipologie, Cluj-Napoca, Dacia, 1999, p. 174. 
111  Doina Uricariu, Viețile posibile ale cuvântului, în rev. Rom}nia literar�, nr.1, 

București, 3 ian. 1985. 
112  Mircea Zaciu, Lancea lui Ahile, București, Ed. Cartea Rom}neasc�, 1980, p. 98. 
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convenția fantasticului în scopul de a denunța, în mod disimulat, dimensiunea 

grotesc� a existenței într-un stat totalitar. 113 

  

 Exemplificatoare pentru acest nivel al analizei sunt prozele din volumul 

Proiecte de trecut. Studiul nostru se va concentra asupra acelor proze care 

intereseaz� direct mecanismul epic maniheist, Filia-Neikos: Reportaj sau Proiecte 

de trecut. Aceste buc�ți epice sunt revelatoare pentru ciocnirea a dou� realit�ți în 

proza Anei Blandiana, ilustrate printr-un principiu al armoniei, pe de-o parte, și 

unul al disjungerii, pe de alt� parte:  Obsedat de distincții și dihotomii, de 

precizie și specializare, spiritul modern intr� într-o schizoidie scientist�, într-o 

stare de ruptur� cu sine însuși.‛ 114 

 Nu în ultimul r}nd, important� este și formula parabolei distopice, 

asupra c�reia ne vom opri în cazul singurului roman pe care Ana Blandiana l-a 

publicat, Sertarul cu aplauze. Evident c� în cazul acestui construct romanesc 

modelul distopic este inseparabil de palimpsestul narativ. Credem c� este 

esențial a decela mesajul din subtext al acestui roman dedicat aneantiz�rii 

individualit�ții umane în societatea totalitar�. 

   

2. Tribulațiile Eului, între Neikos și Filia 

 

 Titlul însuși al prozelor din Proiecte de trecut este un oximoron, un 

paradox logic, o antinomie specific� g}ndirii artistice a Anei Blandiana, care se 

hr�nește din asemenea asocieri insolite. Astfel, a-ți face proiecte, a te proiecta 

presupune o înaintare a ființei într-un orizont al viitorului, o prospecție 

personal�, o dinamic� a prefigur�rii destinului. O asemenea direcție intr� în 

contrast cu axa trecutului ce pare a o aneantiza. 

 Într-un studiu consacrat acestor proze blandiene, Dumitru Radu Popa 

evidențiaz� importanța mecanismului amintirii în cadrul excursului narativ al 

autoarei: 
 „Consecvent� aserțiunilor ei, Ana Blandiana tip�rește, la Editura Cartea 

Rom}neasc�, o culegere intitulat� Proiecte de trecut (titlul nu poate s� nu-mi aminteasc� 

formula – invers� – a lui Deniken: „Amintiri  despre viitor‛), în care, ca și în primul 

volum, dar cu o sensibil� înclinație spre comentariul abstract, folosește mecanismele 

                                                           
113 Viorica Patea, Fantastic, rememorare și subversiune: Cele patru anotimpuri, în rev. 

Vatra, nr. 256-257, Târgu-Mureș, ian-feb. 2015, p. 110. 



119 
 

imprevizibile ale amintirii pentru a restitui realului imaginile sale cele mai pline de 

semnificație.‛ 115  

 

 În fapt, textul narativ, care d� și titlul volumului, reprezint� o 

retrospecție înghețat� oarecum în actul de eternizare artistic�, fapt care-i confer� 

o posibilitate mereu reduplicat� de actualizare în memoria colectiv�. 

 Acest text al Anei Blandiana este o narațiune de gradul al II-lea, în sensul 

în care este o repovestire, o re-dare evenimențial� prin filtrul unui narator sui 

generis, un narator-receptor care primește materia epic� și, ca într-un mecanism 

de creație colectiv�, red� mesajul, transformat în orizont epic. Filtrul ingenuit�ții 

infantile în redarea factual� este pregnant pentru tema arhetipal� a trecerii de la 

Filia la Neikos. Vorbim astfel despre o realitate imediat� a naratorului învestit cu 

factologia insolit� a altui povestitor, unchiul Emil, care cartografiaz� cu precizie 

narativ� înt}mpl�ri ambigue sau aproape șterse ale naratorului-copil, care se 

raporteaz� astfel la înt}mpl�rile ficționalizate iar subiectivitatea sa este condus� 

de m�rturia celui implicat direct în existentul devenit Istorie: „Deci întâmplarea 

pe care o s-o povestesc n-am tr�it-o eu, pentru simplul motiv c�, la data 

desf�șur�rii ei, eu eram înc� un copil, dar ea s-a petrecut în preajma mea, cu 

oameni pe care i-am cunoscut înainte și dup� încheierea aventurii<‛ 116 

 Mecanica simbolic� pe canavaua c�reia este construit� nuvela 

evidențiaz� succesiunea Filia-Neikos-Filia, în sensul în care o stare auroral� a 

ființei, întruchipat� prin ritualul nupțial, este profund r�scolit� de intervenția 

arbitrar-exterioar� și brutal� a unei autorit�ți statale absurde, învestit� cu 

îngrozitoarea putere de-a redimensiona discreționar viețile individuale, f�r� 

nicio motivație. Înt}lnim, la acest prim nivel al ecuației narative, formula 

absurdului kafkian din romanul celebru, Procesul, unde vina devine stigmat 

nejustificabil și lipsit de orice schem� logic� a învinov�țirii. 

 Și în acest text al Anei Blandiana, în timpul unei nunți oarecare – 

evenimentul însuși, în umanitatea lui convivial�, deschis� și calm�, sfideaz� 

mecanica absurd� a unei Istorii agresive – izbucnește atroce, inexplicabil, 

tr�snetul acelei Neikos, marcat evenimențial cu aceeași violenț� în orizontul de 

                                                                                                                                                             
114  Corin Braga, Op. cit., p. 176. 
115 Dumitru Radu Popa, Realul, dar în formă semnificativă, în rev. Rom}nia literar�, 

nr. 23, București, 9.06.1983. 
116 Ana Blandiana, Cele patru anotimpuri. Proiecte de trecut, București, Ed. ART, 

2011, p. 198. 
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percepție al cititorului prin imagini auditive extrem-agresive:„ < c}nd, peste 

acordeonul înv�ț�torului și peste viorile țiganilor, au r�sunat sc}rț}itul violent 

al unei fr}ne bruște și pocniturile hot�r}te ale c}torva portiere tr}ntite.‛ 117 

 Un grup de participanți la o nunt� dintr-un sat pierdut în imensitatea 

B�r�ganului este deportat de camioanele Securit�ții în mijlocul pustiului, f�r� 

nici un fel de acuz� sau justificare. Singura configurare verbal� a acestei situații 

kafkiene este un ordin sec, „Sunteți cu toții reținuți‛, el însuși plin de suficiența 

oarb� a unei autorit�ți invizibile, dar ubicue. Știm, de altfel, c� ubicuitatea nu 

caracterizeaz� doar dumnezeirea, ci și R�ul. 

 Ana Blandiana, prin naratorul s�u telescopat, povestește despre o lume 

în care omul devine simplu manechin azvârlit de colo-acolo într-o butaforic� 

desf�șurare f�r� sens. Într-un asemenea carnaval al nonsensului, explicațiile sau 

logica sunt inutile deopotriv�. 

 Toposul acestui exercițiu fantasmagoric al dezumaniz�rii umilitoare în 

cavalcada Istoriei negre și oarbe, c�zute ca un t�v�lug irepresibil asupra noimei 

umane este B�r�ganul. 

 Mnemotehnica B�r�ganului, în dimensionarea existențial� a naratorului-

receptacul evenimențial din Proiecte de trecut este generatoare de spaim�. Eul 

narativ îl asimileaz� unui spațiu infernal, ca în tablourile lui Bosh: 

 
 „Dimpotriv�, Bărăgan nu era un semn, ci o reprezentare. Se spunea „Au fost 

duși în B�r�gan‛ sau „Nu se mai întoarce el din B�r�gan‛, și eu îmi închipuiam un fel 

de bolgie, o groap� mare în care erau aruncați de-a valma, de niște forțe necunoscute, 

dar nem�rginit de puternice, pentru a fi pedepsiți, tot felul de oameni ale c�ror greșeli 

nu le înțelegeam și pe care toat� lumea îi pl}ngea ca pe morți.‛ 118 

 

 B�r�ganul este t�r}mul de dincolo, necunoscutul, haosul în care este 

azv}rlit un grup de nuntași învinuiți pur și simplu, f�r� un rechizitoriu, capete 

de acuzare, procurori sau judecat�, cu o sentinț� picat� de niciunde asupra 

existenței lor metamorfozate îngrozitor de metafizica rupturii. 

 Acest tipar, aproape arhetipal, al rupturii definește dialectica Neikos-

Filia, în prozele Anei Blandiana. 

 De remarcat c� aceeași alunecare dinspre normalul cotidian c�tre 

absurdul unei existențe procustizate brutal și arbitrar apare și în romanul 

                                                           
117 Ibidem., p. 199. 
118 Ibidem., p. 196. 
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Sertarul cu aplauze, unde un scriitor care se crede g�zduit la o înt}lnire uzual� cu 

cititorii s�i, se trezește închis într-un ospiciu și supus unui lent proces de sp�lare 

a creierului. Interesant este c� locul însuși care, în aparenț�, s-a vrut a fi un 

spațiu al împ�rt�șirii experienței creatoare, se dovedește a fi toposul unei 

experiențe claustrante și mistificatoare. 

 C}nd R�ul violenteaz� firescul existenței umane, echilibrul și armonia 

dispar. Un subiect fundamental în Proiecte de trecut este modul cum aceast� 

anomie ontologic� instituit� de Neikos se metamorfozeaz�-n sens al solidariz�rii 

și-al d�ruirii întru Cel�lalt. În acest context profund uman suferința devine 

gratuitate unanim acceptat�, în t�cere, at}t de c�l�i c}t și de victime, într-un 

absurd pact ce nu va fi înc�lcat de nicio parte. Motivul mântuirii prin ispășire a 

fost evidențiat în aceast� poveste a exil�rii inexplicabile a unor oameni ce 

accept�, în mod tacit, nonsensul r�sturn�rii bruște a existenței lor: 

 

 „În fapt, miracolul se naște din gratuitatea total� a suferinței. Iat� de ce 

comparația cu tot ce știm din literatur� despre viața în izolare și constr}ngere – între 

care, chiar numite, c�rțile lui Jules Verne, Robinson Crusoe ori Genoveva de Brabant – nu îi 

pare, celui ce povestește, deloc relevant�. În toate acelea exist� un sens moral – chiar și 

prin recul – fie legat de c�lirea trupului și a minții, fie de m}ntuirea prin isp�șire etc.‛ 119 

 

 Diegeza pornește practic de la ciocnirea a dou� realit�ți: pe de o parte, 

Filia, Nunta, cu dinamica s�rb�torii umane și euharistia spiritual� iar, pe de alt� 

parte, R�ul, statismul absolut, prizonieratul încremenirii: 

 
 Chiar din primul minut nu a fost nimeni care s� se îndoiasc� de r�ul ce avea s� 

urmeze, dar nu a fost nimeni care s� îndr�zneasc� s� și ating� în imaginație r�ul 

minutelor urm�toare. „Tot ce țin mai bine minte din ace prim� parte dinaintea plec�rii – 

îmi spunea unchiul Emil – este felul în care încremeniser� cu toții în clipa intr�rii pe 

poart� a noilor sosiți: vornicelul, mireasa, mirele, nașii, nuntașii, femei și b�rbați, întorși 

cu toții pe jum�tate, cu veselia neștears� înc� de pe figur�, dar cu spaima adâncindu-li-

se în ochi, înțeleg}nd dinainte de a fi avut timpul s-o fac�, opriți din cursul existențelor 

lor diverse, str}nse înt}mpl�tor și pentru o singur� sear� la un loc și încremeniți grotesc, 

ca într-un tablou vag alegoric, cu mesele înc�rcate de bucate triumfale încadrându-i 

simetric în dou� linii de fug�.‛ 120 
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 În esența ei, experiența ruperii de cotidian, de obișnuitul ritualic al unui 

tipar existențial debuteaz� cu un descensus. Cei nou� nuntași (șase b�rbați și trei 

femei) inaugureaz� noul topos al unei viețuiri impuse exterior și absurd printr-o 

descindere în haos. Ritualul de trecere specific nuntirii este înlocuit de un altul, 

instituit, mai întâi, de viermuirea spaimei nonsensului: „< o agitație 

însp�im}ntat�, isteric�, de nedescris, în care s-au strâns bagaje, s-au în�lțat 

rug�ciuni, s-a hohotit, s-a împachetat, cu țipete, lacrimi, bocete, încerc�ri de 

rezistenț�, leșinuri<‛ 121 

 

 Al doilea ax al ecuației ființ�rii în Proiecte de trecut urm�rește 

reinstaurarea Filiei, umanizarea haosului. 

 Semnul arhetipal și antropologic al ascensus-ului spiritual care este 

miezul de sens al prozei de faț� este cel al rodirii. Exist� o secvenț� emblematic� 

în aceast� saga a grupului de nou� oameni l�sați prad� pustiet�ții B�r�ganului: 

 
 De asemenea, timp de mai multe ore, cu toții și-au cules de prin p�r și din cutele 

hainelor, din panglicile p�l�riilor, din s}n, din buzunare, boabele de gr}u care mai 

r�m�seser�, boabele de gr}u cu care mirii fuseser� înt}mpinați la ieșirea din biseric�. 

Bineînțeles, cele mai multe s-au g�sit în p�rul și în voalul miresei. „Gr}ul acela, adunat 

pe o p�tur� deasupra c�reia mireasa și-a despletit și și-a scuturat p�rul și voalul, a fost 

p}inea noastr� înmulțit� de la an la an‛ 122 

 

 Aici, într-un instantaneu senzual și r�scump�r�tor omenesc al miresei 

care-și scutur� din p�r peste aceast� Terra incognita boabele de gr}u ale 

începutului de viaț�, rezid� sensul profund al luptei omului cu destinul 

potrivnic. 

 Metafora rodirii sensului dezv�luie victoria sisific� a umanului 

împotriva absurdului unei or}nduiri str}mbe și nedrepte. Hic et nunc, Neikos 

este spulberat de Filia. 

 Paradoxal, existența grupusculului uman aruncat în mijlocul haosului 

de-o Istorie potrivnic�, se deseneaz� în orizontul unei reconfirm�ri a sensului 

solidarit�ții simplu umane, a dezvelirii sinelui întru împ�rt�șirea din Cel�lalt. 

Misterul acestei cuminec�ri colective, credem c� este sensul central al epopeii 

supraviețuirii și-a victoriei asupra absurdului: 
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 „Era cert îns� c� p�r�seau un univers sigur, pe care îl creaser� singuri și pe care 

îl cunoșteau, pentru a porni înspre o lume uitat� și schimbat� între timp, o lume poate 

dușman� și cu siguranț� plin� de necunoscute. Dup� ce, înving}nd incredibile greut�ți, 

reușiser� s� inventeze o istorie pentru uzul lor propriu, erau obligați s� se reîntoarc� în 

adev�rata istorie, de ale c�rei legi se temeau și ale c�rei forțe nu se simțeau în stare s� le 

determine.‛ 123 

 

 Mitul c�l�toriei este redundant în prozele Anei Blandiana. Vedem, 

deseori, dincolo de acest pattern epic, hoin�reala naratorului prin interstițiile 

lumii pe care el însuși o creeaz� ca s�-l chinuie și s�-l bucure în egal� m�sur�.  

 Același motiv al c�l�toriei ordoneaz� axial și materia epic� din Reportaj. 

 De data aceasta vorbim despre o dubl� incursiune, interioar� și 

exterioar�, guvernat� de constelația mitic� și izomorf� a acvaticului și de 

obsesiva încrâncenare de-a izb}ndi în fața forțelor dezl�nțuite și oarbe ale 

naturii. 

 Se relev�, aici, o alt� înfruntare, cea a forțelor unui Stat arbitrar și 

opresiv, obișnuit s� domesticeasc� și s� aneantizeze umanul cu puterea de 

nest�vilit a naturii ce nu poate fi încapsulat� în calpa voinț� de putere a 

meschinului proletar al suferinței colective. 

 Imaginea activistului care crede c� poate înregimenta înseși apele unui 

diluviu biblic ab�tut peste același întins al c}mpiei dun�rene deseneaz� subtila 

ironie amar� a scriitoarei. 

 Martorul acestui Potop de neoprit, el însuși ordonator al hybris-ului 

uman, este, de aceast� dat�, jurnalista-narator. 

 Îndeletnicirea nu este înt}mpl�tor aleas�, întruc}t ziaristul este cel care 

înregistreaz� și codific� realul în matricea unui limbaj prestabilit. De aceast� 

dat�, eul narativ surprinde rev�rsarea nest�vilit� a lumii peste Babilonul 

vanit�ții absurde a omului captiv al propriilor fantasme. 

 Arhetipul apei domin� textul, cu sensul s�u dual, distructiv, dar și 

renovator în egal� m�sur�. Sensul redefinirii unui paradis devastat impune, 

înainte de toate, o tabula rasa ontologic�, o ștergere a granițelor dintre Bine și 

R�u. 
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 În subtext, nuvela Reportaj dezvolt� povestea înfr}ngerii orgoliului uman 

disproporționat de c�tre propriii s�i demoni, într-o dantesc� rev�rsare a apelor 

parc� purificatoare. 

 Proza îns�și debuteaz� oniric prin imaginea fantasmatic� a unui mare 

oraș cotropit de ape: 

 

 „Se pare c� eu am fost cea care a anunțat prima pericolul, pentru c� tot prima 

am ajuns pe un deal de la marginea orașului, un deal înconjurat deja, ca o insul�, de ap�. 

Treptat, treptat, ieșeau și alți oameni din valuri, se refugiau, înghesuindu-se unii într-

alții pe acel promontoriu, dar toți știau c� eu fusesem prima și c� numai eu aveam 

dreptul s� m� caț�r în subțirele foișor de lemn care se în�lța pe v}rful dealului și care 

avea s� fie, nu peste mult timp, ultimul cuprins de apa care înainta.‛ 124 

 

 În pasajul din incipitul textului apare motivul ascensus-ului, privilegiind 

primatul insului care ocup� în�lțimea salvatoare de potopul aneantizator. 

Dreptul primului sosit îl învestește cu rolul celui care, prin ascensiune poate 

ambiționa gestul salvator. În egal� m�sur�, este edificatoare ambiguizarea 

oniric-real. Ascensus-ul este, în vis, simbolul spaimei provocate de amenințarea 

diluviului apocaliptic („Și întregul oraș a devenit o f}nt}n� artezian�, cu 

nenum�rate guri de ț}șnire violent�.‛). Imaginea auditiv� (sunetul megafonului 

din gar�) este cea care marcheaz�, în cheie fantastic�, suprapunerea celor dou� 

dimensiuni epice: „< megafonul care m-a trezit psalmodiind intrarea trenului 

în gar� a r�sunat mai întâi în vis, anunț}nd creșterea definitiv� a apelor peste 

nivelul dealului care ne g�zduia.‛ 125 

 Motivul c�l�toriei se împletește, aici, cu arhetipul acvatic. Se observ� o 

lent� înaintare într-un spațiu copleșit de înaintarea n�valnic�, de neoprit, a 

elementului acvatic. 

 Jurnalista pornește într-o c�l�torie spre o insul� artificial�, amenințat� de 

furia apelor dezl�nțuite pentru a redacta un reportaj despre eforturile celor care 

se împotrivesc spulber�rii insulei artificiale din calea Dun�rii furioase. 

 Al�turi de întinsul aproape impersonal al B�r�ganului, Dun�rea este 

cel�lalt agent distructiv al Nekyei: 

 
 „Dun�rea, în schimb, ea avea cu ce s� m� însp�im}nte, ea era aproape și 

familiar�, dar în stare s� ascund� taine înfricoș�toare și de nep�truns. *<+  
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Inundațiile catastrofale și ploile care p�reau s� anunțe cu obstinație sf}rșitul nonșalant al 

lumii creau acum, c}nd o vedeam, un cadru pe m�sura vechilor îngroziri. Trecut�, 

pentru a se salva, din domeniul istoriei în cel al geologiei, moartea refuza s� p�r�seasc� 

– în ochii mei oripilați – malurile fluviului.‛ 126 

 

 Observ�m, aici, o extrapolare simbolic� negativ� a simbolismului apei, 

v�zut� ca element de lichefiere a consistenței chtoniene, care guverneaz� sensul 

uman. În cazul prozei de faț�, sensul uman, atribut al Filiei, ar putea fi 

constructul artificial al insulei cuprinse de ape, dar degringolada butaforic� a 

unui sistem politic absurd transform� insula în simbol al despiritualiz�rii 

umane.  

 Cele dou� simboluri ale c�l�toriei, atribute din sfera umanului, trenul și 

vaporul, sunt c�ile de leg�tur� între cunoscut și necunoscut, ambele invadate de 

ape. În nebuloasa necunoscutului insular, reportajul ar trebui s� confere sens 

condiției absurde a celor condamnați de furia naturii, ce pare a sancționa 

orgoliul unei ordini ce-și arog� puterile genezice ale dumnezeirii. Reportajul va 

deveni m�rturia naratorului ce va da seama, la nivel diegetic, în leg�tur� cu 

sacrificiul profund uman care instituie Filia în nonsensul barbariei lumii 

totalitare. Insula îns�și este m�rturia eșecului îndr�znelii omului de-a croi un alt 

drum apelor, de-a le mutila firescul. În consecinț�, reporterul înregistreaz� fidel 

aceast� revolt� oarb� a apelor, care spulber� zadarnica voinț� de putere a 

omului – vanitas vanitatum, omnia vanitas: 

 
 „< insula creat� împotriva naturii de om. Acum apele smulgeau îns� furioase 

h�lci mari din malul îngr�m�dit cu înc�p�ț}nare în c}teva decenii de suferințe. *<+ 

P�rea c� Dun�rea îns�și, marea zeitate, dup� ce îng�duise ani la r}nd sfidarea, se 

r�zg}ndise deodat� și f�lcile largi ale valurilor mușcau ciosv}rte întregi de p�m}nt, pe 

care-l scuipau în grab�, cu sc}rb�, pentru a încerca din nou, imediat, s� înghit�, s� 

mestece, s� înl�ture obstacolul indigest așezat cu at}ta suficienț� în calea ei milenar�.‛ 127 

 

 Exist� pagini de fixare descriptiv�, în cheie poetic�, a m�reței forțe 

distructive a fluviului, m�rturie a neputinței umane în fața dezl�nțuirii naturii. 

Naratorul-martor dezvolt�, în acest punct al narațiunii sale, imaginea naturii 

copleșitor stihiale, hiperbolizate, pe care nimicnicia uman� încearc� s-o închid� 

în ecuații futile: 
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 „Din cer în cer nu era dec}t ap�, nemișcat�, nem�rginit�, neînsuflețit�, și prin 

mijlocul acestei planete placide curgea Dun�rea, rostogolindu-se în sine îns�și și în 

cosmos, mestecând ca într-un malaxor al furiei universale vite umflate, acoperișuri 

desprinse, arbori porniți în lume cu r�d�cinile descriind dezm�țate volute prin aer<‛ 
128. 

 

 Între percepția subiectiv� a eului și dezl�nțuirea stihiilor planeaz� 

atrocitatea realului, a Istoriei prin imaginea de coșmar a morților folosiți ca 

arm�tur� de reprezentanții autorit�ților, gr�biți s� raporteze forurilor superioare 

de conducere îndeplinirea cu succes a sarcinii de a salva insula artificial�.  

 Raportul de forțe între Filia și Neikos apare aici inversat în sensul în care 

insula plasat�-n calea apelor este excrescența oripilant� a unui Neikos barbar 

înfipt în durata acvatic�, în vreme ce dezl�nțuirea furibund� a naturii 

pedepsitoare este îns�și Filia, cu latura ei întunecat�, cer}nd, vindicativ�, 

drepturile firescului în geografia regnurilor. 

  

3. Metafizica Răului în parabola distopică 

 

 Romanul Sertarul cu aplauze dep�șește net, prin ambiția arhitecturii sale 

narative, formula epic� a prozelor fantastice ale scriitoarei, pentru c� aici, 

dincolo de mituri, constelație simbolic�, pendulare între un plan al realului și 

irealitate, înt}lnim propensiunea c�tre formula distopic�. 

 Acest tip de formul� creatoare angajeaz� mult mai intens planul realului 

iar simbolistica, bogat� și la acest nivel, presupune o fixare mai pregnant� 

asupra a ceea ce putem numi dimensiunea umanului radiografiat� într-un 

context socio-politic absurd. 

 Ceea ce prozele fantastice din Cele patru anotimpuri sau scrierile mai 

ancorate într-un social codificat arhetipic din Proiecte de trecut înf�țișau, anume o 

cufundare într-o imagerie, pe alocuri  fantezist-poetic�, dispare în singurul 

roman al Anei Blandiana. 

 În cele 350 de pagini ale c�rții sale, autoarea se oprește asupra dramei 

intelectualului, obligat s�-și oblitereze esența spiritual� și s� mimeze o nivelare a 

g}ndirii umane și asupra tragediei colective care pierde orice inițiativ� a rațiunii 
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și este condamnat� la o perpetu� viețuire în orizontul redundant al cultului 

unor pseudovalori și-al unui eticism de carton. 

 Metafora central� a romanului, cea a sertarului cu aplauze, definește 

tocmai aceast� gimnastic� mental� autoimpus� și exersat� cu acribie de o putere 

f�r� identitate în numele tocmai al depersonaliz�rii individuale. Sensul verbului 

a aplauda este deturnat de la dimensiunea sa originar�, aceea de a evidenția 

valoarea talentului, competența și r�sucit c�tre o mișcare mimetic� și absurd-

repetitiv� a unei permanente confirm�ri a imposturii. 

 Constructul romanesc presupune existența a trei mari paliere diegetice, 

denumite și situații-pivot: „Ceea ce leag� fluxurile narative, trei la num�r, nu 

este doar trecerea unor personaje prin fiecare dintre ele, ci confluența 

problematic�. Insolite, situațiile-pivot frizeaz� absurdul, și chiar îl produc.‛ 129 

 

 Mai înt}i, drama scriitorului Alexandru Șerban, a c�rui intimitate este 

înainte de toate r�scolit� de oamenii nedeclarați vizibil ai aparatului Securit�ții 

Statului, coroborat� cu exilul într-o insul� din imensitatea dun�rean�, la Plai.  

 Apoi, al doilea fir epic, o presupus� înt}lnire cu cititorii, admiratori ai 

aceluiași scriitor care se transform�, grotesc, într-o prelungit� detenție în 

condițiile unui centru de reeducare, cu aparențele unei instituții psihiatrice. 

Asist�m, aici, la particularizarea expresiv� a motivului descensus ad inferos, al 

c�rui subiect este artistul însuși, un Vergilius transformat în condamnat la o 

penitenț� sisific�, însoțit volens nolens de o Beatrice-gardian, frumoasa femeie-

psiholog, tovar�șa Sabina, agentul reeduc�rii intelectualului ce trebuie redus la 

un perfect mânuitor de aplauze. 

 Al treilea fir epic este camuflat într-o serie de pagini confesive ale 

autoarei înseși, transformat� astfel într-un Orfeu captiv al Infernului din care nu 

va putea evada niciodat�. 

 Prin urmare, trama principal� urm�rește drama unui creator 

ficționalizat, scriitorul Alexandru Șerban, urm�rit într-o viziune telescopic� a 

unei succesiuni de experiențe-limit�: mai înt}i invazia brutal� și absurd� a trei 

str�ini care pur și simplu r�scolesc o petrecere între prieteni, o agap� 

desf�șurat� în apartamentul scriitorului. 

 Urm�rim, la acest nivel, pulverizarea intimit�ții personale, a dreptului 

existenței individuale, printr-o strategie a c�rei absurd� agresivitate este definit� 
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de ascunderea sensului. Legat de acest concept al analizei noastre acționeaz� și 

binomul maniheist Filia – Neikos. 

 Blandiana plaseaz� în opoziție, în sfera acestei ecuații existențiale, dou� 

tipare: pe de o parte, Filia, transpus� într-o Agape. Este vorba despre reuniunea 

amical� a unor intelectuali dispuși a crea o acolad� în existența rutinier�, 

cangrenat� de-o societate redus� la imaginea individului obligat s� devin� pies� 

într-un puzzle ritualic de tip concentraționar: 

 
 „Totul începuse banal, cu una dintre acele at}t de obișnuite în ultimul timp 

petreceri, care se deosebesc de ședințe doar prin gradul mai mare de libertate a 

discuțiilor și prin prezența, destul de anemic�, a unor gust�ri și b�uturi alcoolice. *<+ Și 

totuși ne vedeam destul de des, uniți nu at}t prin ceea ce aveam în comun, cât prin ceea 

ce ne deosebea de alții, uniți mai ales printr-o tulbure și aproape instinctiv� nevoie de 

solidaritate în mijlocul tot mai explicitei ameninț�ri a mediului exterior.‛ 130 

 

 Spațiul restr}ns al apartamentului gazdei reprezint� necesara bul� de 

oxigen sub clopotul sufocant al oprim�rii personalit�ții individuale. 

 Terminologic, în plan diegetic, opoziția se comprim� în sensul cuvintelor 

solidaritate și exterior. Primul definește Filia, dimensiunea uman� a identific�rii 

spirituale cu Cel�lalt. Al doilea se raporteaz� la Neikos, socialul, Statul, care 

oprim�, interzic}nd liberul arbitru. Acesta din urm� face tabula rasa din 

capacitatea intelectualului, a artistului, de-a recrea lumea și camufleaz� cu grij� 

instrumentarul tocmai prin aceast� mecanic� a nespusului, a obliterării sensului. 

Tehnica aluziei și a sugestiei funcționeaz� perfect în aceast� invazie tentacular� 

a intimit�ții intelectualului considerat, prin libera sa g}ndire, o amenințare 

pentru aceast� comunitate de manechine dresate și programate într-un cifru al 

supunerii în orizontul unei puteri discreționare. 

 În lucrarea de faț� ne vom raporta la capitolele-incipit ale romanului 

care vizitează tocmai aceast� comedie grotesc� a caricaturiz�rii Filiei de c�tre 

Neikos. 

 Scriitoarea analizeaz� efectele devastatoare ale fricii și ale conformismului 

social care distrug literalmente fondul uman al indivizilor tr�itori într-o societate 

de tip orwellian iar mecanismul distopic al viziunii artistice se fundamenteaz� 

pe conceptul de reificare, definit de Jean-Jacques Wunenburger ca form� de 
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cristalizare a unui raționalism morbid, „în care o dispunere unilateral� 

obiectiveaz� imaginile, amplific}ndu-le, radicalizându-le.‛ 131 

 Reificarea apare, aici, ca un proces dramatic prin care umanului i se ia 

orice drept de manifestare în plan social, comunitar, mai ales dac� avem în 

vedere latura intelectualului capabil de inițiativ� social� și de schimbare a 

mentalului colectiv. Vorbim astfel de o lume de manechine, așa cum o 

construise în regim comic și dramaturgia caragialian�, un proces prin care 

relațiile sociale îmbrac� forma unor leg�turi obiectuale. Omul însuși devine, din 

agent conștient al proceselor sociale, simplu obiect, lucru, instrument al 

acestora: „Astfel, Cel�lalt își vede imaginea de alteritate dublat� de un principiu 

de cauzalitate inversat�, unde consecința devine cauz�.‛ 132 

 Identific�m acest mecanism și în seria de secvențe care se constituie în 

invazia intimit�ții de c�tre factorii agresori exteriori. 

 În apartamentul scriitorului Alexandru Șerban se improvizeaz� un soi 

de banchet platonician la care convivii spirituali sunt personaje din elita 

intelectual� bucureștean� a epocii: chirurgul Mircea Dan, Florin, un reputat 

pianist, cu soția sa, Valeria, Maria, profesor universitar și Mihai, un cuplu 

celebru în lumea artistic� bucureștean�. 

 Schema acestei Filia profund umane, în aparenț�, este zdruncinat� de 

intruziunea exteriorului, mai înt}i la nivel auditiv, prin sunetul strident și 

s}c}itor al soneriei de la uș�. 

 Agenții invaziei exteriorit�ții sunt trei, o r�sturnare absurd-ridicol� a 

triadei divine, o reduplicare grotesc� a umanului pe care-l ocup�. Infinit mai 

tragic este faptul c� scriitoarea plaseaz� în relație de opoziție și dou� modalit�ți 

ale umanului de-a se drapa în faldurile R�ului (Neikos): personajele intelectuali 

din apartament se deformeaz� hidos sub acțiunea r�ului care r�bufnește din 

interiorul lor sub presiunea situației-limit� în care se afl� și care dezv�luie o 

Filia caricaturizat� de înseși sl�biciunile lor profund umane, în timp ce agenții 

ostracizanți ai exteriorit�ții afișeaz� înc� de la început R�ul ca pe un firesc al 

existenței lor în voluptatea c�ruia își scald� voința de Putere. 

 Cei trei intruși t}rzii în aria întrunirii conviviale a intelectualilor sunt, 

Patronul, șeful acceptat prin chiar denominarea sa, al acestei echipe invazive, 
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Ilie, personaj rubensian, a c�rui diformitate exterioar� cotropește imund 

universul scriitorului și t}n�rul negricios, Neacșu. 

 Prima form� a lu�rii în posesie a spațiului de c�tre str�ini este asimilarea 

brutal� a ritualului tr�irii confortului cotidian. Ilie folosește f�r� nicio jen� baia 

scriitorului pentru a face un duș, transfer}nd în locuința lui Șerban gestica 

intimit�ții sale: 

 
„< iar grasul intrase pur și simplu în baie, de unde se auzea golindu-se zgomotoas� 

cupa WC-ului. *<+ 

< dac� tocmai atunci n-ar fi ieșit din baie, uluitor, cel de al treilea personaj, l�s}nd de 

ap� și învelit numai în jurul șoldurilor cu prosopul meu flaușat.‛133 

 

 T}n�rul cu ochelari fumurii pornește și oprește în gol pick-up-ul 

scriitorului, aștept}nd un eventual protest al acestuia, care nu survine. 

 Urmeaz� ruperea leg�turii cu exteriorul, simbolul acesteia fiind 

telefonul. Chirurgul Mircea Dan, în mod paradoxal, cere voie Patronului, nu 

gazdei, s� dea un telefon. Toat� lumea constat� c� telefonul nu funcționeaz�, 

semn al transform�rii apartamentului din simbol al cotidianului rutinier într-

unul al recluziunii forțate. Mai t}rziu, oaspeții și gazda vor constata c� 

funcționarea acestei punți auditive c�tre exterior este unidirecționat�, semn al 

înst�p}nirii exteriorului asupra spațiului convivial, devenit un topos al lui 

Neikos. 

 Al treilea nivel al lu�rii în st�p}nire a existenței scriitorului este unul 

extrem agresiv atât la nivel verbal cât și fizic, viz}nd umilirea și 

depersonalizarea. 

 Protestul verbal al Mariei este sancționat brusc prin vulgaritatea tonului 

unuia dintre opresori      („ – Ia, nu mai f� tu pe deșteapta! *<+ F� pe grozava la 

tine la catedr�,‛ 134) urmat� de violența fizic�. Femeia este scuturat� de p�r într-

un fel total neașteptat și brutal. Lupta iscat� între agresor și victim� dezv�luie 

retragerea laș� a tuturor înregistrat� de ochiul atent al naratorului: 

 
 „< doctorul se trase puțin mai departe de Mihai, într-o încercare de subliniere a 

nesolidarit�ții *<+. Mihai însuși st�tea nemișcat, în picioare, în locul în care îl g�sise 

                                                           
133 Ana Blandiana, Op. cit., pp. 12, 14. 
134 Ibidem., p. 23. 
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începutul înc�ier�rii, f�r� s� fac� cel mai mic gest de a interveni *<+. Numai Florin și 

Valeria p�reau s� nu fi remarcat nimic, cum st�teau cu ochii în p�m}nt<‛ 135. 

 

 Principalul semn al spulber�rii v�lului de umanitate al convivilor din 

apartamentul scriitorului Alexandru Șerban este înstrăinarea: „Niciunul nu se 

uita la mine și nu se priveau nici între ei, într-un simulacru de înstr�inare care, 

în mod evident, îi jena și-i f�cea s� se antipatizeze reciproc.‛ 136 

 Indicele esențial al comuniunii umane este contactul vizual, ochii fiind 

punțile c�tre uniunea sufleteasc�, armonizarea spiritual�. În apartament, 

agresiunea exteriorului asociaz� înstr�in�rii și refuzul contactului vizual, de-a 

mai deschide aceast� cale de comunicare. Acestea sunt primele semne ale 

atrofierii Filiei. 

 Înstr�in�rii agenților interiorit�ții i se asociaz� acceptarea tacit�, semn al 

unei lașit�ți vizibile, a intrușilor, a c�ror tactic� invaziv� este doar timid 

contestat� de gazda imediat apostrofat� de ceilalți: 

 
 „– Ieșiți, v� rog, afar� din casa mea – am spus, deci, cu o voce at}t de neconvins� 

ea îns�și de ceea ce spune, înc}t mi-am auzit-o singur cu nemulțumire și, aproape 

înainte de a termina propoziția, am reluat-o da capo, mai hot�r}t, at}t de hot�r}t înc}t 

m-am simțit ridicol puțin< *<+ Dar așa cum era de așteptat, efectul intervenției mele a 

fost nul: cel de la bibliotec� nici nu s-a obosit s� se întoarc� *<+, numai t}n�rul brunet, 

cu ochelari fumurii și mustaț� at}t de neagr� înc}t p�rea desenat� cu tuș, m� privi ironic 

*<+ și chicoti obraznic: 

 – Au prins deja glas celebrit�țile. St�m, st�m bine. 

 Ceea ce m� impresion� mai mult dec}t insolența negriciosului au fost semnele 

discrete și nemulțumite pe care și Mihai și doctorul încercar� s� mi le fac� pe la spatele 

lui, semne din care nu puteam s� deduc – cu stupoare – dec}t c� am f�cut o greșeal�, c� 

nu trebuia s�-i contrazic.‛ 137 

 

 Punctul culminant al seriei epice din cele dou� capitole, care prezint� 

metafora cheie a invaziei intimit�ții personale prin opresiva agresiune a 

exteriorului este parțiala dezv�luire a funcției trioului invaziv. Aceasta este 

marcat� prin ceea ce numim funcție a paradoxului evidenței. 

                                                           
135 Ibidem., p. 24. 
136 Ibidem., p. 14. 
137 Ibidem., pp.12-13. 
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 C�tre sf}rșitul violentei intruziuni a reprezentanților Securit�ții care-l 

vizeaz� pe scriitorul Alexandru Șerban, șeful acestora, supranumit Patronul, 

face distincția necesar� și esențial� în ceea ce privește rolul s�u în evenimentul 

pe care l-a provocat. Opereaz� o separație între latura sa uman�, pe care o 

consider� absolut insignifiant�, și funcția care-l reprezint�, funcție permanent 

obnubilat�, dar, în egal� m�sur�, at}t de ameninț�tor evident� înc}t nimeni nu 

îndrăznește s� pronunțe fie și un echivalent al acesteia: „< și de altfel persoana 

mea particular� nu are absolut nicio importanț�. Nu eu sunt aici, ci funcția mea, 

iar o funcție nu poate fi nici laș�, nici ipocrit�. O funcție nu are sentimente, ci 

indicații și obiective.‛ 138 

 Evidența funcționeaz� atroce asupra individului, f�r� s�-și decline 

identitatea. În acest univers al terorii și-al depersonaliz�rii individului Statul are 

dreptul de-a anula intimitatea, de-a invada sfera personal� de existenț� și de-a 

pedepsi f�r� vin�, rechizitoriu sau urm�rire penal�. Aceast� justiție ab initio, 

arbitrar� și absurd�, apare și-n Proiecte de trecut. 

 În aceste condiții, ideea de intimitate este exhibat� caricatural și 

transformat�-n ritual al umilirii publice. În acest caz, scriitorul este cel umilit în 

fața prietenilor metamorfozați de spaim� și de conformism în spectatori muți ai 

unui exercițiu din care se auto-exclud cu grija de a-și p�stra meschinele  

privilegii cu care Statul îi ține în lesa existenței lor confortabil-conformiste: 

 
„– Hai, d�-i drumul c� n-am timp. Nu ești tu singura turn�toare din lume< 

– Cum v� permiteți? 

– Cum vezi. 

– Nu am venit de bun� voie aici. 

– Ei, nu mai spune! te-a legat cineva? Te-a t}r}t prin ț�r}n�? Te-a violat? Dimpotriv�. 

Înf�țișarea dumneavoastr� impecabil� infirm� cu violenț� o asemenea supoziție. 

Br�ț�rile pe care le purtați sunt din argint sau poate de platin�? Nu vi s-a clintit un fir de 

p�r din cap, ciufuleala este at}t de artistic�, oricine-și d� seama c� este realizat� de 

coafor.‛ 139 

 

 Se adaug�, în aceast� situație, parada intimit�ții scriitorului-gazd�, 

orchestrat� de cei trei torționari morali f�r� știința sa, un jurnal deschis al 

preocup�rilor sale intime, tradus în afișarea sordid� a lenjeriei sale murdare în 

fața convivilor într-o promiscu� inventariere, indice al controlului și-al 

                                                           
138 Ibidem., p. 24. 
139 Ibidem., p. 39. 
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deform�rii destinului personal. Trecutul victimei este astfel recompus aberant 

pentru a crea vina și-a justifica astfel expediția pedepsitoare a reprezentanților 

Autorit�ții, una abstract�, invizibil�, ai c�rei mesageri r�sp}ndesc o teroare 

irațional�: 

 
 „Se rotea acum prin aer un cearșaf pe care v�rsasem cafeaua b�ut� în pat și pe 

care îl aruncasem la gunoi (și fusese luat de gunoieri) de mai bine de un an; o batist� în 

care îmi suflasem nasul la ultimul guturai, pierdut� în tramvaiul spre Casa Sc}nteii și 

reg�sit� acum uscat� și pr�fuit�, chircit� într-o poziție demn� de o sculptur� aparțin}nd 

hiperrealismului; un tricou pe care-l cump�rasem de la o tarab� cu solduri din Verona, 

care-mi fusese furat pe plaj� vara trecut� la Neptun *<+. De unde și cum ap�ruser� 

aceste obiecte în baia mea și în mormanul supus cercet�rilor lui Neacșu nu aveam cum 

s� înțeleg.‛ 140 

 

 Neikos regizeaz�, prin tentaculele ei umane, un spectacol mizer al 

posed�rii individuației umane, un viol macabru al trecutului personal și 

recompunerea acestuia într-un puzzle grotesc, necesar supunerii și construcției 

unei vine absurde. Blandiana dezv�luie, în romanul ei, acest mecanism social 

terifiant care anuleaz� ființa uman�, care aplatizeaz� voințele și sclipirile 

inteligenței intelectuale. Într-un asemenea lag�r al minții, Filia ajunge s� se 

sufoce. 
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Noaptea de Sânziene ca „roman al artistului” 

 

Drd. Mihaela Rusu  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

  

Abstract: A fictional text may include a metatextual component, inviting the reader to 

a critical reading. When an author of fiction imagines a novel in a grid of metatextual 

writing strategy, he contests the tyranny of the story, launching, at the same time, a 

hypothesis related to the message of the work. In order to stir interaction between the 

text and the act of reading, he constructs metafiction below the level of the narrative plot 

Assuming Gide’s model, Eliade’s novel of maturity introduces the question of 

the writer in its diegesis, by appealing to the theme of the double. If one of the facets of 

the novel traces the mirror writing, it begs a question related to the profile of the reader 

who Eliade envisages upon the publication of his novel. Does the self-reflective attitude 

towards his own creation, which he assumes through the voices of the characters-writers 

(Ciru Partenie and Bibicescu), draw (or nor) the reader’s attention to the fabricated 

character of the referential illusion?  

Key words: metafiction, self-reflexivity, double, mirror, critical reading 

 

Metatextualitatea constituie  întoarcerea unui text asupra propriului s�u 

artificiu literar. Exist� o întreag� varietate lexical� în domeniul metatextualit�ții: 

reflexivitate sau autoreflexivitate, punere în abis, scriitur� în oglind�, 

specularitate*1+, povestire narcisiac�, ficțiune autoreferențial�, antificțiune, 

nonficțiune, roman în roman, romanul romancierului, oper� în oper�, duplicație 

interioar�, supraficțiune sau povestire antimimetic�. Acești termeni nu pot fi 

puși toți pe același plan, o parte din ei trimit la procedee narative, alții la îns�și 

natura fenomenului metatextual, în timp ce o parte din ei face referire la 

contextul istoric și cultural al producerii lor. Tradiția francez� a optat adesea 

pentru termenul de metatextualitate, în timp ce critica anglo-saxon� a preferat 

termenul de metaficțiune.  

În Palimpsestes, Genette analizeaz� metatextualitatea al�turi de celelalte 

relații transtextuale, caracteriz}nd-o drept „o relație de tip comentariu.‛ Pentru 

Genette, metatextualitatea are în vedere, în principal, relația dintre un text și 

altul (prefaț�, note, opere critice), f�r� vreo leg�tur� cu ficțiunea narativ�: „Le 

métatexte, lui, est non fictionnel par essence.‛ Chiar dac� pastișa se 

concretizeaz� într-o critic� la adresa hipotextului, naratologul francez 

diferențiaz� clar metatextualitatea de hipertextualitate, pentru c�: „la 



136 
 

métatextualité n'est jamais en principe de l'ordre de la fiction narrative ou 

dramatique, alors que l'hypertexte est presque toujours fictionnel.‛ *Genette, 

1982:10+ Se impune astfel ideea c� at}t metatextul, c}t și hipertextul se 

raporteaz� la un text surs�, unul printr-o operație de tip comentariu, altul 

printr-o operație transformativ�.  

În sens larg, metatextualitatea desemneaz� relația unui text cu sine 

însuși sau cu arhitextul s�u (tipul de discurs, genul literar, moduri de expunere), 

de aceea inclusiv paratextul îndeplinește o funcție metatextual� prin informația 

infratitular� pe care o aduce. În sens restrâns, metatextualitatea poate fi 

interpretat� strict ca relație critic� înscris� în chiar textul literar. Un text de 

ficțiune va fi totodat� și metatextual dac� îl invit� pe cititor la o lectur� critic� a 

textului citit sau a altor texte, de aceea strategia scriiturii metatextuale trebuie 

înțeleas� ca o contestare a „tiraniei povestirii‛, pentru c� ea emite o profeție 

legat� de mesajului operei, impun}nd cititorului o lectur� critic�: „Textele, prin 

mecanismul lor pus în evidenț� de strategiile autoreflexive, permit dou� tipuri 

radical diferite de lecturi: cea naiv�, care confund� verosimilitatea cu realitatea 

și cea critic�, care demonteaz� mecanismul și deconstruiește textul.‛ *Milea, 

2002:59+ Metatextualitatea atrage atenția cititorului asupra funcțion�rii 

artificiului ficțiunii, privind crearea și receptarea operei literare. Pentru 

naratologul Frank Wagner*2+, metatextualitatea se prezint� sub o form� de 

ambiguitate statuar�, deoarece operațiile metatextuale survin nu numai dintr-o 

perspectiv� eterogen-exogen� (de la un text la altul), ci și din perspectiv� 

omogen-exogen� (în interiorul aceluiași text). În c}mpul mecanismelor 

metatextuale, frontiera dintre perspectiva exogen� și cea endogen� este foarte 

str}ns�. 

Practica textual� impune o distincție între metatextualitatea explicită, care 

este pus� în relație cu procedee textuale ușor reperabile, și metatextualitatea 

implicită, care este mai dificil de sesizat și de analizat.  Baz}ndu-se în același 

timp pe strategiile textuale și pe modurile de lectur�, metatextualitatea are ca 

principal efect orientarea cititorul spre un anumit aspect al actului narativ: un 

indiciu textual poate centra atenția cititorului asupra caracterului fabricat al 

iluziei referențiale, astfel strategia textual� metadiscursiv� este pus� în 

funcțiune, viz}nd cel mai adesea componenta narativ�. Decodarea acestei 

strategii intervine abia atunci c}nd cititorul manifest� o competenț� avizat� de 

lectur�.  

Termenul de metaficțiune este folosit pentru prima dat� de William Gass 

în 1971 pentru a caracteriza operele de ficțiune ale lui Jorge Luis Borges: 
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„Indeed, many of the so-called anti-novel are really metafictions.‛ *Gass apud 

Lepaludier, 2003:11+ Înc� din 1959, Roland Barthes reperase îns�, într-un eseu, 

dubla conștiinț� a literaturii contemporane: „※littérature-objet et méta-

littérature‼‛*Barthes apud Lepaludier, 2003:11+, de aceea am putea numi 

metaficțiune orice text de ficțiune care are o important� dimensiune 

metatextual�. Metaliteratura a ap�rut din necesitatea de a explica și sistematiza 

literatura și mai ales modul în care diferite artificii artistice contribuie la 

realizarea literaturii. În analiza acestui capitol ne vom raporta la punctul de 

vedere al lui Laurent Lepaludier care are în vedere delimitarea metatextualit�ții 

de metaficțiune. Pentru acest critic, conceptul de metatextualitate caracterizeaz� 

un fenomen elementar prin care se declanșeaz� conștientizarea actului critic în 

text, în timp ce metaficțiunea nu este dec}t o caracteristic� a unui text literar în 

ansamblul s�u.  

În lucrarea Metafictions, naratologul Wenche Ommundsen *3+delimiteaz� 

trei sensuri distincte ale metaficțiunii: metaficțiunea ca gen literar (antimimetic) în 

care dimensiunea reflexiv� constituie modul dominant, metaficțiunea ca procedeu 

reflexiv de fabricare a ficțiunii și metaficțiunea ca produs al unei practici de lectur�. 

În aceast� a treia dimensiune, ea depinde de competența, interesul și atenția 

cititorului, metaficțiunea fiind conceput� ca o interacțiune între text și actul 

lecturii. În logica discursului metatextual, Raymond Federman[4] propune ca 

specie supraficțiunea, înțeleas� ca oper� care discut� despre facerea c�rții. 

Punctul de vedere al scriitorului asupra structur�rii romanului dovedește faptul 

c� el conștientizeaz� c�, în calitate de romancier, are de respectat niște convenții 

pe care i le semnaleaz� cititorului prin indiciile pactului de lectură, pact ce-l 

antreneaz� pe acesta din urm� în mod activ în dinamica recept�rii. 

În 1955, c}nd Eliade public� romanul Noaptea de Sânziene, scriitura 

autoreflexiv� nu mai reprezenta o noutate pentru tehnica romanesc�, dar nici 

nu-și cântase ultimul tril. Modelul romanului în roman fusese exersat de Eliade 

înc� de la sf}rșitul anilor '20 c}nd, apel}nd la tehnica folosit� de Gide în 

Falsificatorii de bani, scrisese Romanul adolescentului miop. Romanul de maturitate 

al autorului furnizeaz� o serie de pasajele autoreferențiale ce trebuie puse în 

relație cu ideile despre roman exprimate critic de Eliade în c}teva eseuri *5+ de 

tinerețe, c�ci ele au în vedere, nu at}t „cucerirea‛ cititorului, prin dezv�luirea 

rețetei romanești, c}t implicarea acestuia în conștientizarea actului de lectur� 

critic�. Odat� cu impunerea rețetei romanului în roman, dup� modelul Gide, în 

spațiul literaturii se observ� o tendinț� de conștientizare tot mai puternic� a 

rolului activ al cititorului în generarea demersului interpretativ, pentru c� „se 
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simte în teoria lecturii orientarea c�tre lector: o critic� argumentativ� miz}nd pe 

tehnici de persuasiune abile, vizând activarea cititorului: o hermeneutic� socio-

cultural�, interesat� s� reconstituie codurile la care face apel textul și s� 

dezv�luie mijloacele prin care acesta încearc� s� ne controleze 

r�spunsul.‛*Milea, 2002:11+ Cel mai adesea atitudinea autoreflexiv� pe care o 

adopt� scriitorul, prin vocea unui personaj din roman sau a unui narator 

extradiegetic faț� de propria creație arat� c�, la momentul redact�rii romanului, 

Eliade își propunea în subsidiar s� ofere prin opera sa și o anumit� paradigm� 

romanesc� redevabil� rețetei romanului în roman.  

Raportul metatextualitate/ metaficțiune a fost exprimat și explicat, de 

cele mai multe ori, prin apelul la metafora oglinzii *6+care reclam� ca strategie 

narativ� tema dublului. Pentru a înțelege procedeul „punerii în abis‛, 

poeticienii folosesc ast�zi o figur� foarte r�sp}ndit�, cea a oglinzii.  Rolul 

scriiturii în oglind� este acela de-a face opera s� dialogheze cu ea îns�și, „de a o 

înarma cu un aparat de interpretare. Având rol de autoreglare a mecanismului 

textual, punerea în abis este o reflecție metatextual� plasat� la dou� niveluri: 

※fie la nivelul ficțional, dubl}nd povestirea în dimensiunea sa referențial� de 

eveniment reprezentat (histoire)», fie «la nivelul textual, reflectând povestirea 

sub aspectul ei de organizare semnificant�.‼‛ *Milea, 2002: 55-56] Studiile lui 

Lucien D~llenbach arat� c� termenul de „punere în abis‛ este folosit frecvent 

pentru a desemna orice modalitate autoreflexiv� *7+ a unui text. El definește 

punerea în abis drept: „toute enclave entretenant une relation de similitude avec 

l'oeuvre qui la contient‛* Dällenbach, 1977: 18] Romanul care întroduce în 

diegeza sa un alt roman al c�rui subiect este parțial asem�n�tor cu textul cadru 

poate fi privit ca o modalitate de reflectare, în sens larg. Un roman în sensul 

generic al termenului nu poate s� conțin� pe deplin un alt roman, dec}t prin 

apelul la tema dublului *8+, care permite reduplicarea lui sub form� de rezumat 

sau de extracte.   

Oglinda concav� ofer� o reflectare mimetic� a subiectului romanului, pe 

c}nd oglinda convex� permite desfigurarea obiectului reflectat. Astfel punerea 

în abis nu trebuie înțeleas� doar ca o repetare a imaginii de reflectat, dar și ca o 

pervertire a imaginii, o refractare a acesteia. Orice imagine convex� 

desfigureaz� obiectul reflectat, iar aceast� diferenț� dintre obiect și imaginea lui 

reflectat� este fundamental� pentru înțelegerea relației de metatextualitate. 

Metatextul devine astfel mai mult dec}t o oglind�, el se transform� într-un 

caleidoscop, un fractal, care ofer� vizibilitate cititorului din perspective diferite, 

prin reduplicare. O metaficțiune este, așadar, o poveste despre cum se scriu 
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c�rțile, „un roman al artistului‛ care vorbește despre rolul acestuia în p�strarea 

memoriei culturale. Scriitorul se folosește de discursul metatextual „pentru a-l 

implica pe cititor în recunoașterea/ descifrarea codului discursiv.‛ *Milea, 

2014:24+ O înțelegere corect� a metatextualit�ții, trebuie s� aib� în vedere faptul 

c� rolul oglinzii nu este doar acela de a reflecta o imagine deja existent�, ci și 

acela de a reflecta și ceea ce nu se vede, adic� absența. Iat� de ce 

metatextualitate impune nu doar un demers analitic, ci și unul hermeneutic. 

Deși se consider� c� referințele metatextuale imprim� textului un caracter facil, 

pentru c� sunt prea evidente pentru ochiul format al cititorului avizat, se poate 

spune c� ele ofer� o not� de individualitate scriitorului, prin faptul c� reprezint� 

un element diferențiator în relația cu alte opere din aceeași generație sau din 

aceeași categorie tematic�, care totuși nu recurg la referințele metatextuale.  

Eliade introduce în romanul Noaptea de Sânziene tema artistului-creator, 

prin personajele Partenie și Bibicescu, în tripla calitate de prozatori, autori 

dramatici și diariști. Ca orice autor de literatur�, personajul Partenie este un 

scriitor nocturn care „nu scria aproape niciodat� diminețile‛ *Eliade, 2010, I: 

246+ și care se confrunt� cu tribulațiile vieții de artist. Are momente în care într-

un ceas scrie „cinci pagini mari‛, c}nd cartea la care lucreaz� i se înf�țișeaz� 

„întreag�, perfect încheiat�‛, fiind recunosc�tor unor astfel de clipe „cu 

adev�rat‛ inspirate. Încrederea în sine îl p�r�sește îns� repede, pentru c� se 

teme, ca și Eliade *9+, „s� nu se fi l�sat antrenat de o fals� inspirație, de 

facilitatea care-l amenința întotdeauna dup� c}teva ceasuri de lucru.‛* Eliade, 

2010, I: 247+ Tr�iește sentimente contradictorii faț� de propriul demers creativ, 

are momente c}nd paginile scrise i se par admirabile, dar și altele în care simte 

c� ceva dincolo de puterile lui îl împiedic� s� continue. Se lupt� cu daimonul 

artistic care face din manuscrisul propriei opere „un suflet str�in‛ *Eliade, 2010, 

I: 247+ care vrea s� pun� st�p}nire pe el, s� i se „substituie libert�ții lui‛. Din 

dialogul mut care se stabilește între fantasmele autorului de pe copert� și ale 

celui din roman, se insinueaz� ideea c� simpla tehnic� epic� a inserției unui 

jurnal de scriitor în interiorul narațiunii de baz� nu garanteaz� reușita unei c�rți 

și c� ea depinde de talentul celui care scrie de-a epiciza tragicul. 

Afl�m din turbionul amețitor de episoade care se întrețes în istoria 

romanului c� unul din primele texte scrise de Ciru Partenie se intitula Tinerețea 

Melaniei. Partenie este prezentat în carte, prin vocea cititorului Biriș, drept un 

scriitor t}n�r „care nu caut� dec}t experiențe‛ * Eliade, 2010, I: 123+, un autor  a 

c�rui oper� „nu are semnificații mistice‛ *Eliade, 2010, I: 122+ și „ale c�rui eroine 

devin personaje interesante în m�sura în care își rateaz� c�s�toria‛ * Eliade, 
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2010, I: 255+, așadar, am putea spune c� prin crearea acestui personaj, Eliade 

pune în discuție scriitura autenticist� și profilul scriitorului tr�irist. O alt� 

interpretare posibil� a profilului scriitoricesc al lui Partenie este dat� de 

prenumele lui, Ciru, care, prin anagramare, conduce la ideea c� „el este cel care 

urc�. (...) Ciru sugereaz� ideea de ascensiune – URCI‛ *Chirib�u, 2016: 413+, 

altfel spus „este un poeta vates‛ *10+, un creator chemat s� converteasc� realitatea 

în art�, lumea contingent� în ficțiune, tr�irea în ardere creativ�. Biriș este 

introdus în economia textului romanesc în calitatea de cititor „avizat‛ al operei 

lui Partenie. El explic� „graba lui *Partenie+ de a scrie și de a publica, (...) setea 

lui de a tr�i, de a profita de viaț�‛ *Eliade, 2010, I: 252+ prin presentimentul 

morții sale timpurii. Pentru intriga romanului eliadesc, prima carte a lui 

Partenie semnalat� în text, Tinerețea Melaniei, constituie o carte-punte, deoarece 

Ioana, în urma lecturii acesteia, se îndr�gostește iremediabil, in absentia, de 

autorul ei, un scriitor la mod�, care se f�cea atunci cunoscut publicului t}n�r. 

Ceea ce o frapeaz� pe neexperimentata elev� de liceu la aceast� carte este 

amestecul de atmosfer� simpl� și totuși stranie, tulbur�toare și obsedant� care 

se degaj� involuntar din povestea de dragoste a protagonistei, poveste care, din 

perspectiva Ioanei, „merit� s� fie tr�it�‛, nu doar citit�. Prin semnalele 

autoreferențiale pe care textul i le transmite insinuant lectorului, acesta este 

obligat s� recunoasc� în atmosfera romanului similitudini cu lumea provincial� 

din Orașul cu salcâmi, de Mihail Sebastian. Nu numai  fixarea epicii în mediul 

liceal al unui oraș de provincie, ci inclusiv prezența unor personaje feminine 

influențate de lecturi din Hamsun și Rilke, și mai ales a prenumelui Sebastian 

constituie sugestii explicite, inserate în text prin tehnica romanului în roman. 

„Într-un oraș de la Dun�re‛ * Eliade, 2010, I: 146+, Sebastian, eroul din Tinerețea 

Melaniei, merge la secretariatul unei școli pentru a se interesa de  o necunoscut�, 

care urmase cursurile școlii primare împreun� cu un bun prieten, acum grav 

bolnav într-un sanatoriu la Davos. Deși protagonistul precizeaz� la secretariatul 

școlii c� ar vrea s� prind� trenul de sear�,  „de nou� f�r� cinci‛, finalul c�rții ne 

anunț� c� Sebastian nu a mai prins niciodat� trenul, deznod�m}ntul fiind 

rezumat ironic prin dictonul „les jeux sont faits‛. Marta Petreu, analiz}nd 

romanul Noaptea de Sânziene în grila unei lecturi autoreferențiale, identific� în 

imaginea lui Partenie profilul melancolic al colegului de generație al lui Eliade, 

Mihail Sebastian. Totodat�, Ciru Partenie, ca și Mihail Sebastian, este prezent în 

roman în dubla calitate de autor de romane și dramaturg. Ca dramaturg, este 

înzestrat cu „talent‛ și „geniu‛, totuși aceste calit�ți sunt anulate de faptul c� „n-

a înțeles c� o pies� de teatru înseamn� un spectacol care are loc în Timp, într-un 
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Timp concentrat în c}teva destine.‛ *Eliade, 2010, I: 169+ Mai mult, povestea de 

dragoste destr�mat�, în care Ioana, logodnica lui Partenie, se îndr�gostește 

„printr-o înt}mplare a destinului‛ de Ștefan Viziru, o face pe exegeta de la Cluj 

s� recunoasc�, printr-o optic� r�sturnat�, triunghiul amoros Eliade-Nina Mareș-

Sebastian. Atitudinea ironic� transmis� de franțuzescul „le jeux sont faits‛ 

traduce întocmai atitudinea lui Eliade privitoare la prietenia cu Sebastian, 

încheiat� brusc prin intervenția Ninei Mareș. Într-adev�r, istoria ne-a 

demonstrat c�, în momentul redact�rii romanului, între cei doi colegi de 

generație „rien ne va plus‛, adic� situația între ei fusese definitiv hot�r}t�, nu 

mai era nimic de f�cut și, odat� cu moartea lui Sebastian, orice speranț� de 

împ�care devenise zadarnic�. 

Dac� reducem punerea în abis la imaginea oglinzii concave, aceast� 

înțelegere a lucrurilor nu ne va oferi dec}t o reflectare a textului, dar acest tip de 

oglind� fr}neaz� imaginația, limit}nd clar perspectivele punerii în abis, de aceea 

e necesar� adoptarea metaforei caleidoscopului pentru l�murirea metatextului. 

Bertrand Gervais definește oglinda punerii în abis drept „une figure-savoirs‛ 

*Gervais, 2007:32+, adic� o figur� care poate fi perceput� corect doar țin}nd cont 

de cunoștințele primite pentru explicarea și interpretarea subiectului romanului. 

În textul lui Eliade, ultimul roman al scriitorului Partenie se numea Plimbare pe 

întuneric. Dac� inițial Partenie este considerat drept un t}n�r scriitor însetat de 

experiențe, care nu crede în iubire, dup� ruperea logodnei cu Ioana, o schimbare 

fundamental� îi deturneaz� felul s�u de-a fi; el m�rturisește c� simte c� este 

condamnat s� nu mai poat� iubi și de aceea el îngroap� în ultimul s�u roman, 

Plimbare în întuneric, cenușa focului pustiitor al dezam�girii „care nu a sublimat, 

ci a distrus toat� sensibilitatea sa creatoare. În balada popular� Meșterul Manole, 

creatorul de excepție știe c� oric}nd geniul s�u e capabil s� cl�deasc� o nou� 

capodoper�, deși vanitatea îl împiedic� s� vad� rolul sacrificiului inocenței în 

ecuația celebrit�ții. Manole zidește, cl�dește la temelia eternit�ții și a unicit�ții 

iubirea sa, în timp ce Partenie o îngroap� în cenușa regretelor și a deziluziei.‛ 

*Danciu, 2016:524+,  Neîmplinirea erotic� atrage în cazul lui ratarea vocației de 

scriitor. Sugestia tanatic� din titlu Plimbare în întuneric anticipeaz�, pe de o 

parte, destinul nefericit al scriitorului real, din spatele personajului Partenie, și 

totodat� comenteaz� în manier� autoreflexiv� inclusiv semnificația romanului 

pe care cititorul tocmai îl parcurge și c�ruia autorul Mircea Eliade îi atribuie un 

„gust de cenuș�‛. Precizarea pe care o g�sim în paginile c�rții referitoare la 

lectorii lui Partenie care nu mai citiser� niciodat�, p}n� la romanul Plimbare pe 

întuneric „ceva mai dezn�d�jduit, o carte mai trist�, mai întunecat�‛* Eliade, 
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2010, I: 233+ se vrea a fi aplicabil� și cititorilor romanului Noaptea de Sânziene, 

pentru c� realmente, niciuna din c�rțile lui Eliade, nu va mai transmite 

sentimentul acesta dezn�d�jduit al unei lumi care se sf}rșește, care a fost și care 

nu va mai fi. 

Ca romancier, Partenie ține și un jurnal de creație, iar prin rolul stabilit 

de autor în țes�tura epic� el devine at}t un dublu narcisiac al protagonistului, 

c}t și al lui Eliade însuși. Procedeul inser�rii fragmentelor de jurnal în paginile 

unui text autonom atest�, la Eliade, o lectur� atent� a operei lui Gide prin 

asimilarea tehnicii epice a jurnalului în roman. Pentru a recunoaște o punere în 

abis, cititorul este chemat s� identifice, o omologie între relațiile naratorului cu 

povestirea sa, pe de o parte, și cele ale personajului cu povestirea pe care o 

nareaz� în calitate de personaj-narator de al doilea nivel, pe de alt� parte. Pentru 

Partenie, jurnalul pare a fi reflexia unei oglinzi pe care a purtat-o toat� viața cu 

sine, dar nu e vorba aici de o oglind� în sens stendhalian, ci de oglinda eului 

intim al diaristului. Includerea jurnalului lui Partenie ține în egal� m�sur� de „o 

strategie a autenticit�ții, dintr-o perspectiv� pragmatic�, în care trecerea de la 

narator la lector se realizeaz� sub o dubl� form� a relatării (directe) și a 

reprezentării raporturilor de comunicare dintre personaje (indirecte)‛ *Milea, 

2002:38+. Jurnalul menționeaz� c�, într-o discuție cu una din admiratoarele sale, 

Ciru Partenie, scriitor de succes în roman, afl� cum este privit el și opera sa în 

r}ndul cititorilor: „‹‹Îmi spune c� mi-a ieșit zvonul c� nu scriu dec}t ce mi se 

înt}mpl� mie sau aud c� s-a întâmplat altora. O întreb: ce altceva s-ar putea 

scrie? Îmi r�spunde foarte candid: un scriitor trebuie s� aib� imaginație...››‛ * 

Eliade, 2010, II: 319+, controvers� care traduce, de fapt, poziția scriitorilor 

interbelici faț� de poetica autenticismului și estetica tr�irismului privind 

raportul dintre biografia tr�it� și cea romanțat�, din care se poate naște 

„autobiografia unei fantoșe.‛  

Una din problemele laboratorului de creație al scriitorului postbelic este 

legat� de dificultatea personajelor intelectuale. Partenie dezbate, în planul 

ficțiunii jurnalului, raportul dintre omul elementar și cel intelectual, 

consider}nd c� primul are întotdeauna mai mult� autenticitate, pentru c� este 

mai pasional, mai dominat de vicii, în timp ce al doilea este fad, lipsit de contur, 

artificial, pentru c� omul bun, bl}nd și inteligent este preocupat de probleme 

morale, în timp ce cel�lalt își consum� existența cu pasiuni puternice. 

Dificultatea cre�rii personajului intelectual *11+, așa cum o expune Partenie, nu 

constituie o noutate în scriitura eliadesc�, tematica ne este cunoscut� din dou� 

eseuri de tinerețe Teorie și roman *12+ și Romanul oceanografic [13] care dezbat 
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problematica romanului de idei, deci inclusiv a prezenței vieții intelectuale într-

un roman. Eseurile contureaz� profilul personajul intelectual aflat într-o 

continu� „osmoz� mental�‛ cu ideile luate de la ceilalți sau din c�rți, ceea ce 

înseamn� c� un astfel de personaj „trece puțin în altul și trece mai mult în al 

treilea.‛ *Eliade apud Simion, 2011:66+ Eliade are convingerea c� personajul 

intelectual, dac� îi reușește unui scriitor, devine un personaj-mit. În 1936 scriind 

Despre destinul romanului românesc, Eliade semnala absența în romanul de la noi 

a unor „personagii-mituri. (...) Romanul rom}nesc nu str�lucește prin personagii 

excepționale, prin oameni care pot deveni mituri (așa cum a devenit un Grandet 

sau un Raskolnikov)‛. Consecvent cu sine, Eliade își proiecteaz� personajele din 

roman ca pe niște purt�tori de idei, încerc}nd s� creeze prin ei niște personaje 

excepționale, adic� personaje-mituri.  

Notațiile din jurnalul lui Ciru Partenie se constituie într-o form� de 

scriitur� metatextual� prin care autorul își autocomenteaz� propriul statut: 

„‹‹Fac parte dintr-o generație de scriitori sacrificați. Niciunul dintre noi nu va 

mai putea scrie în stil major. Suferim de ticurile psihologiei, de clișeele 

experiențelor literare recente etc. Trebuie redescoperit� narațiunea mitic�. Dar 

nu o va redescoperi unul ca mine, un raționalist incapabil s� guste miturile.››‛ 

*Eliade, 2010, II: 319+ Neliniștile lui Partenie transpun, de fapt, temerile 

autorului Eliade care, știind c� generația scriitorilor interbelici era prima 

generație cu adev�rat liber�, lipsit� de constr}ngerile unific�rii naționale, se 

vedea imediat dup� r�zboi, sacrificat� în numele ideologiilor care alimentaser� 

conflictul armat al celui de-Al Doilea R�zboi Mondial și care își c�uta în 

postistorie țapii isp�șitori. Prin inserția jurnalului lui Partenie, Eliade ofer� 

cititorului o enclav� semnificant� de tip comentariu textual. Reflecția 

metatextual� dinamiteaz� frontiera dintre realitate și ficțiune, pentru c� aduce în 

spațiul ficțiunii discuția despre semnificația ei. Acțiunea romanului va pendula 

între înt}mpl�rile eroului Ștefan Viziru, preocupat de aflarea mai multor enigme 

care-i abulizeaz� existența, și dezam�girile și deziluziile unor personaje-scriitori, 

legate de condiția artistului modern. Pe finalul c�rții, cititorul este menținut 

activ în text prin permanente treceri în zigzag de la un episod cu Partenie, 

personaj al romanului, la un alt moment din viața aceluiași Partenie, narator-

personaj al propriului jurnal. Inser}nd strategia narativ� a jurnalului în roman, 

Eliade distruge linearitatea diegezei, provoc}nd cititorului reflecția asupra 

narativit�ții textului, oblig}ndu-l astfel s� ia act de modul s�u de funcționare. 

Narațiunea romanului nu se construiește coerent, nu are o diacronie a 

evenimentelor, logica cronologic� put}nd fi ref�cut� doar dac� cititorul reușește 
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s� despart� multiplele planuri ale acestui text polifonic, tocmai pentru c� 

acțiunea este centrat� pe mai multe nuclee narative. „Mircea Eliade 

fragmenteaz� intenționat desf�șurarea logic� a povestirii tocmai pentru a sugera 

inexprimabilul și eșecul oric�rei explicații coerente.‛ *Vighi, 1988:34+   

În aceast� scriere ampl�, Mircea Eliade jongleaz� cu reflecții asupra 

actului producerii unui text și a procesului de semnificare a acestuia, opt}nd 

uneori pentru folosirea persoanei I, astfel înc}t granița dintre autor, narator și 

personaj s� fie tulburat� în mod voit. Ștefan Viziru intr�, înt}mpl�tor, în posesia 

jurnalului lui Partenie, care este, în linii mari, un jurnal de creație. Paginile 

diaristice consemneaz� nemulțumirea creatorului care, romanț}ndu-și propria 

biografie, (scrie la vârsta de 18-19 ani un roman autobiografic, în care autorul 

este protagonistul unei povești neîmplinite de iubire), conștientizeaz� c� a scris, 

de fapt, „autobiografia unei fantoșe‛, comentariu metatextual prin care Eliade 

rezum�, în esenț�, întreaga concepție prozastic� care st� la baza romanului 

Noaptea de Sânziene. Prin vocea lui Partenie, Eliade m�rturisește c� a scris aceast� 

carte „ca s� se vindece‛, dar translația dinspre persoana real� spre personaj a 

dus la anularea autenticit�ții care a dat naștere„ autobiografiei unei fantoșe‛: 

„voind s� le scriu oarecum autobiografic, la persoana I, am ajuns totuși la un 

roman teribil și totodat� insipid, fals și grandilocvent, deși aproape tot ce știam 

fusese tr�it de mine, și înc� tr�it p}n� la incandescenț�.‛ *Eliade, 2010, II: 322+ 

Printr-o enclav� textual�, pus� pe seama vocii narative a lui Biriș, Eliade 

insereaz� o legend� în care un pustnic indian, pe nume Narada, merge la zeul 

Vișnu pentru a-i cere o demonstrație a puterii iluzioniste a Mayei. Vișnu îl face 

pe Narada protagonistul unui experiment exemplar: plecând într-o c�l�torie 

al�turi de maestru, Narada este trimis dup� ap� p}n� în cel mai apropiat sat. 

Acolo înt}lnește o fat� deosebit de frumoas� cu care ajunge s� se c�s�toreasc� și 

s� aib� trei copii. Timp de doisprezece ani, Narada tr�iește bucuriile vieții 

împlinite, p}n� c}nd, o ploaie torențiala îi înghite în v}rtejul ei soția, copii și 

casa. În urma naufragiului, Narada se trezește strigat de vocea maestrului care-l 

întreab� ce s-a înt}mplat cu apa dup� care a fost trimis. În felul acesta Vișnu îi 

arat� discipolului în ce const� puterea iluziei cosmice, Maya. Ciclul de 

doisprezece ani evocat de povestea lui Narada reflect� în oglind� durata acțiunii 

romanului Noaptea de Sânziene. Ștefan Viziru este o reîncarnare a lui Narada, 

pentru c�, la fel ca pustnicul indian, și el și-a pierdut casa și familia în urma 

bombard�rii Bucureștiului de c�tre artileria sovietic�. Acest paralelism 

funcționeaz� ca o punere în abis prin care este comentat� metafora labirintului 

existenței în care este ținut captiv Ștefan și din care, atunci c}nd iese, înțelege c� 
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adev�rata beatitudine este realizabil� numai în absența timpului istoric și c� 

„Maya, iluzia cosmic�, e posibil� datorit� exclusiv Timpului, (...) Maya se poate 

manifesta grație duratei temporale.‛ *Eliade, 2010, II: 179+ Eliade investește 

evenimentele narate cu un anumit sens, astfel înc}t acțiunile prezentate s� fie 

interpretate ca acțiuni simbolice. Actul nar�rii creeaz� iluzia timpului, dar faptul 

în sine trișeaz�, pentru c� face s� par� c� timpul poate fi t�iat în buc�ți. 

Narațiunea lui Biriș este folosit� ca un artificiu literar, grație c�ruia 

protagonistului i se creeaz� iluzia c� s-ar putea sustrage trecerii implacabile a 

timpului. Caracterul artificial al narațiunii este evident mai ales în 

deznod�m}ntul legendei lui Narada, care trebuie pus în paralel cu 

deznod�m}ntul existenței lui Ștefan Viziru. Ca etap� narativ�, deznod�m}ntul 

ocup� un loc privilegiat în procesul de gestație al acestui text amplu, pentru c� 

autorul a construit retroactiv intriga romanului știind de la bun început doar 

finalul, iar cititorul, pentru a da o interpretare romanului, trebuie s� țin� 

obligatoriu cont de acest final pe jum�tate realist, pe jum�tate metafizic. 

În Noaptea de Sânziene sunt inserate intenționat pasaje din c}teva romane 

și piese de teatru care „se creeaz�‛. Aceste texte-document parodiaz� anumite 

formule ale romanului melodramatic și anunț� c}teva particularit�ți ale dramei 

postmoderne. Punerea în abis reprezint� o strategie la care Eliade apeleaz� și în 

cazul personajului Dan Bibicescu, „actor, regizor și discipol al lui Gordon Craig‛ 

* Eliade, 2010, I: 168+, care îndr�znește s�-și compare genialitatea cu cea a lui 

Shakespeare. Bibicescu este construit din lumini și umbre, prietenii v�d în el un 

individ lipsit de talent, un om care sufer� mai ales de singur�tate, un ratat care, 

conștientiz}nd lipsa talentului, „încearc� s� se refugieze în nebunie ca s� poat� 

continua s� cread� în el‛ * Eliade, 2010, I: 245+. Susține p�rtinitor c� el i-a 

inspirat subiectul ultimei piese de teatru lui Partenie și, de aceea, îndr�znește s�-

și atribuie, prin fraud�, paternitatea dramei Priveghiul 14]. Paradoxal acest 

„actor cabotin‛ are o teorie revoluționar� despre arta teatral�. În linii mari, 

ideologia sa teatral� se rezum� la teza potrivit c�reia spectacolul dramatic 

constituie un „timp concentrat‛ care comprim� în c}teva ceasuri evenimente și 

destine. Propria viziune dramatic� se concentreaz� asupra ideii c� un actor, 

întruchip}nd pe r}nd nenum�rate personaje, „tr�iește un num�r considerabil de 

existențe, deci își consum� propria lui karma într-un timp mult mai scurt decât 

restul omenirii‛ * Eliade, 2010, I: 253+, de aceea spectatorii, pentru a gusta arta 

pur�, trebuie invitați s� reînvețe s� tr�iasc� spiritul catastrofei, singurul capabil 

s� le reveleze emoția crepusculului. 



146 
 

În roman, în timpul guvern�rii legionare, Bibicescu îmbrac� „c�mașa 

verde‛, doar pentru a obține funcția de director al Teatrului Național. Acuzat de 

impostur� odat� cu punerea în scen� a Priveghiului, hot�r�ște s� scrie o pies� de 

teatru prin care s� dovedeasc� c� nu este „dec}t un biet scriitor de geniu‛.* 

Eliade, 2010, II: 216] Scrie Întoarcerea de la Stalingrad, inspirându-se din drama 

soldaților rom}ni morți în timpul celui de-AL Doilea R�zboi Mondial, pentru a 

propune un subiect actual, „cu r�d�cini în istorie, și av}nd totuși o dimensiune 

mitic�‛ * Eliade, 2010, II: 154+; prin arta sa dramatic� încearc� s� împace un mit 

al morții, pe jum�tate p�g}n, cu dob}ndirea conștiinței istorice. Faptul c� omul, 

mitul și realitatea constituie pentru Bibicescu dimensiuni ontologice ale 

dramaticului este un semn de înțelegere a libert�ții de g}ndire a scriitorului, 

care acord� lumii v�zute și nev�zute o atenție complex� și diversificat�. 

Imagin}nd asasinarea unui pluton de soldați rom}ni în timpul 

bombardamentului de la Stalingrad, Bibicescu pune în relație moartea ca „ieșire 

din timp‛ cu mitului mortului devenit umbr� în lumea de dincolo. Subiectul 

spectacolului nu funcționeaz� dec}t ca factor declanșator al unei revelații, ținta 

teatrului s�u este spectatorul, care este silit s� tr�iasc� concomitent timpul 

spectacolului cu timpul istoric pentru a reactualiza, prin anamnez�, memoria 

arhetipurilor. Ideile sale, deși fundamentate filosofic, nu au o finalitate, întruc}t 

el nu încheie nici una din piesele începute, fiind mereu deturnat din procesul 

creativ de identificarea unei alte teme valoroase.  

În dialogul cu ceilalți, regizorul Dan Bibicescu emite o serie de opinii 

privitoare la resursele regeneratoare ale artei teatrale [15]care ar putea echivala 

cu o nou� poetic� a dramaturgiei, pe care, de altfel, Eliade și-a asumat-o în mod 

explicit at}t în jurnal, c}t și într-o serie de nuvele fantastice *16+. Aceast� poetic� 

teatral� se fundamenteaz� pe resursele soteriologice ale artei. Teza 

binecunoscut� a „sacrului camuflat în profan‛ se insinueaz� în principiu de 

baz� al acestui nou teatru [17]imaginat de Eliade prin vocea lui Bibicescu. Din 

punctul s�u de vedere, teatrul reactiveaz� vechi ritualuri și drama se constituie 

astfel într-o reprezentare ritual�. Noutatea teatrului s�u const� în aceea c� își 

propune s� împace „problema Timpului, problema Morții și problema 

Spectacolului‛ *Eliade, 2010, II: 243+prin redescoperirea mitului, „înțeles ca 

r�d�cin� vie a Spectacolului.‛ *Eliade, 2010, II: 243+ Pentru el destinul „este un 

aspect dramatic al timpului‛ *Eliade, 2010, II: 246+, iar spectacolului îi revine 

funcția ezoteric� de-a „exorciza‛ destinul: „A exorciza Destinul, asta e funcția 

Spectacolului. A-l sili s� se manifeste lângă tine, pe scenă, într-un timp concentrat 

– și tu să scapi, s� r�m}i spectator, să ieși din timp.‛ *Eliade, 2010, II: 246+ Eliade 
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vede în teatru un mijloc de a revela semnificațiile simbolice, transistorice ale 

oric�rui eveniment sau accident cotidian. Pentru Bibicescu, teatrul este înainte 

de orice un mijloc de a construi un sens. De altfel, pentru eroii eliadești arta este 

revelație, grație artei omul poate ajunge la o cunoaștere salvatoare, uneori 

ezoteric�, a ființei umane.  

Bibicescu propune prin teatrul s�u o mostr� de spectacol postmodern. 

Este vorba de o reprezentare (in media res) care se ancoreaz� în viața real�, chiar 

se pierde în ea. Ea este conceput� live, interpretarea f�c}ndu-se pe loc, în funcție 

de inspirația de moment. Sensul dramei se disimuleaz� sub aparenta monotonie 

a vieții, în așa fel înc}t sacrul r�m}ne camuflat în profan. Prin vocea lui 

Bibicescu, Eliade transmite cititorului o revelație: arta îl poate obliga pe om s� se 

deschis� spiritualului: „Vreau s� reînv�ț pe contemporani s� tr�iasc� adev�ratul 

spiril al catastrofei, s� le revelez emoția religioas� a crepusculului. În fața 

catastrofei, oamenii nu mai cunosc dec}t frica și lașitatea. Eu îi silesc s� se 

întoarc� înapoi la Nibelungi, s�-și dea seama c� sunt condamnați de Istorie, c� 

vor pieri, dar s� învețe s� piar� eroic, în glorie...‛ *Eliade, 2010, II: 245+Arta poate 

provoca o anamnez�, în sens platonician, adic� ea poate recupera memoria 

arhetipurilor. Ideologia lui Bibicescu are în vedere o convenție artistic� pe care 

se fundamenteaz�, în fapt, ideea de literatur�, doar c� în cazul spectacolului 

teatral ea dob}ndește o aur� de mister, pentru c� ea implic� in tempore 

spectatorul. Spre deosebire de ipostaza de cititor, care permite parcurgerea unei 

opere în c}teva zile sau în c}țiva ani, ipostaza de spectator oblig� la o tr�ire 

colectiv� ritualizat�, care impune un ritm propriu. „Uniți parc� de o vraj�, actori 

și spectatori c�l�toresc, dup� ridicarea cortinei, într-un dincolo metafizic, din 

care nu se știe dac� se vor mai întoarce.‛ *Ștef�nescu, 2003+ 

Așadar, prin vocea celor doi autori fictivi (Partenie și Bibicescu), puși în 

scen� de intriga complicat� a romanului, textul eliadesc și-a definit modul de 

generare de sens secund. Cele dou� personaje, în calitate de scriitori, deci de 

alter-ego al autorului, constituie tot atâtea puneri în abis, prin capacitatea lor de-

a construi lumi imaginare, dar și prin voința lor generatoare de dramatic și 

tragic. În Noaptea de Sânziene, Eliade a folosit tehnica povestirii în ram�, a 

nivelurilor narative suprapuse, care se deschid unul din cel�lalt, pentru a 

sintetiza astfel un mesaj privitor la îndr�zneala de-a înfrunta provoc�rile vieții. 

Valorific}nd inteligența uman� în relațiile dintre personaje, Eliade a c�utat s� 

obțin� un avantaj din confruntarea cu celelalte euri ale sale, în așa fel încât, prin 

epica imaginat�, s�-și romanțeze propria viaț�. Rezultatul acestui tip de scriitur� 

pare a fi un roman care este în același timp la fel de adev�rat și la fel de 
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îndep�rtat de realitatea interbelic�. Discursul lui Eliade din acest roman 

tr�deaz� analogii evidente cu comentariul și hermeneutica textului, „ficțiunea 

realist� a scriitorului dob}ndește un iz inconfundabil de metaliteratur� – de 

scriere n�scut� din lectura lucid� de sine.‛ *Spiridon, 1988:45+  

Subtilele trimiteri metatextuale pe care le ofer� textul operei fac din acest 

roman un precursor al poeticii postmoderne, prin fragmentarismul epic, prin 

dialogul ideilor și prin implicarea cititorului în actul recept�rii. Nucleele cu 

valoare metatextual� furnizeaz� indicii de lectur� pentru cititorul purtat de-a 

lungul unor narațiuni cu structur� labirintic�, în așa fel înc}t autoreflexivitatea 

se transform� într-o veritabil� meditație asupra condiției scriitorului secolului 

XX. „Aceast� punere în text a scriiturii, o mistificare și o demistificare a 

construcției textului, în care ※punerea în abis‼ nu este dec}t o modalitate 

eficient� de a dezarticula logica narativit�ții, vizeaz� în toate cazurile 

recunoașterea de c�tre lector a strategiilor sau a ideii de coerenț� artificial� a 

unei lumi artificiale, lumea textului.‛ *Milea, 2002:61+ 

 

NOTE 

*1+ „En minéralogie, on qualifie de spéculaire les pierres qui réfléchissent la 

lumière. Encore appelées «miroirs d'âme» par les Anciens, qui en usaient pour 

garnir les croisées des maisons ou les bords des litières, elles ont donné 

naissance à la science spéculaire, celle qui enseigne à faire des miroirs. (...) 

‛*Marie-Claude Lambotte, Speculaire et spectaculaire, littérature et psycanalyse, în 

Encyclopaedia Universalis, Corpus 12, Encyclopaedia Universalis France S.A 1997, 

731] 

[2] Frank Wager, Les hypertextes en question: (note sur les implications théoriques de 

l’hypertextualité), în „Études littéraires‛, vol.34. nr.1-2/ 2002, pp. 297- 314. 

[3] Profesor-cercet�tor de formație anglo-saxon�, specialist în literatur� 

comparat� și studii culturale, autoare a volumului Metafictions? Reflexivity in 

Contemporary Texts, Carlton, Vic.: Melbourne University Press, 1993. 

[4] Raymond Federman (1928-2009), scriitor franco-american care a f�cut carier� 

în critica literar�, domeniu în care a pus la punct conceptele de supraficțiune și 

critificțiune. A se vedea în acest sens volumul s�u teoretic Surfiction, Éd. Le mot et 

le reste, Marseille, 2006. 

[5] În anii '30 Eliade a publicat c}teva eseuri care dau m�rturie despre o poetic� 

romanesc� novatoare, poetic� care în linii mari a r�mas aceeași p}n� la v}rsta 

senectuții. Avem în vedere articole precum Teorie și roman, Ideile în epică, Despre 

Aldous Huxley, Romanul oceanografic, Dostoievski și tradiția europeană. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mot_et_le_Reste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mot_et_le_Reste
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[6] il s'agit de l'étrange faculté de prediction du miroir et encore de l'image 

spéculaire elle-même, c'est à dire de l'apparition du double que le miroir ne 

cesse de renvoyer | qui le regarde.‛*Lambotte, 1997: 732+ 

*7+ În funcție de gradul de asem�nare dintre agentul reflector și ansamblul 

reflectat, D~llenbach identific� trei modalit�ți de construcție a unei scrieri 

speculare: „la réflexion simple, c'est-à-dire la duplication intérieure symbolisée 

par l'image du blason dans le blason ou le «modèle réduit» (il en va pour la 

plupart des oeuvres dans l'oeuvre); la réflexion à l'infini emblematisée par les 

matriochkas ukrainiennes; enfin, la réflexion aporistique, c'est-à-dire l'auto-

inclusion qui boucle l'oeuvre sur soi et, à l'instar de ces structures réversibles ou 

ambidextres réalise une manière d'oscillation entre son dedans et son 

dehors.‛*D~llenbach, Le récit spéculaire, Seuil, Paris,1997:12] 

*8+ Otto Rank asociaz� mitului dublului trei funcții bine definite: „celle d'un moi 

identique, qui assurerait une vie personelle dans le futur, celle d'un moi 

intérieur, qui sauvegarderait la jeunesse de l'individu, celle d'un moi opposé, 

assimilé au Diable en tant que partie périssable et mortelle que la personnalité 

présente répudierait.‛*Lambotte, 1997: 732+. 

*9+ A se vedea în acest sens jurnalul de creație al romanului Noaptea de Sânziene 

care d� m�rturie despre demersul anevoios al scrierii și rescrierii capodoperei 

sale romanești. 

*10+ Liliana Danciu, interpreteaz� condiția scriitorului în textul eliadesc în 

postura de poeta vates, de „individ ales și atins de divin‛. A se vedea în acest 

sens eseul autoarei The double and the male doublet in „The Forbidden Forest‛, By 

Mircea Eliade, în „Journal of Romanian Literary Studyes‛, no.9, 2016, pp.520-526. 

*11+ Eliade însuși recunoaște în jurnal c� pentru el, ca prozator, cea mi mare 

dificultate o constituie conceperea personajului intelectual într-o manier� care 

s�-l individualizeze între ceilalți intelectuali care folosesc același limbaj, tr�d}nd 

o psihologie similar�: „Dificultatea de care se va pl}nge Partenie în Jurnalul lui 

intim (...) dificultatea aceasta este în primul rând a mea. O simt uneori 

cov}rșitoare, mai ales în Ștefan – pe care, atunci când îl lansez în scene 

dramatice și oricum absurde îl simt destul de concret, dar care îmi scap� c}nd 

※redevine el însuși‼. Îmi scap�, c�ci atunci e un simplu intelectual ca noi 

toți.‛*Mircea Eliade, Jurnal, I (1941-1969), Humanitas, București, 1993, p. 202+ 

[12] Eseul Teorie și roman a fost publicat inițial în 1939, în volumul 

Fragmentarium. Prezentul studiu a exploatat ideile textului din ediția Mircea 

Eliade, Drumul spre centru, Univers, București, 1991, pp.136-137. 
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[13] Articolul Romanul oceanografic a fost publicat de Eliade în „Vitrina literar�‛, 

în 1934, f�r� a mai fi ulterior republicat. Eugen Simion este cel care îi aloc� o 

analiz� detaliat�, insist}nd asupra conceptului de „tropism intelectual‛, a c�rui 

paternitate a fost atribuit� (în ce m�sur� pe nedrept?!) lui Nathalie Sarraute, în 

urma public�rii volumului L'Ère du supçcon, în 1939. 

*14+ Conținutul piesei nu este prezentat explicit în textul romanului, pentru c� 

ea, împreun� cu alte manuscrise, au intrat în posesia lui Bibicescu, care își 

permite s� modifice textul dramei și s-o pun� în scen�, atribuind scriiturii sale 

mediocre paternitatea unui autor de succes (care, mort fiind, nu-și mai putea 

ap�ra opera) pentru ca astfel s� obțin� aprecierea publicului. Viziru dorește s� 

parcurg� lectura operei, din dorința de-a g�si în acest ultim text al lui Partenie o 

idee salutar� care s�-l vindece de culpa de a-i fi luat ursita celuilalt. Ioana, fosta 

logodnic� a lui Partenie, și actuala soție a lui Viziru, ofer�, printr-un comentariu 

metatextual, o posibil� gril� de interpretare a titlului: „el, Ciru, a vrut s� scrie 

Priveghiul, pentru c� nu știa c� eu continuam s�-l iubesc, (...) el credea c� a murit 

în mine, așa cum simțise el c}nd am rupt logodna. (...) tot ce a urmat de atunci 

(...) n-a fost dec}t priveghiul unui mort , de aceea și-a intitulat el piesa 

Priveghiul; c� noi doi, Ștefan și cu mine, l-am privegheat pe el cinci ani.‛* Mircea 

Eliade, Noaptea de Sânziene, I, Prefaț� de Angelo Mitchievici, Litera Internațional, 

București, 2010, p. 257+ 

*15+ „Arta nu se poate regenera dec}t printr-o reîntoarcere sincer� și total� la 

realitate, și în primul r}nd la realitatea istoric�.‛* Mircea Eliade, Noaptea de 

Sânziene, II, Prefaț� de Angelo Mitchievici, Litera Internațional, București, 2010, 

p. 154] 

*16+ Nuvele fantastice care abordeaz� metatextual poetica teatrului sunt: 

Nouăsprezece trandafiri, În curte la Dionis, Incognito la Buchenwald și Uniforme de 

general. 

[17] Poetica noului teatru imaginat de Eliade se apropie de o alt� poetic� teatral�, 

la mod� în Europa secolului al XX-lea, cea a teatrului viu inaugurat de Antonin 

Artaud și discipolii s�i: „le thé}tre vif invite l'esprit | un délire qui exalte ses 

énergies‛, adic� teatrul își manifest� adev�ratul sens doar dac� spectatorii sunt 

implicați în actul dramatic.  În teatrul viu nu este important ceea ce spune 

spectacolul spectatorilor, ci ceea ce îi determin� s� fac�, puterea sa de a acționa 

asupra lor. 
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„Vreau s-ajung steaua de acolo....” – Cum a început Magda Isanos să scrie? 

Imaginea literară a Magdei Isanos în Basarabia şi în România 

 

Drd. Alina Liliana Cozma 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Abstract: Magda Isanos starts writing lyrics around thirteen, right around the time of 

her stay in Chisinau, when,  one night, she opens the door of her house to a drunken 

man, given the location, to whom she comes forward with a paperweight in her hand. 

Her father regards the passion of composing with a malignant and restless 

attitude, tearing or burning her first poetry notebooks. Thus, there only remain some 

lyrics memorised by the writer’s sister, for instance, some stanzas devoted to her little 

sister on her three years old anniversary. There are also some short poems with satiric 

concept that Magda creates by collaborating with a boy from the neighbourhood, who, at 

a certain point, reminded of her physical flaw. 

In 1932, she publishes for the first time in the Firefly Magazine (year I, no.2, 

May 28) of Bogdan Petriceicu Hasdeu Boys’High School from Chisinau, the poems I’d 

like a fairy tale and Spring. In Chisinau it also appears the first number of the magazine 

Bessarabian Life. In 1933, in the same magazine in which she debuted (Firefly, year II, 

no.2, April 1), she publishes the poem Jealousy. Magda also attends and has a significant 

role in creating the Cultural Society Iulia Hasdeu from around The Diocesan Girls’ 

High School from Chisinau. She receives the second award in a contest of the Society 

Romanian Youth from Bucharest to which she joined with an essay on the theme The 

Woman’s Rights. The award is being offered to her by the professor Nae Dumitrescu, the 

Society’s president. 

In 1934, her poem Rain appears in the magazine Bessarabian Life ( year III, 

no.3, March). On this occasion, Magda is integrated in the history of bessarabian 

literature. 

Magda Isanos continues to publish in some other popular magazines of those 

times, and in the spring of 1937, Magda Isanos’ heart flourished of joy, when, having 

breakfast at the Housekeeping Hostel, she heard from the table near her two gentlemen 

who appreciated her poems, not knowing that the one staying next to them was the 

authoress herself. 

During her life, Magda Isanos had two moments of literary success. The first 

echo fame was felt when she was twenty years old, after Mihai Codreanu recommended 

her during a reunion organised by the Notes of Iasi as being a poetess of great sensibility 

and of real depth. [ Grati, 2016:43]. Having Mihail Sadoveanu as a mentor, the group of 
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the dedicated magazine was formed by the most reputed men from Iasi, and their 

agreement offered young Magda a resounding victory with the public. It is true that her 

writings were printed until then in one of the most significant bessarabian magazines, 

Bessarabian Life, but frequenting the Notes of Iasi during 1936-1938 with a significant 

number of creations, and also the Literary Journal in 1939, coordinated by George 

Călinescu, she had the privilege of being integrated in the circle of the young ones who 

were read and reproduced. The second glorious moment in the writer’s career was in 

1943 when editing the only volume antuma Poems, printed with the Brawo Publishing 

House, that was also coordinating the Notes of Iasi magazine. The book stimulated the 

interest of reputed critics such as Pompiliu Constantinescu, Gheorghe Bezviconi, Serban 

Cioculescu, Ion Caraion, Virgil Ierunca, who published reviews in the magazines Royal 

Foundations, Time, Young Romania, Literary Universe, The literary and artistic truth. 

In Bessarabia, it is difficult to create the literary image of Magda Isanos due to 

the existing situation from 1940-1989. As is well known, the literary atmosphere from 

the interwar period was favourable for sustaining the writer’s creation. 

Among the authors that are not accepted by the new procedure installed after 

Bessarabia joined the Soviet Union is also Magda Isanos.  For the new generations that 

are reading moldavian literature from the East of the Prut, the poetess is anonymous. 

She becomes known only after 1989, due to some studies realised by Vasile Badiu in the 

local magazines, in which he shares from Magda Isanos’ will, describing her as being a 

poetess of great sensibility, in whose poetry are pulsing pieces of Bessarabia’s soul. In 

the same year, the Artistic Literature Publishing House publishes in Latin the volume of 

lyrics, sketches and chronicles, named Lyrical Confessions. 

If Magda Isanos’ poetry suggests or not a bessarabian mark, it remains to be 

found. The concrete part is that in 1938, in the study The young bessarabian lyrical, 

Laurentiu Fulga includes her in the elite of bessarabian spirituality. 

Key words: lyrics, Bessarabia, literature, review, antuma. 

 

 

Magda Isanos începe s� scrie versuri pe la treisprezece ani, chiar din 

vremea şederii ei la Chişin�u c}nd, într-o noapte, deschide uşa casei unui 

beţiv, dat� fiind locaţia, c�ruia îi iese înainte cu un prespapier în m}n�.  

Tat�l acesteia priveşte pasiunea de a compune cu o atitudine resping�toare şi 

agitat�, rup}ndu-i sau arzându-i primele caiete de poezii. R�m}n, aşadar, 

doar c}teva versuri memorate de surorile scriitoarei, de pild�, c}teva strofe 

dedicate surorii celei mici cu ocazia anivers�rii a trei ani  

În ochii tăi,/ Deschişi, miraţi şi-ncrezători asupra lumii,/ În ochii tăi 
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miraculos de clari,/ O să se-ncuibe vipera minciunii,/ Şi-n colţul minusculei 

tale guri,/ Atât de dulce şi surâzătoare,/ Se vor săpa cu vremea zbârcituri,/ 

Mereu mai adâncite, mai amare. // Azi crezi în basme, însă mâine/ Vei învăţa 

adesea să te-ndoieşti/ Şi-n lupta ne-ndurată pentru pâine,/ Tu vei uita, 

desigur, să zâmbeşti.  

Sunt p�strate şi c}teva poeme scurte cu caracter satirizant pe care Magda le 

creeaz� colabor}nd cu un b�iat din vecin�tate, care într-un anumit moment a 

amintit defectul ei fizic, considerând versurile similare cu posesoarea 

acestora  

Regret c-am răscolit o răutate/ Pe care nici n-o bănuisem în trecut,/ Dar văd 

din rimele-ţi cu trudă închegate/ Că versurile-mi <<şchioape>> te-au 

durut<// Citeşte-ţi epigrama încă-o dată:/ Deşi nu eşti deloc un Cincinat/ Vei 

observa că trebuie reparată/ Şi-un pic de spirit nu i-ar fi stricat.// Şchiop fu şi 

Byron, mi se pare,/ Şi-avea mai mult talent ca tine,/ De-ar sta talentul în 

picioare,/ Ar scrie toţi măgarii bine.   

În 1932, public� pentru prima dat�, în revista Licurici (an I, nr.2, 28 

mai) a Liceului de B�ieţi Bogdan Petriceicu Hasdeu din Chişin�u, poeziile Aş 

vrea un basm şi Primăvara. Tot la Chişin�u iese de sub tipar primul num�r al 

revistei Viaţa Basarabiei, al c�rei plan de activitate sun� astfel  

...vom c�uta s� desţelenim p�ragina trecutului de robia în care a 

tr�it Basarabia noastr�, mai bine de un veac sub st�p}nire ruseasc�; 

...vom c�uta s� înf�ţiş�m sufletul rom}nesc basarabean în ceaţa 

vremurilor apuse şi în splendoarea luminii rom}neşti de ast�zi; s� 

cultiv�m leg�turile de convieţuire paşnic� şi rodnic� între locuitorii 

Basarabiei, f�r� de deosebire de naţionalitate şi religie; .... s� ţinem în 

curent pe cititorul de pe meleagurile basarabene cu literatura noastr� 

rom}neasc� şi cu problemele de cultur� general�. *1+  

În 1933, în aceeaşi revist� în care a debutat (Licurici, an II, nr. 2, 1 

aprilie), public� poezia Gelozie. De asemenea, Magda particip� şi are un rol 

semnificativ la crearea Societ�ţii culturale Iulia Hasdeu din preajma Liceului 

Eparhial de fete din Chişin�u. Primeşte premiul II la un concurs al Societ�ţii 

Tinerimea română de la Bucureşti la care s-a înscris cu un eseu având tema 

Drepturile femeii. Premiul îi este oferit de profesorul Nae Dumitrescu, 

preşedintele Societ�ţii, care afirm� De dumneata sunt convins că am să mai aud! 

Ai mari posibilităţi! [2]  

În anul 1934, îi apare în revista Viaţa Basarabiei (an III, nr. 3, martie) 

poezia Ploaie. Cu prilejul acesta, Magda este integrat� în istoria literaturii 
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basarabene. 

Public� în revista Crai nou (an I, nr.3, 31 martie) poezia Toporaşi, apoi 

contribuie la tip�rirea revistei Ghiocei din cadrul şcolii, la care eleva clasei a 

VII-a este redactor. Scrie pentru revista şcolii Creionări şi c}teva prezent�ri cu 

referire la revista Crai nou (an I, nr. 2, aprilie) şi poezia Macii, schiţa 

Inseparabilele (nr. 3). Ţine o conferinţ� cu tema Femeia în literatura noastră iar 

în acelaşi an îi sunt publicate prozele Despre iubirile mari, Îngerii, Magistrata, 

Studenta, Oraşul cu minuni (Domnişoara Vanda), Omul cu cizme roşii.   

În anul 1935, în revista Viaţa Basarabiei (an IV, nr.11-12, noiembrie-

decembrie) îi apare poezia Rochia.  

În 1936, este prezentat� de poetul ieşean Mihai Codreanu în cadrul 

unei adun�ri a Însemnărilor ieşene coordonate de Mihail Sadoveanu, drept o 

poetă de o mare sensibilitate şi, ceea ce-i mai rar pentru o femeie, de o reală 

profunzime [3]. La scurt timp, începe s� coopereze la aceast� revist�, fiindu-i 

publicat poemul Dragostea mea. Dup� aceea, se remarc� prin celebrul s�u 

poem Murim...ca mâine, din care profesorul C. I. Parhon reproduce câteva 

versuri în faţa unui public select din Aula Universit�ţii, Magda  Isanosos 

av}nd o perioad� de faim� literar�:  

             Era confirmarea pe care o aştepta. Şedinţele „Însemnărilor ieşene‛ se 

ţineau în sala „Rockefeller‛ a Institutului de Anatomie, altfel spus, la Morgă, 

deoarece profesorul dr. Gr. T. Popa care conduce instituţia era şi animatorul 

principal al revistei. Vara, pe căldurile cele mari, se stătea pe nişte ziare 

aşternute pe scara răcoroasă de la intrarea din stânga clădirii. Cercul   

„Însemnărilor ieşene‛ cuprindea „crema‛ culturii ieşene, astfel că, după ce 

numele i-a apărut în revistă, Magdei au început să-i parvină primele ecouri 

ale celebrităţii. [4]  

În prim�vara lui 1937, inima Magdei Isanos înflorea de bucurie, c}nd, 

luând dejunul la pensiunea Menaj, auzi la masa de al�turi doi domni care îi 

apreciau poeziile, neb�nuind c� cea de l}ng� ei este autoarea. Public� în 

continuare în Viaţa Basarabiei şi, în paralel, în Cuget moldovenesc, Pagini 

basarabene, creaţii ca Dorinţa, Grădinărie, Atavism, Toamna, Caisul, Cuvântul 

Evei, Jucărie etc. 

Tot în acest an îi sunt tip�rite aproape în fiecare num�r al revistei 

Însemnări ieşene poeziile Învrăjbire, La marginea cimitirului, Blestem, Lacul, 

Calul de la birja de noapte, Ultimul sărut, După scriptură, Logodnă de primăvară, 

Risipire, Greşeala de tipar, Vis vegetal, Capricii, Murim, Romanţă. În ziarul Lumea 

(23 decembrie) apare poezia Cântarea păstoriţei, o descoperire preţioasă a 
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Însemnărilor ieşene, Magda Isanos fiind considerat� un nou talent în ascensiune, 

poetă a preocupărilor transcedentale, minunat redate în versuri de o temeritate care 

depăşeşte feminismul [5].  

În mai 1938, ziarul Iaşul îi tip�reşte operele literare în proz� Despre 

iubirile mari, Îngerii, Magistrata, Studenta, dar şi prezent�ri şi aprecieri critice 

despre Enigma Otiliei de George C�linescu, povestirea Ivan Turbincă, poemele 

Temple în flăcări de Victor M�gur�.    

Scriitoarea basarabean� public� în 1939 în Jurnalul literar (an I, nr. 1, 1 

ianuarie) recenzia la Moldovenii de Georgeta Mircea Canciov, la Vulpea de 

Marz Webb în nr. 2 din 8 ianuarie, la Cartea cu amintiri de Marcu Beza în nr. 

17 din 12 februarie şi poezia Dimineaţă redat� în revista literar� Viaţa 

Basarabiei (an VIII, nr. 2-3, februarie-martie). Îi apar, de asemenea, versurile 

Poem (Florile şi fiecare sens luminos al lumii), Rugăciune, Ziua mea netrăită, 

Noapte, În cimitir şi Amurg.     

Tot în anul 1939, pune temeliile Societăţii Scriitorilor din Basarabia, al�turi de 

Pan Halippa, N. Costenco, I. Buzdugan, O. Cruşevan-Florescu, B. Istru, T. 

Nencev, V. Luţcan.  

În anul urm�tor, Magda Isanos scrie poeziile Flori adevărate (ap�rute 

în Însemnări ieşene, an V, nr. 4 din 1 aprilie), Săracii, Flori (tip�rite în Revista 

Fundaţiilor la 1 iulie) şi Elegie (2 iulie 1940).  

Ulterior, este inclus� în personalul redacţiei ziarului Avântul de la Iaşi, fiind 

coleg� cu George Ivaşcu, Alexandru Piru, Eusebiu Camilar. Fiind b�nuit� de 

cenzur�, gazeta nu mai este publicat�. În consecinţ�, în anul 1941, decid 

împreun� cu Eusebiu Camilar, aflat acas� într-un concediu medical, s� 

lanseze un alt ziar, Voinţa, alocându-şi toţi banii. Primul num�r al ziarului 

iese de sub tipar pe 2 aprilie. Banii pe care îi deţin nu sunt de ajuns pentru a 

se afirma pe piaţa presei. De altfel, au ap�rut cu un articol într-un scandal ce 

a silit dispariţia ziarului. Ajung}nd la Iaşi, Eliza s-a speriat, deoarece Magda, 

îns�rcinat� fiind şi foarte sl�bit�, dorea s� duc� mai departe editarea Voinţei. 

Mama o roag� insistent, reuşind, în final, s� o conving� pe fiica ei s� vin� cu 

ea la Bucureşti.  

În anul 1943, scrie poezii ca Spital, Auz, Poemul femeii care iubea 

primăvara, Când cel iubit..., Păsările, Solii cerului, Zeii, Fata bătrână, Bărbatul, 

Mai sunt câteva veri, care vor ap�rea în Cetatea Moldovei, Vremea, Revista 

Fundaţiilor Regale, Cuget moldovenesc. De asemenea, debuteaz� cu volumul cu 

titlul Poezii, tip�rit la Iaşi, la Editura Institutul de Arte Grafice Brawo, 

coordonat de Eusebiu Camilar.  
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În 1944 apar poeziile Bunavestire, Oglinzi, Oamenii, Toamnă, Duhurile 

pământului, Am văzut şi eu oameni plecând, Aştept anul unu, Doamne, n-am ajuns 

până la tine, Munţii lumii pe inima mea, Ospăţ, Aceste mâini în revistele Vremea, 

Revista Fundaţiilor Regale, Victoria, Orizont şi Tribuna poporului.   

În ciuda faptului c� starea s�n�t�ţii ei se agravase, Magda, afl}ndu-se 

la Bucureşti, a copiat poeziile şi le-a grupat în scopul lans�rii unui volum, 

Imnuri pentru pământ, pe care l-a dus la Editura Fundaţiilor Regale pe 9 ori pe 

10 noiembrie. Colaboreaz� cu soţul ei la drama Focurile. Citea publicaţii 

periodice, redacta articole, fiind convins� c� lumea era avid� de adev�r şi 

justiţie. N-a fost adepta comunismului, ci a urmat nişte principii care, din 

întâmplare ori nu, se suprapuneau cu cele ale politicii de stânga, în 

vremurile acelea antifascist� şi antitotalitar�: umanism, libertate şi adev�r.  

În anul 1945, la Editura Fundaţiilor Regale este publicat volumul 

postum Cântarea munţilor şi drama în patru acte Focurile, o dramatizare a 

romanului Crăişorul de Liviu Rebreanu.  

În anul 1946, la aceeaşi editur� apare volumul Ţara luminii, iar în 1947 

Editura Casa Şcoalelor editeaz� Poezii, cu prefaţ� de Camil Baltazar. 

În anul 1955, la Editura de Stat pentru Literatura şi Art� este tip�rit 

volumul Versuri, cu o introducere realizat� de Veronica Porumbacu.  

În anul 1974, la Editura Minerva iese de sub tipar volumul Poezii, o 

antologie a poemelor Magdei Isanos. Din postfaţa acestui volum, semnat� de 

Magda Ursache, sunt de reţinut urm�toarele:  

În puţinii ani care i s-au dat nu vom descoperi evenimente 

neobişnuite, spectaculoase, ci o serie de mici întâmplări destinate să provoace 

în conştiinţa autoarei ecouri extrem de adânci, trecute, în ultimă instanţă, în 

forma patetică a poemelor. În locul biografiei propriu-zise există poezia, există 

legenda unei fete care a iubit copacii, frunzele, bostanii, culoarea, lumina, cu 

un anume narcisism, ca şi cum ar fi fost ea însăşi risipită prin livadă ori 

câmpie, luând chipuri dintre cele mai felurite . [6]  

În anul 1989, la Editura Literatura artistic� din Chişin�u apare în 

limba latin� volumul Confesiuni lirice, îngrijit de Vasile Badiu. 

În anul 1996, este publicat� ediţia bilingv� rom}no-francez� 

Poezii/Poésies, traducere de Elisabeta Isanos. 

De asemenea, versurile Magdei Isanos au mai fost traduse în 

german�, englez�, maghiar�, rus� etc. 

De-a lungul vieţii sale, Magda Isanos a avut parte  de dou� momente 

de succes literar. Cel dint}i r�sunet al faimei l-a simţit c}nd avea v}rsta de 
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dou�zeci de ani, dup� ce Mihai Codreanu a recomandat-o în cadrul unei 

adun�ri organizate de Însemnările ieşene ca pe o poetă de o mare sensibilitate şi 

de o reală profunzime [7]. Avându-l ca îndrum�tor pe Mihail Sadoveanu, 

grupul consacratei reviste cuprindea cei mai de seam� oameni ai Iaşiului, iar 

consimţ�m}ntul acestora i-au oferit tinerei Magda o victorie r�sun�toare la 

public. Este drept c� scrierile ei au fost tip�rite şi p}n� atunci într-una dintre 

cele mai însemnate reviste basarabene, Viaţa Basarabiei, dar frecventarea 

Însemnărilor ieşene în anii 1936-1938 cu un num�r semnificativ de creaţii, 

precum şi a Jurnalului literar în 1939, coordonat de George C�linescu, i-a dat 

prilejul de a fi integrat� în cercul tinerilor lecturaţi şi reproduşi. În prim�vara 

lui 1937, lu}nd masa la o pensiune, fu surprins� s� aud� la masa de al�turi o 

conversaţie între doi domni care îi apreciau poeziile. Tot în anul acesta, este 

chemat� la vila Sonet a lui Mihai Codreanu, iar Constantin I. Parhon îi 

rosteşte poemul Murim...ca mâine în faţa unei mulţimi alese din Aula 

Universit�ţii. Merge constant la Însemnările ieşene, ia parte la adunarea de 

inaugurare a cenaclului Noua Junime, fiind motivat� s� scrie. Într-o scrisoare 

trimis� p�rinţilor, Magda face urm�toarele observaţii cu privire la 

eveniment: Eu am citit o poezie care n-a fost cu totul pe placul lui George 

Călinescu, totuşi i-au plăcut unele lucruri, m-a invitat data viitoare cu mai multe 

bucăţi *8+. Av}nd toate indiciile, poeta îşi prevedea gloria, din moment ce, 

numai cu un an în urm�, îşi convingea m�tuşa în glum� c� aceea avea 

posibilitatea de a p�trunde în istoria literaturii rom}ne din banalul motiv c�, 

în timp, pe casa ei va exista o plac� pe care va fi inscripţionat: Aici a locuit 

marea poetă Magda Isanos, la mătuşa ei Călinescu Olga  [9].   

Al doilea moment demn de cinste în cariera scriitoarei a fost în anul 

1943 prilejuit de editarea singurului volum antum Poezii, tip�rit la editura 

Brawo, care coordona şi revista Însemnări ieşene. Cartea a stimulat interesul 

unor critici renumiţi ca Pompiliu Constantinescu, Gheorghe Bezviconi, 

Şerban Cioculescu, Ion Caraion, Virgil Ierunca, care au publicat recenzii în 

Revista Fundaţiilor Regale, Timpul, România tânără, Universul literar, Adevărul 

literar şi artistic.  

Lu}nd în consideraţie num�rul însemnat de cronici la c�rţile postume 

Cântarea munţilor din 1945, Ţara luminii (Imnuri pentru pământ) din 1946,  

Poezii din 1947 şi alte c}teva, în anii urm�tori, Magda Isanos se bucur� de un 

interes st�ruitor, fapt precizat de Constantin Ciopraga în prefaţa volumului 

Cântarea munţilor din 1988: Ea, cea atât de concret implantată în istoria curentă, 

trece – postum – într-un timp al mitului (...). În posteritate poezia Magdei Isanos 
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cunoaşte o audienţă remarcabilă, pe măsura celei care a fost o personalitate de 

excepţie [10]. Opera ei este remarcat� în mod admirabil de Ion Caraion, 

Şerban Cioculescu, Garabet Ibr�ileanu, Camil Baltazar, George Ivaşcu, 

Alexandru Piru, Alexandru Jebeleanu, Geo Bogza, Laurenţiu Fulga, Marin 

Bucur, Ion Rotaru, Victor Felea, Horia B�descu etc. Chiar şi neîncrez�torul 

Geo Bogza, scrie despre Magda într-un mod impresionant: A scris versuri în 

care se simte tălăzuirea oceanului când se pregăteşte furtuna, versuri uriaşe, poate 

cele mai dintâi versuri uriaşe pe care le-a scris o fiică a poporului nostru [11]. De 

asemenea, criticul Nicolae Manolescu a consemnat în prefaţa antologiei 

Poezia modernă de la G. Bacovia la Emil Botta  faptul c� Magda Isanos a scris 

poezii excepţionale, cu mare influenţă asupra întregii poezii feminine de după 

război... *12+. Dup� aproximativ zece ani de la afirmaţia lui Constantin 

Ciopraga, Alex Ştef�nescu afirm�  c�: Din Magda Isanos rămâne o legendă, din 

ce în ce mai ceţoasă *13+. M�rturia c� Magda r�m}ne o legend� este publicul pe 

care îl are şi acum, pentru care s-a realizat pagina web www.isanos.ro, s-a 

îngrijit revista Ferestre şi s-a constituit Festivalul Naţional de Literatur� 

Eusebiu Camilar – Magda Isanos. 

În Basarabia, crearea imaginii literare a Magdei Isanos este dificil� din 

cauza situaţiei existente între anii 1940 şi 1989. Dup� cum se ştie, atmosfera 

literar� din perioada interbelic� a fost favorabil� pentru susţinerea creaţiei 

poetei. Dup� ce a debutat cu versurile sale în revistele şcolare din Chişin�u 

Licurici (1932), Ghiocei (1933) şi Crai nou (1934), şcol�riţa ajunge s� scrie 

pentru Viaţa Basarabiei, al�tur}ndu-se lui Pan Halippa, Şt. Ciobanu, N. 

Costenco, T. Inculeţ, S. Cujb�, GH. V. Madan, I. Buzdugan, Al. Boldur, A. 

Luţcan şi Vl. Cavarnali, ceea ce dovedeşte însemn�tatea creaţiilor autoarei. 

Un articol intitulat Serata artistică a revistei „Viaţa Basarabiei‛ ilustreaz� faptul 

c� Magda Isanos a fost apreciat� de c�tre colegii ei: Din iniţiativa revistei s-a 

organizat la teatrul „Orpheum‛ o serată literară urmată de bal în ziua de 5 

decembrie din anul curent (<) Au citit din operele sale domnişoara Magda Isanos şi 

domnul Gheorghe V. Madan [14]. De asemenea, Nicolae Costenco o 

consemneaz� pe lista Societăţii Scriitorilor din Basarabia în num�rul 9 al 

aceleiaşi reviste (1936). Desigur c� numele scriitoarei este aşezat în r}nd cu 

nume remarcabile: Pan Halippa, N. Costenco, I. Buzdugan, O. Cruşevan-

Florescu, B. Istru, T. Nencev şi V. Luţcan.  

Despre primii paşi în literatur� ai Magdei Isanos, vorbeşte actorul şi 

scriitorul Dominte Timonu:  

Cu Magda Isanos am fost colegi de cenaclu. Şedinţele cenaclului aveau 

http://www.isanos.ro/
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loc în fiecare sâmbătă seara în sala de festivităţi a primăriei şi începeau de 

obicei cu un referat, în care se ridica o problemă mai spinoasă, ca despre stil, 

valoarea artistică a unei opere, sau chiar despre însăşi noţiunea de artă. (...) 

Magda Isanos, fiica unui medic, cam smoliţică, cu ochii mari şi vii, tăcută, 

rece, distantă, părea de o gravă seriozitate. Cei câţiva tineri de vârsta ei nu-i 

prea dădeau târcoale, aşa cum se întâmplă de obicei de când  e lumea lume, 

tocmai pentru răceala pe care o afişa. (...) Dacă Magda Isanos a izbutit să se 

înalţe până la măiestria literară unde se găseşte astăzi, loc bine definit în lirica 

românească, desigur că meritul îi aparţine ei în primul rând. Fără îndoială, că 

o contribuţie au constituit-o şi discuţiile purtate pe vremea aceea în cadrul 

cenaclului de atunci, precum şi în paginile revistelor literare, mai ales a 

<<Itinerarului>> de sub direcţia lui Iorgu Tudor [15].     

Redactorii de la revistele Viaţa Basarabiei, Cuget moldovenesc, Pagini 

Basarabene o vedeau pe Magda Isanos parte integrant� a fondului spiritual 

basarabean pe care ei îl voiau valorificat şi renumit. Viaţa Basarabiei îi 

tip�reşte versurile chiar şi dup� ce scriitoarea se mut� la Iaşi pentru a studia.  

Este cinstit� de c�tre coordonatorii acestei reviste, care îi public� poezia 

Dimineaţă pentru a menţine vie imaginea ei.  

Printre autorii care nu sunt acceptaţi de noul regim instalat dup� 

al�turarea Basarabiei la Uniunea Sovietic� se num�r� şi Magda Isanos. 

Pentru noile generaţii care citesc literatur� moldoveneasc� din partea de est a 

Prutului, poeta este anonim�. Devine cunoscut� abia dup� 1989, datorit� 

unor studii realizate de Vasile Badiu în revistele locale, în care  împ�rt�şeşte 

din testamentul Magdei Isanos, descriind-o drept o poet� de o mare 

sensibilitate, în a c�rei poeziei pulseaz� f�r}me din sufletul Basarabiei. În 

acelaşi an, Editura Literatura Artistic� public� în limba latin� volumul de 

versuri, schiţe şi cronici denumit Confesiuni lirice. Nicolae Corl�teanu, Mihai 

Cimpoi, Veronica B}tc� şi alţi critici literari reînvie imaginea Magdei Isanos, 

Alexandru Burlacu şi Alina Ciobanu o încadreaz� în antologia Scriitori de la 

viaţa Basarabiei şi Mihai Cimpoi scrie despre ea în O istorie deschisă a literaturii 

române din Basarabia. Dac� poezia Magdei Isanos sugereaz� o amprent� 

basarabean� sau nu, r�m}ne de constatat. Concret este c� în anul 1938, în 

studiul Tânăra lirică basarabeană, Laurenţiu Fulga o include pe aceasta în elita 

spiritualit�ţii basarabene.  

În povestirile sale, fiica scriitoarei afirm� faptul c� mama ei a simţit 

mereu  

dorul de provincia ireversibil�. Cei plecaţi evoc� mereu 
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atmosfera locului de baştin�: un parfum indescifrabil, o ţinut� care-i 

defineşte ca o hieroglif�. Copil, ghiceam imediat în casa cui intrasem. 

Recunoşteam înc� din uş� o odaie de basarabeni: c}teva obiecte 

ciudate, nelipsitul samovar, pe care nicio lupt� şi niciun pact politic n-

au reuşit s�-l disloce, mirosul de ceai şi plante medicinale, de unde 

ideea c� ierborizau cu toţii usc}ndu-se, dar şi altceva, greu de spus, 

poate o anumit� lentoare serioas�, un ritm al vieţii zilnice *16+.  

Mihai Cimpoi consider� poezia Magdei Isanos impregnat� de un 

vizionarism social: de început de secol cu fâlfâiri agitate de drapele şi aprinderi de 

sfeşnice, cu strigăte de groază şi sunete chemătoare la goarne, cu mâini întinse peste 

ruini şi morminte, cu incendieri de zări, cu galopări tropotitoare şi cu suliţi ridicate 

în ceruri, cu oameni porniţi după pilda şuvoaielor revărsate [17].  

Integrarea poetei în colecţia Moştenire a Editurii Ştiinţa, ce înglobeaz� 

scriitori basarabeni sau cu leg�turi sufleteşti faţ� de acest loc, demonstreaz� 

recunoştinţa şi eforturile istoricilor, criticilor literari şi ale rudelor care au 

adunat toate articolele şi manuscrisele Magdei Isanos, de folos pentru 

cultura rom}n�.  

 

Note finale: 

[1] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.41. 

[2] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.41. 

[3] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.43. 

[4] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.43. 

[5] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.43. 

[6] – Magda Ursache, Postafaţ� la Poezii de Magda Isanos, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1974, p.192. 

[7] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.43. 

[8] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.5. 

[9] – Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.5. 

[10] – Constantin Ciopraga, Prefaţ� la Cântarea munţilor, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1988, p.5, p.25. 

[11] – Geo Bogza apud Constantin Ciopraga, Prefaţ� la Cântarea munţilor, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1988, p.25. 

[12] – Nicolae Manolescu, Prefaţ� la Poezia modernă de la George Bacovia la Emil 

Botta, vol. I, Editura pentru Literatur�, Bucureşti, 1968 apud Aliona Grati, Magda 

Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.6.  
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[13] – Alex Ştef�nescu, La o nouă lectură: Magda Isanos, în România literară, nr.42, 

1994 apud Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişin�u, 2016, 

p.6.  

[14] – Nr.11-12, 1935, p.91 apud Aliona Grati, Magda Isanos – Scrieri, Editura 

Ştiinţa, Chişin�u, 2016, p.6.  

[15] – Dominte Timonu, Scara din umbra şi lumină, Chişin�u, 2008, p.196-198. 

[16] – Elisabeta Isanos, Cosânzenii, Editura Augusta/ Artpress, Timişoara, 2005, 

p.160. 

[17] – Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura 

Arc, Chişin�u, 1996, p.128. 
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Vasile Voiculescu. 

Zahei Orbul-Images of the double 

 

Aura –Valentina Cășuneanu-Panaitiu 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Abstract:  This paper aims to interpret the novel ‛Zahei the blind man‛ in accordance 

with the symbolic map of V.Voiculescu’s creative spirit. At first reading, the narrative 

discourse seems to be telling a tragic story, however, by reading it from a psycho-

archetypal perspective, it could be interpreted as an initiation itinerary of a mythical 

journey. The purpose of such a journey is to transcend into the dephts of the human 

spirit, Zahei being aware of the existence of transcendent reality which might restore his 

sight.This escaping from the historical routine by transferring the author’s ego to the 

literary space, into Zahei’s character, involves reliving the tragic existece symbolically. 

Key words:  initiation itinerry, mythical journey, psycho-archetypal reading, tragic, 

light 

            

Imaginarul și structurile sale 

 

            Secolul al XIX-lea aduce o inovație în analiza și interpretarea textului 

literar, supun}nd dezbaterii psihicul autorului. Cu toate c� studii întregi au fost 

consacrate Imagianarului nu exist� îns� o definiție clar� și exhaustiv� a acestui 

lexem. Din punct de vedere etimologic, cuvântul imaginar deriv� din imagine și 

cu toate c� integreaz� aspecte ale realit�ții, lumea imaginilor aparţine  

imaginarului. Literatura devine spaţiu favorabil unei reflecţii teoretice asupra 

imaginaţiei, imaginii şi imaginarului, ca şi a unei aplicaţii practice viz}nd sursele şi 

formele de manifestare ale acestuia din urm�, în sensul constituirii unui mit 

personal. Durand  pune accent pe arhetipuri care sunt structuri atemporale 

creatoare de  imaginar, iar Boia încearc� s� demonstreze c� imaginarul este un 

produs al spiritului,  în sfera c�ruia se înscrie sacrul, definindu-l ca ,,realitate 

independentă, dispunând de propriile sale structuri şi de propria sa dinamică‛ 

*Boia,2000:26+. Așa cum din combinarea culorilor existente se inventeaz� culori 

noi, Imaginarul se raporteaz� și se integreaz� în realitatea  exterioar� dar 

acționeaz� dup� legile proprii. Boia definește imaginarul  prin raportare la 

arhetip, ca ,,tendinț� esențial� a spiritului uman‛ *Boia,2000:15+ și  propune opt 

structuri arhetipale generatoare de imaginar: conştiinţa unei realităţi transcendente 

(conștiința uman� se raporteaz� unei lumi pline de simboluri obiecte, elemente 
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naturale, astre, forme; culori, numere –care au semnificație transcendent� (aici 

încadreaz�: miraculosul, supranaturalul, sacrul,  omul fiind conştient că este 

condiţionat de o forţă distinctă de voinţa sa: Atotdiferitul‛); "dublul ", moartea şi viaţa 

de apoi, trupul material al fiinţei umane este dublat de un element independent şi 

imaterial cum ar fi spiritul, sufletul; alteritatea (leg�tura dintre Eu şi Ceilalţi, dintre 

Noi şi Ceilalţi); Unitatea care const� în supunerea lumii unui ,,principiu 

unificator‛, pentru ca omul s� conviețuiasc� într-un univers armonios; 

actualizarea originilor prin evocarea unei geneze; descifrarea viitorului, prin care se 

urm�rește cunoașterea și controlul timpului; evadarea prin refuzarea condiției umane 

și a istoriei;  lupta (şi complementaritatea) contrariilor. Simbolurile imaginarului 

posed� un corespondent antitetic: ziua şi noaptea, albul şi negrul, Binele şi R�ul, 

P�m}ntul şi Cerul, apa şi focul, spiritul şi materia, sfinţenia şi bestialitatea, 

Cristos şi Antricrist, construcţie şi distrugere, ascensiune şi c�dere, progres şi 

decadenţ�, masculin şi feminin, yin şi yang. Eliberarea omului de constr}ngeri 

se poate realiza în vis, prin reconstrucții existențiale imaginative.  De-a lungul 

existenței  omului, spiritul s�u trece prin mai multe faze, în funcție de contextele 

socio-culturale  din care face parte. Cum conștiința uman� se raporteaz� unei 

lumi pline de simboluri, autorul  își imagineaz� semnificații dincolo de aparențe 

prin care își configureaz� o realitate superioar�, despre care crede c� d� sens 

existenței sale. În conturarea personalit�ții sale creatoare, autorul se raporteaz� 

la societ�ţile arhaice şi tradiţionale; la o poveste sacr� pe t�r}mul c�reia forțele 

supranaturale și personajele fabuloase dețin controlul evenimentelor; la un 

model comportamental etic, prin oferirea unui principiu de ordine universal�. 

Explicarea simbolurilor se face în raport cu fr�m}nt�rile ființei sub presiunile 

temporalit�ții.  Multiplicarea proceselor simbolice ale creației poate merge p}n� 

la a intepreta Lumea creat� imaginar ca o lume posibil�, care devine  ficțional�, 

autorul s�u devenind un demiurg al universului imaginar creat. Structurile 

mitice din spațiul ficțiunii sale vor fi controlate dup� propriile regulile ale 

imaginarului. Cu toate c� impresioneaz� prin ,,utilizarea unei limbi rurale, 

inedite și inestetice‛141, inspirându-se din modelul universal al poeziei lui Rainer 

Maria Rilke, fiind influențat de Pillat,  Vlahuț�,  Crainic, V. Voiculescu va 

r�m}ne pentru mult timp într-un cont de umbr�, destinul s�u literar ating}nd  

apogeul prin scrierile publicate postum, începând cu anul 1964. 

                                                           
141 Lovinescu Eugen, Istoria literaturii române contemporane, Editura Minerva, 

1973, vol. I, pg. 427 
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              Prin imaginar, ca proces de ,,reprezentare simbolic�‛ *Milea Doinița, 60+ 

se produce acea iluminare a autorului prin coborârea în adâncimile psihismului 

omenesc. În Regimul Diurn  definit ca „regim al antitezei‛, Durand ordoneaz� 

simbolurile pe axa ascensional�: soarele, azurul, scara, acvila etc., și le 

interpreteaz� în relaţie cu „feţele Timpului‛*Durand,. În Regimul Nocturn, 

cobor}rea înseamn� redescoperirea sufletului, calea spre atingerea absolutului, 

cele trei  atribute care redefinesc atitudinea faț� de moarte și faț� de timp sunt 

eros-cronos-thanatos.  

Înainte de a începe peripluul în lumea de simboluri a textului, îmi vine în minte 

întrebarea care d� și titlul studiului lui Serge Doubrovsky: De ce noua critică? 

Ținând cont de avertismentul lui Proust Contra lui Sainte- Beuve c� o carte este 

,,produsul altui eu‛, dec}t acela pe care îl manifest�m  zilnic, actul creativ, în 

complexitatea sa presupune un exercițiu exhaustiv de reflecție. Critica psihologică 

propune două direcții de analiz� și interpretare a textului literar, psihanaliza 

teoretizat� și aplicat� de Freud, Jung și psihocritica, întemeiat� de Charles 

Mauron, ambele având ca punct de plecare psihicul autorului. Primele aplicații 

ale psihanalizei în literatur� îi aparțin lui Freud prin lucrarea Creația literară și 

visul în stare de veghe. Dup� René Wellek, obiectivul principal al criticii 

psihanalitice const� în descoperirea a „ceea ce se ascunde sub stratul superficial 

al literaturii, s� demaște‛. 

             Fanteziile poetului vis�tor sunt bazate pe experiențe și complexe din 

copil�rie și se pot înt}lni, sub form� de simboluri, și în vise, în mituri, în povești, 

Sigmund Freud demonstr}nd c� ultimul dat al experienței psihice este 

inconștientul, o realitate psihică ascunsă, disimulată, care este cheia tuturor 

intențiilor, deoarece  ad�postește un ‚instinct al morții‛ (thanatos), un vector al 

distructivit�ții, opus libidoului, care semanifest� sub forma agresivit�ții. Pentru 

ca  opera s� nu fie doar un act creativ  n�scut din dorințe refulate, Carl Gustav 

Jung a emis ipoteza c� inconștientul ar putea poseda și conținuturi care, în 

anumite împrejur�ri, s� devin� perceptibile Eului, anume conținuturi înc� 

neconștientizate. Potrivit lui Jung, inconștientul și conștientul comunic� prin vis, 

acesta reprezentând modalitatea de exprimare a unor imagini care țin de natura 

cea mai primitiv� a ființei umane. Visul este exprimat prin simboluri și, totodat�, 

este și cel care se afl� la originea miturilor care sunt o form� de „reverie 

colectiv�‚ fundamentat� pe arhetipuri, ca elemente universal valabile ale 

structurilor mentale ale indivizilor, av}nd o funcție predeterminat� asupra 

inconștientului individual și colectiv, acesta din urm�, fiind rezervorul 

motivelor arhetipale și imaginilor primordiale. În triada Eu-Supraeu-Sine, 
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ultimul nu poate fi controlat de g}ndire și voinț�, conținuturile sale fiind 

inconștiente, moștenite, înn�scute, dob}ndite. În limbajul obișnuit, 

comportamentele care vin din sinele inconștient se explic� prin ,,ceva mai 

puternic decât mine, mi-a venit dintr-o dat�.‛ (Freud) 

            Corin Braga pune în discuție invarianții arhetipali care structureaz� 

reprezent�rile noastre despre lume. Etimologic, termenul arhetip semnific� 

tipul, modelul, figuri tutelare ale creștinismului. În accepțiune metafizic�, 

arhetipul este o esenț� ontologic�, obiectiv�, dincolo de ființa uman�, o esență 

transcendentă (Adam și Eva sunt arhetipurile rasei umane, pl�smuite de 

Dumnezeu ca figuri perfecte, din care a luat naștere umanitatea), și o esenț� 

imanentă lumii, fiind cauzele lucrurilor, formele care ,,configureaz� materia‛. 

*Braga, 1999:28+. Arhetipul psihologic neag�  realitatea obiectiv� și-l reduce la o 

dimensiune subiectiv�, de esenț� ontologic� sau  nu, și cel cultural, care 

desemneaz� imagini în sine: Faust, Don Juan sunt expresia conflictului dintre 

pulsiuni p�g}ne, care se întorc la suprafaț� și supraeul creștin care le 

culpabilizeaz�. Abord}nd o pespectiv� comparatist�, se disting invarianții pe 

care fiecare epoc� le impun personajelor: pentru clasicul Molliere credința este 

înlocuit� de Rațiune, Don Juan este un liber cuget�tor, pentru spiritul baroc, sub 

chipul lui Ciprian, Faust este ,,magul convertit la sfințenie‛* Braga, 1999:19+, 

pentru romantici sunt titanii înving�tori, nu învinși. 

             Arhetipurile constituie structura inconştientului colectiv - ele sunt 

dispoziţii înn�scute de a experimenta şi reprezenta situaţii și conduite specifice 

umane. Astfel, relaţia mam�-copil este guvernat� de arhetipul maternal (la 

copil); tat�-copil - de arhetipul paternal. Experiențele religioase şi mistice,  

naşterea, moartea, puterea şi declinul sunt controlate, de asemenea, de 

arhetipuri. Arhetipurile sunt modelele inconștiente moștenite genetic, 

fantasmele originare vinovate de producerea textului și de punera în scen� a 

sufletului artistului sub identit�ți diferite, doctorul Faust fiind personificarea 

egoului conștient, condus de rațiune  și care va fi luat în  posesie de umbra 

personificat� în Mefisto.   

 

Zahei Orbul -imagini ale dublului 

 

             În poemul Orbul din volumul de poezii Destin din 1933, autorul 

reinterpreteaz� parabola biblic� a celui care și-a rec�p�tat vederea și care 

îndurerat și m}niat, îl ceart� pe Dumnezeu c� l-a vindecat prin atingerea 

pleapelor cu noroi și nu cu lumin�. Accentul cade aici nu pe vindecarea fizic� a 
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orbirii, ci pe vindecarea spiritual�, pe iluminarea l�untric�, interioar�: „De ce n-

ai muiat degetul Tău în lumină,/ Și cu el să mă fi atins pe pleoape/...Să-mi înflorească 

ochii cei veșniciDe cum mi-ai deschis ochii de tină,/ Văd lucruri, dar nu zăresc lumină./ 

Ce folos că mi-ai redat privirea,/ Eu n-aşteptam vederea, ci mântuirea.‛ (Orbul) 

            Tema este preluat� în romanul Zahei orbul, scris la b�tr}nețe; în 1949 

scrie ultimul capitol al c�rţii, În satul Cervoiului, iar între anii 1952-1954, pe 

celelalte șase, romanul va fi editat pentru prima dat� în anul 1970, la editura 

Dacia, Cluj-Napoca, dup� şapte ani de la moartea autorului.  

Numele Zahei deriv� din ebraicul Zaharia care înseamn� curat, drept și care 

trimite la episodul biblic al vameșului devenit Apostolul lui Dumnezeu. Este 

conștient de greșelile lui și vrea s� se elibereze de ele prin ascultare v�z}nd 

natura sacr� a divinit�ții. 

Considerat de Alexandru Piru o parabol� cu substrat mitic, romanul Zahei orbul 

surprinde c�l�toria exterioar� a personajului Zahei, devenit� una interioar�, de 

ascensiune gradual� printr-o serie de etape exterioare, de trepte morale. 

C�l�toria la cer, exterioar� și interioar� în același timp, ,,dep�șește domeniul 

natural exterior, printr-o serie de principii care coexist� în spațiul sufletului‛ 

*Ioan Petru Culianu, 2003: 66+. C�l�toria la care este supus Zahei evidențiaz� 

natura dual� a fiinţei umane. Un paradox se poate deduce din titlu  prin 

al�turarea numelui Zahei, ce presupune transcenderea fenomenalului, cu 

atributul orb,implic}nd neputinţa cunoaşterii vizuale a lumii. Deși este orb la 

aspectele lumii imediate, concrete, dob}ndește acea lumin� l�untric� prin care 

vede în profunzimea lucrurilor, dup� cum observa şi L�cr�mioara Petrescu: 

„Orb fiind, b�rbatul suplineşte cu celelalte percepţii simţul vederii. În mod 

aşteptat, ceea ce vine pe calea simţurilor complementare e str}ns legat de 

reproducerea în imaginaţie a realului, aşa cum se înf�ţişeaz� aceasta în procesul 

rememor�rii‛ * L�cr�mioara Petrescu, 2006:85+. 

            Tema dublului apare în mai multe secvențe ale romanului, valorific}nd 

motivul str�inului în imaginea profitorului, a femeii adulterine și a criminalului; 

drumul exterior este dublat de cel interior, simbolic; lumea din ocn�, de  lumea 

de afar�, orbul p�g}n de orbul creștin, preotul dec�zut, de cel m}ntuit, imaginea 

șarpelui o dat� ca simbol al sacrului și apoi ca simbol al profanului. Jivina se 

încol�ceşte pe piciorul vasului aidoma semenului s�u pe bronz ceea ce produce 

o laicizare a sacrului. ,,Şarpele de aram� în�lţat de Moise în pustie, în vederea 

salv�rii celor muşcaţi de şerpi, aparţine lumii sacrului, iar aşezarea lui în 

contingent, prin efortul şarpelui real de a-l imita pe cel dint}i, dezv�luie 

viziunea unei lumi caricaturale‛ * Nicoleta Redinciuc, 2011]. Imaginea celor trei– 
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preotul Fulga, orbul, şarpele – se confund� cu persoanele Sfintei Treimi şi 

întemeiaz� ideea desacraliz�rii. 

             Romanul poate fi interpretat ca o hart� simbolic� a sufletului creatorului 

s�u deoarece  traseul inițiatic al orbului Zahei, care p�șește pas cu pas pe 

treptele degrad�rii sociale, poate fi asimilat tiparului arhetipal al lui Jung, al 

reg�sirii de sine în c�l�toria mitic� a protagonistului, în c�utarea luminii, a acelui 

ceva miraculos, și a descoperirii nemuririi. Aplic}nd o lectur� psiho-arhetipală 

coruperea lui Zahei de c�tre Panter� corespune desublimării animei angelice a 

protagonistului: Panter�, omul-fiar�, intr� într-un cont de umbr� în ochii celor 

din spital fiindc� a sosit ‛orbul‛- omul ce avea s� fie purificat sufletește prin 

dobândirea luminii interioare. Oglinda din ochii nev�z�tori ai lui Zahei îi 

permite acestuia s� vizualizeze personalitatea inconștient� anima/ lumina în 

c�utarea c�reia sub influența celor cu care relaționeaz�, parcurge toate treptele 

degrad�rii morale și sociale.  

 Panter�, omul însemnat, un fel de pocitan cu pielea pestrițat�, îl ispitește 

folosindu-se de viciile lui. Dup� ce-i afl� povestea, îl minte c� doctorii îi vor 

scoate ochii pentru a face un studiu pe ei, determinându-l astfel s� fug� 

împreun� din spital. Îl atrage  pe calea descendent�, în groapa gunoaielor, în 

mahalaua cu cerșetori și prostituate. În Lupta cu bezna, Panter� pune o vr�jitoare 

s�-i ghiceasc� orbului tot trecutul, descoperindu-i c�-și va rec�p�ta vederile într-

o biseric� și se va t�m�dui cu ajutorul unei fiare. Mai înt}i, Panter� îi r�pește 

libertatea- condiția de individ independent-f�c}ndu-l s� cread� c� este singurul 

care-l putea duce la Dervent, apoi demnitatea, transformându-l în cerșetor. El 

devine ,,o adev�rat� min� de aur‛ at}t pentru Panter� c}t și pentru popa 

Gioars� care nu este altceva dec}t imaginea preotului dec�zut care se închin� lui 

Mamona-demonul l�comiei, al banului. Zahei devine supus lumii materiale, 

accept� cu umilinț� totul, doar în speranța redob}ndirii ‛luminii‛. Supunerea 

omului de c�tre fiar� se face prin minciun� și prin iluzia ,,soluției‛* Braga, 

Mircea , 2008: 325].  Orbul avea un drum de parcurs regresiv spre împlinire. Își 

vinde sufletul diavolului, libertatea în schimbul unei iluzii și al unei promisiuni 

de a-și rec�p�ta vederea și condiția de om josnic, rob al materialului. 

Dezn�dejdea îl face s� devin� dependent de Panter�, care îl exploateaz� 

punându-l s� cerșeasc�, v}nz}ndu-și infirmitatea și exploat}nd mila celorlalți, s� 

vâneze lipitorile din b�lțile din jurul Bucureștiului și care am}n� plecarea la 

Dervent prin invocarea lipsei banilor. În urma jur�m}ntului f�cut în fața 

vr�jitoarei iese din robia patimilor trupești și devine rob al lui Panter� și al lui 

Jachet�. 
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              Zahei este surprins în ipostaza celui care trage caruselul, imaginea sa 

fiind asociat� cu cea a calului care simbolizeaz� c�l�toria ascensional� în 

interiorul s�u, o imagine a dublului condiției sale. Rolurile se inverseaz�, sluga 

devine st�p}n, așa cum Panter� substituie  omul lui Dumnezeu, Zahei, c�ruia i 

se cere s� trag� la ham. Orbul Zahei nu vede cu ochii lumea care-l înconjoar�, 

dar o simte, în felul acesta reinventându-se. Nu prin revolt�, ci prin r�bdare va 

reuși s� g�seasc� salvarea în exterior, eliber}ndu-se din robie și rec}știg}ndu-și 

demnitatea.  

În plan simbolic, drumul lui Zahei începe prin confruntarea cu preotul Gioars�, 

care are un comportament imoral, iar la încheierea drumului s�u prin lume se 

afl� preotul Fulga, cel care nu se poate mișca, din cauza paraliziei, dar care se va 

în�lța dep�șind sl�biciunile lumești ,,sub puterea harului d�ruit o dat� cu 

suferința‛* Roxana Sorescu , 2008:7]. 

             Imaginea puhoaielor Buz�ului care îi îneac� falşii tovar�şi în drum spre 

Dervent poate fi interpretat� ca o r�zbunare a apelor asupra celor care au 

profitat de neputinţa orbului, episodul put}nd  fi asociat cu povestea potopului 

din Vechiul Testament: „umflat� ca o creast� uriaş�, neagr�-v}n�t�, unda se 

rostogolea furioas� înaintea puhoiului‛, „apele n�boiau sodom, într-un iureş 

nebun‛, „unda îi izbi‛, „ai fi zis un iezer liniştit, dac� n-ai fi ameţit privind 

iuţeala s�lbatic� cu care apele alergau url}nd‛* Voiculescu, Vasile, 2008:57-58]. 

Potopul apelor îl cruţ� pe Zahei, ba mai mult, îi d� prilejul de a se salva, 

desf�c}ndu-se din mijlocul v}rtejurilor o und� mic�, o şuviţ� de şuvoi aparte, 

pus� de-a curmezişul balaurilor de puhoaie, şi b�t}nd c�tre mal‛. Apele 

învolburate îl scap� de cei care au încercat s� profite de el ceea ce simbolizeaz� 

purificarea și eliberarea lui Zahei, (momentul este asemenea unui botez; Zahei-

fiu de pescar, cel ce a tr�it în apropierea apelor, iese din ap� m�rturisind c� 

cerșetor nu va mai fi, rec}știg}ndu-și demnitatea). Scena râului învolburat, 

stihia care ucide tot, mai puțin pe cel ales, poate fi asociat� mitului biblic al 

potopului (Noe).  

 În drumul s�u spre descoperirea luminii, Zahei se confrunt� și cu ispita, 

femeia lacom� de pl�ceri care-l dorește pentru înf�țișarea lui. Nerezistând ispitei 

erotice în episodul Lagradora (care are și importante trimiteri la mitologia 

greac�, Samson e învins de femeie), uriașul Zahei cedeaz�. Eșecul lui Zahei îl 

conduce spre un alt mediu, f�r� erotismul femeii, dar cu alte ispite. Ceea ce pare 

o nedreptate pentru Zahei (nu el a ucis-o pe Caliope) în planul justiției divine. 

Caliope era o femeie c�s�torit� cu care el tr�iește în p�cat, comite adulter, chiar 

din neștiinț� fiind, dar înainte de toate el își pierde castitatea. Isp�șirea unei 
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condamn�ri nedrepte este ,,esențial� pentru descoperirea de sine a lui Zahei: 

umanitatea absolut� însemn}nd p�strarea cur�țeniei sufletești și trupești într-o 

lume infernal� condamnat� la duritate, minciun�, viciu‛. [ Roxana Sorescu , 

2008:8] 

     Lumea ocnei simbolizeaz� lumea p�catului, o lume c�zut� ce nu se mai poate 

salva, dublul imaginii lumii din afar�. ,,Aici l-au luat în primire și în loc de 

nume i-au dat un num�r s�pat cu fierul roșu în carnea um�rului‛ *V. 

Voiculescu, Zahei orbul, 2008: 86+. În aceast� lume, Zahei afl� c� nu exist� preot și 

biseric�. Cei cincisprezece ani petrecuți în ocn� sunt necesari pentru a-i ilumina 

calea interioar�. Existența subp�m}ntean� îi dezv�luie o lume pe dos, în care 

nev�z�torul deține sensurile pe care cei ce v�d le-au pierdut. Roxana Sorescu 

susține c� lumea ocnei este o caricatur� grotesc� a lumii de la suprfaț�. În ocna 

cu statui din sare reprezentând femei în ipostaze obscene, prin credința sa, 

Zahei reușește s� transforme bordelul în altar, neab�t}ndu-se de la legea moral� 

și impun}nd o lege a solidarit�ții umane. Se produce un miracol prin care toți 

încearc� s� imite alc�tuirea lumii de la suprafaț�. Misiunea orbului este 

t�lm�cit� de Șerbot� – ghicitorul șaman, omul-șobolan c}nd vrea s�-i citeasc� 

viitorul în palm� lui Zahei și spune, într-o doar� c� ‛Poate va ajunge împ�rat‛, 

iar c}nd altul îi replic� ‛împ�rat în țara orbilor‛ și c� pentru asta m�car de un 

ochi ar avea nevoie, Șerbot� îl pune la punct: ‛(<) sunteți niște proști, sunt fel 

de fel de împ�rați, unii peste cele nev�zute< ‛Zilnic se coboar� în muntele de 

sare pe o spiral� descendent� (ca un ‛vrej uriaș înf�șurat în jurul golului‛), 

simbol evident al infernului.  

 Jos, în ad}ncuri, orbul înt}lnește o lumea dec�zut�: preotul îi împinge 

într-o lume a p�catului, la sodomie și b�utur� (popa Țurc� îl dezleag� pe Zahei 

de jur�m}ntul abstinenței de la alcool), adventistul, condamnat la ocn� ca ucigaș 

de preoți, devine ascult�tor la ritualurile ținute de popa Țurc� (c�ruia Zahei îi 

spune ‛tu ești o bezn� și pe din�untru și pe dinafar�<‛), cei care afar�, în 

libertate, erau nesupuși autorit�ții, criminali, t}lhari, formeaz� în ocn� un 

‛sobor‛ ce se împ�rt�șea cu alcool care-i atr�gea într-o rotire a desfr}ului și pe 

ceilalți. Numele creștine sunt deformate în porecle, semn al naturii dec�zute 

care coboar� în animalitate (M}nza, Iap�-Moale), fostul Tric� cuțitașul, 

mahalagiu devine Boieru, st�p}nul plin de noblețe al lumii ocnei. Vasile 

Voiculescu schițeaz� o lume a p�catului (ocna) supravegheat� și protejat� de 

autorit�ți. În fapt, viciul este un mijloc de control social. Gardienii sunt bl}nzi, 

încurajeaz� sodomia, alcoolul, tutunul (chiar dac� nu oficial, dar permit accesul 

acestora la deținuți), iar în relațiile cu deținuții acționeaz� prin interpuși, cei trei 
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‛șefi‛. ‛C�s�toria‛ sodomiților oficiat� de popa Țurc� se face cu acordul 

gardienilor și cu sprijinul lor, devenind un ‛eveniment public‛. 

              Omului curat devine p�rtaș al lumii p�catului în aceast� curs� fiind 

atras de Boieru. Oficierea slujbei c�s�toriei sodomice dintre Boieru și Giugiuc și 

participarea lui Zahei ca p�rinte spiritual, are consecințe dramatice, anticip}nd 

sf}rșitul tragic. Dezagregarea sa fizic� este semn al pierderii cur�țeniei 

interioare. Zahei caut� harul din care a c�zut și înțelege c� nu-l mai poate obține 

prin forțele proprii. El, alt�dat� capabil s� cunoasc� un om numai pip�indu-l, 

cum se înt}mpl� în cazul lui Alexandru-M}nza, nu își poate recunoaște mama, 

pe G�rg�una.  

            Rolul lui Zahei în ocn� este diferit de cel de la suprafaț�. În cei 

cincisprezece ani petrecuţi în ocn� va avea prilejul s�-şi g�seasc� iluminarea 

interioar�. Voiculescu reuşeşte s� înf�ţişeze o lume neagr�, a obscurului în 

lumina rece a „negrei catedrale‛, o lume ce încearc� s� copieze viaţa exterioar� 

dup� propriile legi, o lume degradat�, mizer�, îns� nu dezumanizat�. Acest 

spaţiu va fi locul cel mai luminos pentru Zahei sub c�l�uzirea lui Boeru, unul 

dintre cei care a reşit s� se impun� printre ocnaşi ca lider. Momentul în care 

p�r�seşte ocna reprezin� pentru Zahei un nou început spre necunoscut. Singur, 

în incapacitatea fizic� de a vedea - cu un corp marcat de anii grei ai detenţiei - 

„orbului îi r�m�seser� numai osemintele instinctelor, scheletul firii lui s�lbatice, 

ciolanele tari ale urii şi ale r�zbun�rii‛ * Voiculescu, Vasile, 2008:144+; de aceea, 

la eliberare r�m}ne o vreme sprijinit de zidurile închisorii „izgonit parc� din 

paradis‛. Urmeaz� un nou şir de r�t�ciri prin lume spre schitul Derventului, 

îns� ajuns acolo, în locul lui nu mai g�seşte nimic altceva dec}t „o movil� înalt� 

de moloz şi c�r�mizi, sub care pierise crucea t�m�duitoare‛* Voiculescu, Vasile, 

2008, p.144] şi „c}teva p�s�ri s�lbatice‛. Pus în faţa unei realit�ţi at}t de greu de 

acceptat, atitudinea lui este surprinz�toare: „N-a t}şnit m�car o singur� sc}nteie, 

din fundul orbeniei lui. (<) S-a l�sat dus înapoi de m}n� ca un copil‛. 

Dezn�dejdea-i este exteriorizat� prin dorinţa de a se arunca în apele Dun�rii 

care, îns�, îl înc�rca de vitalitate. Singurul scop al existenţei sale este acum 

r�zbunarea pe c}rciumarul care-l orbise şi pe arendaşul c�ruia îi datora anii 

petrecuţi în ocn�. Destinul îl priveaz� şi de acest lucru, deoarece aceştia au c�zut 

victime ale evenimentelor istorice din perioada detenţiei lui - primul r�zboi 

mondial, în cazul c}rciumarului Stavarache, respectiv, r�scoala de la 1907, 

pentru arendaş. Speranţa vindec�rii reînvie c}nd afl� c� în satul Cervoiului, un 

preot olog s�v}rşeşte vindec�ri miraculoase. Cei doi îşi vor completa 

incapacit�ţile fizice printr-o fuziune, deveenind o pereche simbolic�. Secvența în 
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care Zahei îl car� în spinare pe preotul olog,  Popa Fulga, care îi va reda orbului 

vederea prin punerea m}inilor pe creştetul acestuia, va fi anticipat� de imaginea 

șarpelui care simbolizeaz� moartea. Vasul în care se va s�v}rși botezul are drept 

toart� un șarpe ca asimbol al ființei înțelepte și protectoare. Preotul s�v}rşeşte 

un dublu sacrilegiu: vrea s� boteze un copil muribund pentru a-l umili pe tat�l 

acestuia, preotul t}n�r al satului, dar copilul moare înaintea s�v}rşirii actului 

ritualic iar, în disperarea sa, el r�stoarna potirul cu Euharistia. Acest fapt nu-i 

cauzeaz� doar pierderea harului t�m�duitor, ci şi moartea. Astfel, Zahei r�m}ne 

din nou f�r� vedere „încremenit într-o metanie n�ruit�, aştept}nd s� se scoale 

am}ndoi la tr}mbiţa judec�ţii de apoi‛* Voiculescu, Vasile,2008:144+ 

 Voiculescu va revela prin simboluri dubla semnificație a actelor umane. 

Zahei este acceptat de natur�, dar nu și de semenii s�i, tr�iește între dou� 

universuri în care  binele și r�ul, latura angelic� și cea demonic� definesc 

dualitatea ființei și incapacitatea lui de adaptare la r�t�cirile care îi încheie 

destinul tragic și îl scot în cele din urm� la liman, dob}ndind prin moarte,  

lumina vieții de apoi. El se t}r�ște asemenea șarpelui care se încol�cește pe 

piciorul vasului de aram�, simboliz}nd prin imitarea actului divin, 

desacralizarea ființei umane, tragismul s�u existențial. 
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Obsesia receptată ca simptom nevrotic și mecanismele psihice 

de apărare a personajelor în teatrul lui Gib Mihăescu 
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Abstract: Like his novels where the characters precipitate to fall into purely imaginary 

scenarios often aimed at developing an obsession, in dramatic works there is in nucce a 

preference for irreconcilable soul predisposition of the central characters with a 

fragmented will which amplify speech and conflict situations. Behavioral problems have 

provided the basis for constructing the characters in the plays of Gib Mihăescu. They are 

not able to overcome their obsessions, but tempted to widen, to feed them through 

thoughtful introspection compulsions. Anxiety and depression of the characters that are 

abandoned themselves to compulsion benchmarks for deviation from the norm, will be 

sanctioned with lucidity by their creator. Obsession with freedom and inner freedom 

deficit requires that symptom and as a way of behavior. The obsessive is also the 

psychological defense mechanism of the characters that is hidden behind the masks and 

ensures internal consistency. We find that weakness symptom as a metaphor hides an 

external event: frustration, rejection, insult, humiliation immediate consequences 

translated into tensions, anxiety, and anger. In their critical point, obsessions appear as 

a repetition of history, which gives a circular shape to the analyzed works.  

Keywords: obsession, compulsions, anxiety, introspection, inner freedom 
 

Genul dramatic s-a aflat în zona de interes a creatorului Gib Mih�escu, la 

început, c}nd era student, prin frecventarea spectacolelor de teatru în București 

și la Cluj, prin traducerile și cronicile teatrale, apoi preocup�rile sale s-au 

concretizat în scrierea unor piese dintre care doar Pavilionul cu umbre a fost 

tip�rit� și pus� în scen� în stagiunea 1927-1928, cu un succes r�sun�tor at}t la 

public, c}t și în critica vremii sale. 

Nu face obiectul analizei noastre frustrarea autorului atunci când 

încerc�rile sale ulterioare de a pune în scen� și alte lucr�ri au fost sortite 

eșecului, nici nu discut�m aici legitimitatea unor afirmații legate de intervențiile 

asupra textelor, unele recuperate în manuscris pentru a fi incluse în publicații 
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postume, și pornim de la afirmația lui Leon Baconski142 care indica drept ‛o 

veritabil� terra incognita‛ contribuția dramaturgului Gib Mih�escu în literatura 

noastr�. 

Asemenea nuvelelor sale unde pesonajele se precipit�, cad prad� unor 

scenarii de multe ori pur imaginare urm�rind dezvoltarea unei obsesii, și 

lucr�rile dramatice au in nuce o preferinț� pentru predispozițiile sufletești 

ireconciliabile ale pesonajelor centrale, dublate de o voinț� fragmentat� care 

ambiguizeaz� discursul și amplific� starea conflictual�. O atare problematic� 

fundamentat� pe tema geloziei sau a infidelit�ții în cuplu ne propunem s� 

analiz�m în piesa anterior amintit�, Pavilionul cu umbre, și piesa recuperat� 

postum Sfârșitul, ambele av}nd drept cadru pentru desf�șurarea acțiunii 

grădina, loc pe care îl putem considera în contrapunct o Gr�din� a Edenului 

unde s-au strecurat deja îndoiala, compromisul, tentația. 

Ambele lucr�ri configureaz� dou� perspective asupra evenimentelor: 

una a dramei personale unde limitele sunt împinse spre extrem, cu detaliate 

indicații scenice, și alta a înt}mpl�rilor reconstituite din memorie, în manier� 

epic�, prilej cu care ni se dezv�luie profunzimea caracterelor și instabilitatea lor. 

Fantasmele care populeaz� scrierile sale aduc la suprafaț� conflicte refulate, iar 

travaliul decod�rii acestor apariții cade în sarcina lectorului atent. Nicolae 

Balot�143 identific� sursa nașterii lor la Gib Mih�escu în eroii care simt o apetență 

spre imaginar (de unde complacerea lor în cele închipite de ei) și o oroare de cele 

închipuite, de halucinațiile, obsesiile, delirul lor. 

Pavilionul cu umbre construiește acțiunea peste drama unui soț de a fi fost 

înșelat de c�tre soția sa, Angela, cu cel mai bun prieten al cuplului, Miti. 

Înt}mplarea descoperirii celor doi amanți este rememorat� parțial de c�tre 

diferite personaje la mai mult de dou�zeci de ani distanț�, cu teama de a nu 

redeștepta un trecut tragic, finalizat cu fuga soției și uciderea amatului. Dup� 

achitarea sa în investigația omorului, boierul Ilarie, soțul înșelat, își va crește și 

educa fiica în spiritul cinstei des�v}rșite, ajutat fiind și de conjunctura în care se 

afl� gospod�ria sa – la țar�, întins� pe un domeniu vast, f�r� tentațiile urbei 

aglomerate. El îi va cenzura fetei orice ar putea s�-i strice caracterul (prietenii, 

lecturi etc) și s�-i aduc� la suprafaț� monstruoasa moștenire genetic� de la 

mam�.  

                                                           
142 Leon Baconski, Postfață la vol. Gib I. Mih�escu, Teatru, Editura Dacia, Cluj, 

1973, p. 284 
143 Nicolae Balot�, Labirint, Editura Eminescu, București, 1970, p. 105-106 
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Avem dou� tipuri de proiecții: una negativ�, neputința pe care fiecare 

personaj o gestioneaz� diferit, și o proiecție pozitiv�, supunerea față de normă 

(social�, moral�) care are rolul de a corecta excesele, îndeosebi impulsurile de 

natur� sexual� și înclinația spre o rezolvare violent� a situațiilor. 

Astfel, manifestarea neputinței face ca Ilarie s� fie dominat de trecutul 

s�u ce nu putea fi schimbat, fapt ce-l va provoca s� acționeze diferit atunci c}nd 

se vor crea premisele ca Liana, fiica lui, s� repete greșeala mamei sale. El va 

ucide păcatul prin impunerea c�s�toriei consider}nd c� seva relației adultere st� 

în interzicerea ei, nu în sentimente reale și o asumare de durat�. Este, în fond, o 

reabilitare a propriei relații cu Angela, g}ndind c�, dac� ar fi trecut un asemenea 

test (al cas�toriei cu Miti), relația amanților s-ar fi destr�mat. Nesupunerea față de 

normă, prin actul ucigaș asupra lui Miti, a oprit orice posibilitate reversibil� de 

a-și salva c�snicia, a instituit o baz� agresiv� de unde problemele sunt atacate 

impulsiv, violent. Asemenea situații apar redate atît în c�utarea pentru 

r�zbunare timp de doi ani a soției fugite, c}t și în violența verbal� și gestul de a-l 

împinge pe Geo în fotoliu dup� surprinderea actului de pervertire asupra fiicei 

sale de c�tre acesta prin propunerea c�s�toriei Lianei cu cel�lalt pretendent, 

Marius, pentru a tr�i, apoi, intensitatea pl�cerii în afara cadrului legal, cu el 

însuși. 

Neputința Lianei const� în caracterul s�u indecis: asupra iert�rii și 

accept�rii mamei în viața sa, asupra alegerii unuia dintre cei doi pretendenți, 

ori, ulterior c�s�toriei, indecizia privind alegerea f�cut� și curiozitatea apropierii 

de Marius care o asalteaz� cu declarațiile lui. Instabilitatea ei psihic� provine din 

obișnuința supunerii în fața voinței tat�lui care, în mod constant, de frica 

repet�rii destinului, îi anulase orice manifestare liber�, voluntar�, l�s}nd doar 

impresia acestora. Identitatea fetei construit� pe acest model submisv, se reflect� 

și în reacția frecvent� a r}sului, compulsiv�, într-o manier� stereotip�, care 

maschez� neputința și are scopul de a reduce starea de anxietate. Prin 

intervenția lui Geo, Liana accede spre un model asertiv de comunicare și de 

alegere a drumului în viaț�, independent� de autoritatea parental�, trecere ce va 

fi resimțit� ca șoc atunci c}nd discuția dintre cei doi tineri va fi descoperit� de 

tat�. În final, salvarea Lianei vine din supunerea față de normă, din recunoașterea 

persoanei iubite în soțul ei, tocmai în momentul înt}lnirii pe ascuns cu cel�lalt. 

Este îns� prea t}rziu, se declanșase acel fatum al istoriei care se repet� între 

coordonate tragice: soțul îi descoper� și interpreteaz� ca tr�dare, apoi se 

sinucide. 
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Geo este personajul cel mai complicat conceput. El are un trecut amoros 

de notorietate, iar caracterizarea lui direct� o face chiar Ilarie într-o discuție cu 

Mihuț, tat�l lui Marius: fără a fi un întreprinzător, nici măcar un muncitor, nu e 

totuși un nemernic144. Asem�narea fizic� a lui Geo cu Miti îi este evident� lui 

Ilarie și prin afișarea unui luciu dulceag al naivității de copil. Dar complexitatea 

caracterului s�u vine mai ales din dedublarea pe care o practic�, puterea de a se 

opune sie însuși, convertirea înclinațiilor firești în sentimentul tulbure al cufundării în 

păcat, așa cum observa Mihail Diaconescu145. Tema dedubl�rii izoleaz� naturi 

complementare percepute ca simetrice în interiorul aceluiași subiect, iar 

subțierea graniței conduce la nebunie și la moarte. Geo condamn� încrederea prea 

mare a lui Ilarie drept meteahnă a secolului, fapt ce a înlesnit apropierea lui Miti 

de Angela, dar nu ezit� s� joace, la r}ndul s�u, rolul amantului în varianta 

c�sniciei dintre Liana și Marius. Dup� încercarea nereușit� de a-și declara 

sentimentele în fața femeii, sub chip de înger, reînvie dublul, îngerul c�zut, Miti, 

care propov�duiește glasul șarpelui și savoarea călcării în picioare a sfaturilor 

p�rintești. Pericolul c�tre care înainteaz� Geo este, pe de o parte, mila resimțit� 

pentru cel ucis (un fior de tristeță m-a apucat pentru sărmanul năpăstuit), dar, pe de 

alt� parte, și convingerea pe care face efortul s� i-o inoculeze Lianei cum c� e 

destinată să aparțină nu numai unuia singur, e prea frumoasă ... să nu învie dorințe la 

fiecare pas. Preg�tirea acestui teren al nelegiuirii are singura concesie aceea c� 

b�rbatul era sigur c� Ilarie nu i-o va da niciodat� de soție pe Liana. De aici se 

naște obsesia lui s� ocupe rolul amantului, o tulburare de personalitate 

demonstrativ-emoțional� care cunoaște apogeul în înt}lnirea cu Angela în fața 

c�reia pretinde a fi Miti. Scena este justificat� insuficient în actul al II-lea atât 

prin atragerea destinului norocos de amant, c}t și prin șocul emoțional al 

Angelei ce refuz� a deveni complice la înt}lnirile lor amoroase. Cercul vicios 

numai așa putea fi complet: cu cât îți iubești mai mult bărbatul, cu atât plăcerea de a-

l înșela va fi mai mare, cu atât dragostea de el, nevinovatul, neștiutorul, va fi mai 

puternică146.  

Logodna demonică poart� atributele tulbur�rii de tip narcisic, un transfer 

idealizant / imagine parentală idealizată147a mamei care știe cântecul cel mai vrăjit din 

                                                           
144 Gib Mih�escu, Opere. Teatru, Editura Minerva, București, 1985, p. 8 
145 Mihail Diaconescu, Gib I. Mihăescu, Editura Minerva, București, 1973, p. 108 
146 Gib Mih�escu, Opere. Teatru, Editura Minerva, București, 1985, p. 29 
147 Roland Doron, Francoise Parot, Dicționar de Psihologie, București, Editura 

Humanitas, 2006, p. 521 



181 
 

lume – infidelitatea. Intimitatea celor doi este brutal întrerupt� de intrarea în 

scen� a lui Ilarie, martor din spatele ușii de serviciu la pervertirea fiicei sale, 

numai c� de aceast� dat� boierul este preg�tit s�-l înfrunte pe cel care i-a 

p}ng�rit casa prin transmutare de suflete. Rezolvarea impus� de Ilarie este ca Geo, 

singur s� repare ceea ce a stricat, să scoată duhul rău din Liana, prin c�s�toria cu 

ea. Actul al III-lea îi g�sește pe cei doi miri în pavilionul suspect de curat, ca și 

cum cineva ar fi fost de cur}nd acolo. Geo devine suspicios, înțelege c�derea în 

propria capcan�, așa cum a prezis Ilarie. În Liana se trezise un demon ce 

revendica tr�iri intense, ea se înt}lnea în ascuns cu Marius, dar chiar în clipa 

uciderii acestei proniri și a refuzului, Geo îi descoper� pe cei doi în pavilion și 

cade prad� depresiei. Neputința lui este incapacitatea de a-și retrage cadoul de 

logodn� desfrâul f�cut Lianei, iar normele sociale, morale sunt aproape 

inexistente. Obsesia de a fi el însuși cel înșelat și gelozia sunt singurele rațiuni 

care îi mai organizeaz� discursul. Exist� aici o ambiguitate a ultimei scene cu 

proiecții în care obsesia anuleaz� realitatea și simțul conserv�rii. Moartea 

b�rbatului în același loc unde c�zuse odinioar� Miti aduce în actualitate drama 

inițial�, o închidere circular� a existenței. 

Angela și Marius sunt personaje ce tr�iesc în umbr�. În situații de 

conflict, ele se retrag sub autoritatea celorlalte personaje. Angela, mama Lianei, 

se reîntoarce dup� mai bine de dou�zeci de ani, îndur� sarcasmul și nehot�r}rea 

fiicei sale pe care se pare c� o c}știg�, în final. Plecarea ei este asimilat� unei 

penitențe, iar instinctul matern pare deciv în hot�r}rea de a reveni. Ea 

recunoaște în persoana lui Geo pe Miti, iar intuiția pericolului o face s� intre în 

ofensiv� pentru a-și ap�ra copilul. Neputința femeii nu se leag�, cum greșit am 

fi tentați s� credem, de imposibilitatea de a schimba trecutul, întruc}t deseori își 

exprim� statutul de soție nefericit� din cauza unui soț agresiv, manipulator și 

implacabil. Mai tentați am fi s� credem c� frustrarea Angelei se leag� de lipsa 

exercit�rii rolului ei de mam�, o carenț� în educația fiicei sale pentru care se 

simte vinovat� c� nu și-a înfruntat soțul furios, hot�r}t s� r�zbune tr�darea. 

Salvarea Angelei vine din respectarea, în final, a normelor morale, ceea ce îi va 

readuce statul matern mult dorit. 

În mediile recept�rii dramei sub form� inițial�, Marius a fost asem�nat 

cu Luceaf�rul eminescian, str�lucitor din în�lțimile sale intelectuale, dar pe care 

îndr�znețul C�t�lin (Geo) îl va da deoparte, cucerind-o pe C�t�lina (Liana), 

femeie incapabil� sa accead� la un statut superior naturii sale. În fond, nici acest 

personaj nu iese din schema bipolar� neputință / atitudine față de normă. Trauma 

lui vine din înc�lcarea promisiunii de c�s�torie cu Liana. El se trezește exclus, ca 
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unic� soluție de rezolvare amiabil� a conflictului izbucnit în casa lui Ilarie. 

Frustrarea lui este cu at}t mai mare cu c}t femeia se declar� soție fericit�, iar 

dup� c}teva escapade în care îi compar� pe cei doi b�rbați, conchide c� numai 

soțul ei poate fi Miti, amantul. Atitudinea lui Marius faț� de uzanțele vremii este 

una de retragere în final, prin apel la un limbaj reverențios faț� de soțul 

suspicios. De obicei, supunerea faţ� de norme, repere şi regulamente este 

orientativ�, l�s}nd un spaţiu de interpretare şi improvizaţie. 

O situație aparte o reprezint� strigoiul Miti, caracter care tr�iește în 

amintirea celorlalte personaje ca experienț� refulat�, o imagine alc�tuit� ca un 

mozaic din suma impresiilor altora. Travaliul de elaborare a fantomei 

demonstreaz� fragilitatea raporturilor stabilite între personaje, dar și 

surescitarea manifest� cum ar fi, de exemplu, în scena cu cheia ref�cut� a 

pavilionului. 

Constat�m c� simptomul neputinței ca metafor� ascunde un eveniment 

extern drept cauz�: frustrare, rejecție, insult�, umilire cu urm�ri imediate 

traduse în st�ri de tensiune, anxietate, furie etc. Eroii lui Gib Mih�escu sunt 

pedepsiți pentru excesele lor, pentru ruperea unor bariere convenționale de 

ordin social sau moral în dorința lor de a tr�i plenar. 

Construit� pe același pattern al neputinței de a comunica în interiorul 

cuplului și de a rezona empatic cu cel�lalt, drama Sfârșitul reușește s� coaguleze 

o impresie asupra societ�ții contemporane autorului, av}nd la baz� nuvela cu 

același nume, dar cu final complet diferit. În analiza sa, Florea Ghiț�148 noteaz� 

universul obsesiv erotic și gelozia drept repere decisive în organizarea discursului. 

Cuplul Bîrnea – Mada are șanse minime s� reziste în timp, chiar plec}nd de la 

premisa c� membrii cuplului se iubesc, în primul r}nd din cauza concepției lor 

despre c�s�torie care este diametral opus�: în timp ce Bîrnea o consider� cadrul 

legal necesar, o form� de garantare a relației, Mada o resimte ca pe un act 

restrictiv, o izolare de care ea nu este capabil�. Libertatea apare drept un concept 

asupra c�ruia cei doi au p�reri divergente.  

Actul înt}i debuteaz� cu preciz�ri am�nunțite despre starea de dezolare 

în care se zbate Bîrnea aflat în pragul deciziei de a divorța. E covârșit de meditație 

adâncă ... geme iar tr�irile care îi paraziteaz� conștiința reflexiv� sunt ruminații, 

pulsiuni, intenții, schițe de acțiune, toate legate de iubirea pentru Mada la care 

nu este preg�tit s� renunțe. Tr�irile sale se transform� în acte de bravad� atunci 

                                                           
148 Florea Ghiț�, Gib I. Mihăescu (Monografie), Editura Minerva, București, 1984, p. 

302 
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c}nd este asaltat de prieteni cu întreb�rile. El știe c� interesul lor nu vizeaz� 

persoana sa, ci libertatea acestora de a o curta pe frumoasa femeie, motiv pentru 

care angoasa b�rbatului cap�t� proporții duble. Nu își poate imagina trupul 

fostei soții în intimitate cu alt b�rbat. Ca tr�ire obsesiv�, pierderea iminent� a 

controlului asupra situațiilor, însoțit� de o luciditate chinuitoare, se descarc� 

sub compulsia ritualic� a înt}lnirilor în parc, aparent înt}mpl�toare dar care se 

manifest� într-o form� imperativ�: ea trebuie s� vin�, este un joc al aștept�rilor 

care d� încredere subiectului c� se supune unor calcule temporale (...cinci 

minute...zece...un sfert de oră. Am calculat cu ceasul în mână...). Transcrierea actului 

de divorț ce însemna ultimul pas în separarea oficial� a soților în concepția lui, 

are o cu totul alt� perspectiv� în viziunea ei – o căsătorie liberă, în fața naturii. 

Astfel, divorțul celor doi declanșeaz� recuperarea relației lor de pe alte poziții. 

Mai mult, propunerea femeii are îndr�zneala de a accepta o c�s�torie cu un 

pretendent oarecare, iar în relația lor adulter� va fi un plus de pasiune. 

Compulsia de verificare a iubirii Madei pentru el este cea care 

alimenteaz� tentativele repetate ale cuplului de separare. Nesiguranța lui 

anxioas� provine din universul necontrolat de posibilit�ți și din fragmentarea 

sensului acțiunilor soției. Neîncrederea intruziv� determin� îngrijorarea 

excesiv� ca nu cumva Mada, devenit� liber�, s� nu se compromit� printr-o 

c�s�torie nepotrivit� cum ar fi cea cu Gor�scu, catalogat drept nemernic. Din 

fericire, Mada are aceeași p�rere despre Gor�scu, în ciuda m�rturisilor repetate 

ale acestuia de iubire și devotament capabil de orice, chiar de crim�.  

Mada este și ea convins� de propria afecțiune pentru Bîrnea, îns� 

consider� inacceptabil� cenzura impus� de gelozia lui și încearc� s�-l vindece 

prin afișarea sa în mijlocul pretendenților, fapt ce culmineaz� cu farsa pl�nuit� 

de a-l face de r}s în fața acestora. Cu acest prilej descoper� c� amorezii o 

p�r�sesc pentru a o curta pe Melania, moștenitoarea unei averi impresionante. 

Aceasta din urm� îl observase pe Bîrnea descurajat în parc și a îndr�znit s�-l 

abordeze ca s� îl consoleze. Alinarea suferinței celorlați era singura ei filosofie 

de viaț�, iar actul al II-lea ne descoper� trecutul femeii ce fusese infirmier� în 

r�zboi și abuzat� de un convalescent, înainte de a fi iubita unui b�tr}n avar, 

bogat și ursuz pe care l-a p�r�sit, în cele din urm�, și de la care a moștenit 

averea.  

Simțind pericolul, Mada îl îndep�rteaz� de Melania, o denigreaz� pe 

aceasta și îi face propuneri de împ�care fostului soț, îns� accentele satirice ale 

discuției o aduc în pragul unei crize de nervi și descoper� c� singurul care 

accept� orice tratament, ca un câine credincios, este Gor�scu, cel disprețuit pentru 
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înf�țișarea lui. Dumitru Șerban Dr�goi149 analiza c� nota esențial� ce diferențiaz� 

cele dou� caractere feminine este pentru Mada setea de răzbunare, iar la Melania, 

lipsa de orgoliu. 

Gor�scu este un personaj prezentat caricatural (deșirătură osoasă și 

fantomatică) și, din punct de vedere psihologic, redus la blocajul instinctiv de a-și 

consuma atracția sexual� resimțit� faț� de Mada. Acesta manifest� o tulburare a 

personalit�ții posibil de a fi asimilat� schizofreniei în asociere cu dismorfofobia, 

fiind susceptibil de o suferinț� care declanșeaz� acel acting out150 ce servește la 

desc�rcarea exigenței pulsionale în locul investirii sale în transfer. Personajul își 

exhib� în actul al III-lea fixația asupra persoanei intangibile și are ca factor 

principal de menținere perspectiva apropiat� ca femeia s� fie iar liber�, prin 

divorț. În lipsa încrederii c� ar putea fi iubit, el o atac� pe Mada asigur}ndu-și 

totodat� scenariul victimei (Tu nu știi decât să te răzbuni, Mada, dar nu știi să 

răsplătești...) ca justificare a viitoarelor acte de violenț� fizic�. R�mas singur cu ea 

noaptea în gr�dina pustie, și respins categoric în insistențele sale de c�tre femeie 

(Să mă prostituez cu un câine ...), Gor�scu trece de la actul mental agresiv, la actul 

motor. Dest�inuirea lui de a se afla pe marginea unui abis, dar și intențiile de 

automutilare (îmi vine să sugrum această deșirătură osoasă, ... aceast hoit) descriu 

starea de grav� frustrare și nevoia de desc�rcare manifestat� gradual ascendent: 

am și eu dreptul la iubire, la iubirea ta, Mada.... Să căutăm întunericul ... vei avea la 

picioarele tale un sclav conștient și mai devotat ca orice animal ... voi ucide. Este acum 

primul moment de conștientizare din partea femeii a pericolului, ea încearc� 

desprinderea și îi întinde m}na spre a fi s�rutat�, gest însoțit de cuvinte de 

consolare pentru dezamorsarea tensiunii momentului. Gestul îi este rapid 

sancționat: pe de o parte, el observ� dezgustul femeii, pe de alt� parte, atingerea 

trupului ei distruge orice reminiscenț� de control asupra situației. Atacul lui 

furibund înt}lnește rezistența Madei care strig� dup� ajutor, neav}nd forța 

fizic� necesar� de a i se opune. Salvarea femeii vine de la Bîrnea, fostul soț ce 

urm�rea derularea evenimentelor ascuns din gelozie în boschete. Actul barbar 

este întrerupt astfel, iar Gor�scu, asimilat unui strigoi cu ghiare lungi, se retrage 

învins, neputincios. Îns�, ca urmare a nerecunoașterii motivului real pentru care 

Bîrnea se afla în preajma celor doi, Mada va lua în derizoriu salvarea sa 

                                                           
149 Dumitru Șerban Dr�goi, Gib I. Mihăescu, Editura Granada, București, 2001, 

p.181 
150 Mircea L�z�rescu, Ovidiu Bumbea, Patologie obsesivă, Editura Academiei 

Rom}ne, București, 2008, p. 396-397 
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catalogând-o drept romanescă ...ca deus ex machina, și va t�inui agresiunea sub 

form� de glum�, cu complicitatea lui Gor�scu. Șarada va lua repede sf}rșit c}nd, 

descump�nit, Bîrnea se retrage și se las� ispitit de gândul sinuciderii, Mada 

reapare brusc, îl îmbr�țișeaz�, iar Gor�scu dispare în noapte, sinistru.  

 Mecanismul psihic de ap�rare a personajelor st� ascuns în spatele 

m�știlor a c�ror tr�s�tur� dominant� este obsesivul ce asigur� coerența 

interioar�. Gelozia care duce la scindarea cuplului este aceeași care salveaz� 

unitatea lui. În felul s�u, fiecare membru al cuplului Bîrnea – Mada a înv�țat o 

lecție despre cel�lalt și despre limitele proprii. 

Reținem aici ca factori declanșatori ai obesiilor dorința de afirmare și de 

confirmare în ochii partenerei sale, pentru gelozia lui Bîrnea; dorința de 

eliberare care naște revolta Madei într-un context corect evaluat, lucid, sub un 

joc al capriciilor; dorința patologic� la nivel libidinal a lui Gor�scu denot� 

psihoza personajului; dorința Melaniei cu accente masochiste de a veni în 

ajutorul celor suferinzi. 

Cele dou� lucr�ri dramatice supuse analizei Pavilionul cu umbre și 

Sfârșitul conduc la aceeași concluzie – obsesia unui sentiment tragic al vieții151. 

Nesiguranţa fundamenteaz� tr�irea nepl�cut� a vulnerabilit�ţii subiectului, 

întreţine anxietatea. Prin libertate sau deficitul de libertate interioar� se impune 

obsesia ca simptom şi ca modalitate de comportament. Predispoziția spre 

exagerare este condiția sine qua non dublat� de vanitate în aproape toate 

caracterele alc�tuite compozit dintr-o seam� de ingerințe morale, sociale, 

afective etc. 
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L’exile dans le contexte de la littérature du monde: Norman Manea,  

Le texte nomade (La maison - escargot II) 

 

Drd. Anicuța Novac 

Universitatea  “Dunărea de Jos”, Galați 

 

Résumé: La nouvelle épistémè de la littérature, la littérature du monde, suppose, entre 

outres, le phénomène de transnationalisme, qui décrit les influences réciproques entre 

espaces culturels différents. L’exile américain de l’écrivain roumain d’origine juive, 

Norman Manea, este un exemple pertinent pour le concept de transnationalisme. Les 

entretiens narratifs du volume Le texte nomade parlent de ce dialogue des cultures et de 

la reconfiguration identitaire ressentie par l’écrivain exilé. Le discours du volume est un 

discours double entre deux centres exiliques (ici et là, présent et passé), qui devient une 

quête identitaire. La thématique soutient cette hypothése: la reconsideration des termes 

du rapport identité - altérité, centre - périphérie, la question du judaïsme réévalué, la 

langue maternelle comme refuge du moi profond, le statut du livre et de l’écrivain dans 

les deux espaces culturels. L’article essaie de répondre à quelques questions: comment 

Norman Manea réalise-t-il la reconfiguration de son identité culturelle? par l’abandon 

de l’identité du premier espace culturel ou par le choix d’une identité-synthèse des deux 

espaces culturels? 

Mots-clés: littérature du monde, entretiens narratifs, transnationalisme, identité 

culturelle, texte nomade 

     Tema articolului de faț� const� în analiza modului în care exilul scriitorului 

rom}n de origine evreiasc�, Norman Manea, se reflect� artistic în texte dar și în 

structura identitar� a autorului, f�c}nd din opera sa un reper în literatura local� 

și global�. Fenomenul globaliz�rii, care a generat  reacții divergente, de unificare 

și de conservare a diversit�ții, s-a manifestat și în domeniul literaturii. Se 

vorbește despre o nou� epistem�, cea a literaturii mondiale, care faciliteaz� 

migrarea textelor în diferite spații culturale, prin intermediul traducerii dar și  

printr-o revizuire a conceptelor din perspectiv� transnațional�.  

       Pentru a demonstra c� volumul de interviuri narative al lui Norman Manea 

intr� în circuitul literaturii mondiale am folosit ca intrumentar tehnico-

metodologic teoria capitaliz�rii bunurilor culturale, explicat� de Pascale 

Casanova, precum și teoriile susținute de studiile cantitative și culturale 

referitoare la reg}ndirea literaturii din perspectiv� inter- și transnațional�. 
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Autoarea studiului Republica mondială a literelor, Pascale Casanova, consider� c� 

universul literar mondial este o piaț� în care interacționeaz� factori culturali, 

politici, economici, aduc}nd în discuție subiecte precum: strategii de 

promovare, capital cultural, politica editurilor, traducerea ca form� de 

consacrare a celor dominați literar, relațiile ierarhice dintre spațiile literare 

marginale și cele centrale care emit norme și  evalu�ri. Studiul propune o 

hermeneutic� din perspectiva geografiei temporale, prin aceasta înțeleg}ndu-se 

modul în care este receptat�, primit�, integrat� o oper� str�in� în spațiul literar 

mondial, în funcție de distanța faț� de normele centrului.i În articolul de faț� 

vom prezenta modul în care exilul american al unui scriitor dintr-un stat 

comunist a devenit un element constitutiv al independenței sale și un factor care 

a generat creșterea capitalului s�u  literar datorit�  traducerilor și premiilor 

internaționale. Interviurile narative din acest volum ne vor oferi r�spunsuri la 

c}teva întreb�ri: dac� identitatea artistic� a lui Norman Manea poart� și în exil 

culoarea local� a spațiului literar de provenienț�, dac� a împrumutat categoriile 

formale și estetice ale centrului, pentru recunoașterea artistic� în spațiul literar 

mondial sau dac� a adoptat o cale de  mijloc și o formul� identitar-artistic� 

hibrid�.   

         În contextul extins al globaliz�rii, literatura lui Norman Manea poate fi 

considerat� un discurs de export, deoarece ‚își p�streaz� relevanța dincolo de 

contextul strict local, regional sau național în care a luat naștere.‛ *Terian, 2013: 

5+ Pornind de la definiția etajat� a literaturii lumii, formulat� de David 

Damrosch, vom identifica acei indicatori care îl plaseaz� pe Norman Manea în 

spațiul mondial literar: „literatura mondial� este scrisul care c}știg� prin 

traduceri‛, „o oper� devine parte a literaturii mondiale atunci c}nd  este primit� 

în spațiul  unei culturi str�ine‛ și „orice oper� din literatura mondial� este un 

loc de negociere între dou� culturi diferite, cultura-gazd� și cultura-surs�.‛ii 

Așadar, transnaționalismul caracteristic literaturii mondiale red� situația 

scriitorului rom}n de etnie evreiasc�, exilat și situat la interferența mai multor 

culturi iar traducerile au facilitat circulația operelor în mai multe medii 

culturale, aducându-i premii internaționale, relevant� în acest sens fiind 

statistica realizat� de Claudiu Turcuș. iii În plus, Norman Manea și-a regândit 

discursul și și-a restructurat formula identitar� din perspectiva 

multiculturalismului literaturii lumii, abord}nd o revizuire crititic� a trecutului 

personal dar și a centrelor exilice, o repoziționare în raportul centru-margine și 

o negociere permanent� cu cele dou� coduri culturale, rom}nesc și american. 
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        Volumul care face subiectul articolului conține o selecție de interviuri 

narative în care interlocutorii scriitorului Norman Manea provin din diverse 

medii culturale, naționale și internaționale. Lu}nd în considerare capacitatatea 

specular� a discursului, putem anticipa o lectur� a biografiei Celuilalt din mai 

multe puncte de vedere, marcate de tiparele culturale ale spațiului geografic de 

care aparțin intervievatorii. Nu trebuie omis� nici autolectura, este de p�rerere 

Simona Antofi, cea realizat� direct sau indirect de scriitor  prin proiecția sa 

ficțional� din text.iv Când interviul narativ are ca subiect biografia unui scriitor 

exilat, tema poart� amprenta unei astfel de experiențe existențiale iar strucura 

identitar� a autorului respectiv se redefinește și în funcție de acest biografem. 

Astfel, se contureaz� marca identitar� a dezr�d�cinatului iar ca tem� trecutul 

reconfigurat prin scriitura retrospectiv� a dialogului narativ. Exilul este tema 

dominant� și în cazul acestui volum de interviuri, justificat� prin contextul 

social-politic actual, din ambele centre exilice (America și Rom}nia), care a 

imprimat noi nuanțe temei exilului, în vizunea autorului. Este vorba de criz� 

moral� și de autoritate pe care o traverseaz� America și care alimenteaz� 

antisemitismul tradițional și de fluctuantul proces de democratizare care descrie 

Rom}nia în postcomunism. Reflectarea artistic� a unei astfel de experiențe-

limit� este textul nomad, cel care red� „sensibilitatea mereu în alert� a 

exilatului, disputat� de trinomul identit�ții sale plurivalente, într-o vreme de 

neliniște și de acute tensiuni globale.‛ *Manea, 2006:6+ 

        Conceptele care structureaz� analiza experienței exilului din perspectiva 

multiculturalismului și a transnaționalismului literaturii lumii și care vor 

structura articolul sunt: leg�tura scriitorului exilat cu țara de origine și cu limba 

matern�; experiența traducerii; redimensionarea raportului centru-margine și 

redefinirea identitar� în cazul unui scriitor aparțin}nd unei literaturi marginale 

și în același timp receptat de Cel�lalt ca marginal; oscilarea între dou� coduri 

culturale, al culturii-gazd� și al culturii-surs�.  Aceste concepte dar și tr�irile 

scriitorului exilat sunt reflectate de textul nomad, cel care trece prin rescriere și 

traducere, cel conectat la variabilele identitare. Pornind de la cadrul discursiv al 

interviului narativ, Simona Antofi afirm� c� textul nomad este o narațiune 

identitar� care reflect� experiențele și etapele scriiturii lui Norman Manea. 

Astfel, în cazul lui Manea, nomadismul poate fi explicat ca ‚matrice cultural-

identitar� a scriitorului exilat‛  și tot nomadismul „este marca fundamental� a 

scriiturii c�reia exilul îi ofer� posibilitatea distanț�rii necesare unei relecturi 

identitare.‛ *Antofi, 2014: 659+  
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        La Norman Manea se poate vorbi de o dialectic� a exilului, fiind resimțit ca 

o experienț� conotat� at}t pozitiv, c}t și negativ, ca proces instructiv și ca 

traum� sau o condamnare și o m}ntuire simultan. Pe de o parte, exilul a 

însemnat dislocare, deposedare de limba matern�, care, în cazul unui scriitor, 

reprezint� fondul și esența identit�ții sale creatoare. Prin pierderea limbii 

materne, exilul  devenea pentru scriitorul Norman Manea sinonim cu 

claustrarea, cu sf}rșitul manifest�rii artistice, mai ales c� s-a produs destul de 

t}rziu, la o v}rst� deja înc�rcat� de trecut. Nicoleta S�lcudeanu ne pune la 

dispoziție instrumentele conceptuale necesare pentru o descriere a patologiei 

exilului, corespunz�toare primei etape a acestuia: criza identitar�, alienarea, 

ciocnirea perspectivelor, nostagia și melancolia ca „mituri retrospective ale 

exilului‛, atitudinea resentimentar� a exilatului faț� de țara de provenienț�.v Și 

Manea a tr�it aceast� v}rst� a exilului, încerc}nd s� echilibreze elementele 

componente ale triadei identitare evreu-român-american, apel}nd la soluția 

transculturalit�ții ca mod  de supraviețuire în exil, o adoptare a unui nou cod 

social,cultural, f�r� ca cel vechi s� se fi pierdut. Partea pozitiv� a experienței 

exilului semnific� o lecție însușit� a supraviețuirii, a înnoirii și șansa eliber�rii 

de societatea închis�. Valențele pozitive ale acestei experiențe-limit� o 

transform� într-o „traum� privilegiat�‛, exilul însemn}nd „re-educare, înnoire, 

deschiderea de perspectiv�, pedagogia dialogului și a modestiei.‛ *Manea, 2006: 

409+ Monica Spiridon vorbește de o schimbare de canon  în ceea ce privește 

exilul, dând exemplul intelectualilor care au emigrat peste ocean în timpul 

regimului totalitar. Cu ei se trece de la o tradiție a demonizării exilului ca 

metafor� a înstr�in�rii, a distanț�rii, la exilul ca terapie, ca reintegrare în 

normalitate, ca experienț� intelectual� productiv�.vi  

        Latura pozitiv� a exilului este reluat� în mai multe dialoguri, Norman 

Manea referindu-se la pedagogia exilului american, v�zut ca proces de instruire. 

În valorificarea pozitiv� a exilului recunoaștem mentalitatea transcultural� care, 

așa cum explic� Nicoleta S�lcudeanu, înseamn� readaptare permanent� la 

mentalitatea și sensibilitatea omului nou, readaptare necesar� mai ales unui 

scriitor.vii Dintre lecțiile asimilate în exil Manea menționeaz� capacitatea de 

regenerare, moderarea lamentației, optimismul, valorificarea oric�rei situații 

prin descoperirea p�rții pozitive. Exilul american a intervenit la o v}rst� c}nd 

adaptarea nu mai este simpl�, scriitorul confrunt}ndu-se la 50 de ani cu un alt 

cod cultural, alt� limb�, alt mod de a înțelege lumea.  

        Transnaționalismul prespupune dialogul codurilor culturale, rezultatul 

fiind un intelectual rom}n, cu origini evreiești, care tr�iește în America. Se poate 
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vorbi, în cazul lui Manea, de o reinterpretare a teoriei exotismului,  formulat� de 

Baudrillard, și care presupune, de fapt, o viziune dihotomic� asupra lumii: Sine 

/ Cel�lalt, b�rbat / femeie, real / imaginar, etc. Manea nu este un exot propriu-zis, 

pentru c� nu respinge efortul de înțelegere și de familiarizare cu o cultur� 

str�in�, reprezentat� de exotica lume a Americii, dar  nici nu se identific� cu ea, 

p}n� la fuziune, pentru a nu pierde Sinele.viii Manea înțelege și asimileaz� noul 

cod social și cultural al mediului s�u de adopție, prin contraste și analogii cu 

Sine, f�r� s�-și anuleze identitatea idem. Astfel, scriitorul rom}n ofer� un 

exemplu de nonidentificare cu normele etice și estetice ale mediului cultural 

american, din cauz� c� acesta presupune dorința de a șoca spectatorul / lectorul,  

intensitate emotiv�, haos competițional pe piața editorial� și cea a v}nz�rilor. 

Un exemplu de  identificare cu noul cod este asimilarea lecției optimismului 

american, și anume, un  proiect al scriitorului de a scrie o carte despre exil din 

perspectiva deschis� și tolerant� a unui personaj,  iubitor de evrei, care ar putea 

simboliza o proiecție a Rom}niei, așa cum și-a dorit-o Manea.  

          Exilul american înseamn� o redefinire și o restructurare identitar�, o 

interogare critic� a biografiei anterioare și o adaptare la noul cod cultural al ț�rii 

de adopție: ‚Confruntarea cu exilul a fost o experienț� esențial�, crucial�. Ești 

supus unei provoc�ri dure, obligat s�-ți revizuiești valorile, s� abordezi o 

atitudine critic� faț� de propria biografie anterioar�.‛ *Manea, 2006: 37+  

Referindu-se la transformarea sa ca scriitor în exil, Manea recunoaște c� a 

devenit mai epic, mai descriptiv, mai factual, mai plat și s�r�c�cios din punct de 

vedere stilistic, dar temele și obsesiile au r�mas aceleași. Exist� critici care nu 

sunt de aceeași p�rere cu scriitorul. De exemplu, Ion Simuț vorbește despre o 

metamorfoz� a exilului scriitorului, accentul deplas}nud-se de la componenta 

identitar� rom}neasc� la cea evreiasc�. Criticul consider� c� tema evreit�ții a 

devenit mai accentuat� în exil, Norman Manea fiind receptat mai mult ca 

scriitor al Holocaustului: „Dac� în 1986, opțiunea de a pleca era cea a unui 

cet�țean rom}n c�ruia îi era afectat� libertatea de exprimare, în 1997, justificarea 

de r�m}ne în America este cea a unui evreu care se confrunta în țara de origine 

cu un context cultural ostil. A plecat rom}n şi a devenit evreu. Scriitorul rom}n 

a fost absorbit de scriitorul evreu. Norman Manea şi-a descoperit în exil cu 

adev�rat evreitatea şi a problematizat-o ca o mare tem�.‛ *Simuț, 2008:12+  

Simuț recunoaște c� evreitatea exista ca tem� estompat� în textele lui Manea, 

înainte de 1986,  iar afirmarea ei în America ar ține de o strategie de marketing a 

editurilor, publicul american fiind mai interesat de victimele Holocaustului, 

dec}t de cele ale comunismului. Manea consider� c� premisa biografic� ar fi 
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suficient� ca s� nu se justifice sau s� se disculpe dar prefer� argumentarea. 

Argumentele sale se refer� la frecvența temelor abordate, Manea scriind 

incomparabil mai mult despre comunism și exil, și la grila individualit�ții, 

c�rțile sale vorbind despre individul agresat de Istorie, nu neap�rat despre 

evreul agresat de Istorie: ‚Despre orice aș scrie, îns�, tot despre individ este 

vorba, nu doar despre Istorie. Despre felul cum suport� individul șocurile 

Istoriei și propria sa istorie afectiv� și cerebral�.‛ *Manea, 2006: 333+ Încerc}nd 

s� privim obiectiv tratarea „insolubilei chestiuni evreiești‛, consider�m c� 

raportarea scriitorului poate p�rea diferit accentuat�,  în funcție de contextul 

social-istoric și de spațiul cultural. Astfel, în comunism, în contextul unei 

societ�ți închise, originea sa iudaic� nu a fost un secret dar nici n-a afost 

afirmat� ostentativ iar în postcomunism, în contextul unei societ�ți democratice, 

deschise și tolerante, afirmarea iudait�ții pare s� fi fost încurajat�, poate dintr-

un impuls recuperator.  

       Înainte de exilul berlinez de un an, ca bursier DAAD, urmat de cel 

american, ca bursier Fulbright, a fost exilul intern. Este motivul pentru care  

Manea consider� definitorie pentru sine aceast� experienț� existențial�, vorbind 

de „exiluri supraetajate‛. Exilul intern definește starea de captivitate, de 

constrângere,  resimțit� de o persoan� în țara de provenienț� dominat� de un 

regim totalitar. Din patologia exilului interior al scriitorului au f�cut parte: 

disconfortul existențial creat de regimul totalitar care transformase țara într-o 

„colonie penitenciar�‛, dezacordul faț� imixtiunea factorului politic în 

literatur�, relația încordat� cu autoritatea politic� și cultural�, care-l perpeceau 

ca str�in, activitatea cenzurii. În cazul lui Manea,  identitatea socio-profesional� 

de inginer hidrotehnist, lecturile și scrisul au fost o soluție de rezistenț� 

împotriva alien�rii și a duplicit�ții. Manea descrie exilul interior ca o stare de 

alert� permanent�, ale c�rei consecințe pot fi uniformizarea prin îndoctrinare 

sau ‚patologizarea societ�ții prin înstr�inare‛: „Nefiind comunist, nici profitor 

cu sau f�r� carnet roșu al dictaturii, am f�cut și eu parte din larga categorie a 

celor care se simțeau adesea str�ini în propria lor țar�.‛ *Manea, 2006: 152+  

      Dup� modelul exilului extern, și cel intern presupune o dualitate, însemnând 

pierdere și c}știg, moarte și regenerare, locare și dislocare în același timp. În 

cazul lui Norman Manea, latura negativ�  asociaz� exilul intern cu un proces de 

deformare identitar�, de „ucenicie burlesc� a înstr�in�rii‛. Scriitorul își alege ca 

masc� narativ�, reprezentativ� pentru perioada exilului interior, clovnul, o 

figur� ambigu�, care reunește at}t Artistul, c}t și Dictatorul. Masca face parte 

din recuzita viziunii burlești a scriitorului despre spectacolul creat de 
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comunismul rom}nesc, v�zut ca circ totalitar, sub cupola c�ruia, at}t victimele, 

c}t și c�l�ii au fost clovni conotați diferit. Categoria estetic� a grotescului 

surprinde cel mai bine devierea social-politic�, explic� scriitorul: ‚Grotescul 

conține tragicul, dar distorsionat. Un tragic schimonosit, hibridizat, sardonic, 

casant. Mi s-a p�rut mai potrivit tocmai din cauza unui continuu proces de 

pervertire și carnavalizare. Grimasa șireat�, ipocrit�, dublul, portretul-robot al 

mulțimii obediente.‛ *Manea, 2006: 310+ În mod paradoxal, latura pozitiv� a 

acestui exil intern este reprezentat� de literatura subversiv�, ca form� de 

rezistenț� în plan artistic. În cazul lui Manea este vorba de o „subversivitate 

retractil�‛ix care se traduce în plan literar prin: tipologia eroului inadaptat, 

învins, eșuat în plan exterior, social, dar retras și preocupat de reg�sirea polului 

idem al identitații sale; limbaj esopic; viziunea burlesc� despre contextul social-

politic. Dualitatea exilului intern al lui Norman Manea este explicat� de 

Georgeta-Liliana Țan în termenii solidaritate-solitudine, ca fețe ale exilului: 

„Solitudinea scriitorului izolat în universul compensativ al literaturii sale devine 

și o form� de solidarizare cu ceilalți, dup� cum și solitudinea  scriitorului, prin 

dislocarea sa teritorial� și lingvistic� , s-a metamorfozat în solidarizare cu ceillați 

exilați, printr-o reconsiderare a noțiunii de exil și printr-o conștienșizare a 

faptului c�, prin evreitatea sa, este un veșnic exilat.‛ *Georgeta-Liliana Țan, : 

1616] 

        În contextul globaliz�rii exilul a devenit un mod de a tr�i, fiind o experienț� 

frecvent înt}lnit�. În același timp exilul red� o contradicție a fenomenului de 

globalizare, consider� Manea, deoarece „modernitatea centrifug�  intr� în 

opoziție cu nevoia centripet� a individului de apartenenț� la un centru.‛ 

*Manea, 2006: 27+ Acest centru reprezint� nevoia și nostalgia individului de 

apartenenț� la un grup religios, etnic, național, ideologic. Nota particular� a 

exilului, în contextul unei societ�ți și a unei culturi globale, este redefinirea 

raportului centru-margine. În ipostaza identitar� de huligan scriitorul a fost 

constr}ns de regimurile politice opresive s�-și asume marginalitatea, 

excluderea: deportarea în Transnistria, cenzura, atacurile din presa naționalist� 

din comunism și postcomunism. De aceea, centrul s�u s-a identificat o perioad� 

cu limba matern�, apoi a fost fixat pe individ, pe confruntarea acestuia cu 

Puterea, cu istoria agresiv�. În felul acesta, remarc� Mihaela Șimonca, Norman 

Manea, ‚un scriitor al marginalit�ții temporale și spațiale, contribuie la 

pulverizarea centrului. Marginalitatea sa se asociaz� cu un mod autentic de 

raportare la trecut.‛*Șimonca, 2013: 12+ Autenticitatea confesiunilor autorului 

sau  interogarea critic� a istoriei mari dar și a celei personale reprezint� o 
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„experienț� fondatoare opus� superficialit�ții americane‛, este de p�rere 

Mihaela Șimonca.x Perioada american� a creației lui Norman Manea cuprinde 

rescrierea unor romane ap�rute în Rom}nia, în contextul tensionat al regimului 

comunist, și scrierea unor volume de interviuri narative și a unor romane care 

problematizeaz� elementele unei biografii traumatizate de totalitarisme și exil. 

Export}nd prin traducere aceste subiecte exotice, mai puțin cunoscute cititorului 

american, putem spune c� textele lui Manea reprezint�, în contextul 

multicultural al literaturii lumii, un exemplu de „capitalizare a alterit�ții‛xi. 

Conform acestei logici a sociologiei consumului, literatura este unul din 

mijloacele prin care non-exoticul, cet�țeanul american, își poate forma 

reprezent�ri culturale despre Cel�lalt, despre str�inul, misteriosul, a c�rui 

imagine este transformat� într-un bun cultural, vandabil și vizat de strategiile 

de marketing ale editurilor. Manea m�rturisește c� a intrat în mecanismul acesta 

al pieței americane, fiind etichetat de edituri și de libr�rii ca scriitor al 

Holocaustului. Dac� Manea reușește prin condiția sa de marginal s� pulverizeze 

norma centrului din spațiul american de adopție, marc}nd o relație de 

nonapartenenț�, este identificabil� și o relație de apartenenț� la acest centru. 

Așa cum am menționat mai sus, c}nd am vorbit de lecțiile asumate ale exilului 

american, am precizat metamorfoza scriitorului în funcție de orizontul de 

așteptare al cititorului american. Astfel, scriitorul recunoaște c� a devenit mai 

epic, mai factual, ca efect al adapt�rii la normele estetice și culturale ale 

centrului american. Așadar, relația dintre centru și margine este o permanent� 

negociere în cazul intelectualului rom}n cu r�d�cini evreiești exilat în America.  

       Supraviețuirea scriitorului în exil se realizeaz� prin scris. ‚Limba 

interiorit�ții‛ și a exprim�rii artistice în exil r�m}ne limba rom}n�, Norman 

Manea d}nd viaț� unei ‚patrii de h}rtie‛xii cu miz� identitar�. Rom}nia lui 

Manea este recompus� cu ajutorul memoriei, în scris, cu scopul ca scriitorul s� 

acorde, retroactiv, coerenț� și sens traseului s�u identitar. În conexiunea cu 

limba matern�, Manea recunoaște, în mai multe interviuri, c� a fost c�l�uzit de 

vorbele modelulul s�u cultural, similar ca structur� identitar� hibrid�, Paul 

Celan: ‚Patria scriitorului este limba sa.‛*Manea, 2006: 180+ Scriitorul face o 

comparație care red� plastic raportul cu limba matern�:  și-a adus limba 

matern� în exil așa cum melcul își poart� cochilia peste tot. În interviul acordat 

lui Sean Cotter, Manea explic� leg�tura afectiv� cu țara de provenienț� prin 

decalajul dintre cele dou� culturi: „Am luat, îns�, limba, Patria, cu mine pe noul 

t�r}m, în teritoriul str�in în care locuiesc, at}t de drastic diferit de cel de 

atlt�dat�. M� ad�postesc și azi în cochilia și sinuozit�țile ei, ca un melc.‛ 
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*Manea, 2006: 184+ Motivația acestei leg�turi cu limba matern� st� în traumele 

str�inului și în nevoia acut� de apartenenț�, de înr�d�cinare prin limb�.  

          Un motiv care explic� menținerea în exil a vechilor teme și obsesii ar fi 

faptul c� trecerea de la exilul interior la cel exterior semnific� o trecere de la o 

societate închis�, care cenzura exprimarea artistic� și stigmatiza elementul 

alogen, la o societate deschis�, care acord� dreptul la liber� exprimare și care 

încurajeaz� diversitatea. Un alt motiv este oscilarea exilatului între cele dou� 

centre exilice, Rom}nia și America, și discursul dublu raportat la dou� planuri 

temporale, trecutul și prezentul scriitorului rom}n de etnie evreiasc�, stabilit în 

S.U.A. Aceast� recontextualizare a trecutului din perspectiva prezentului  

acord� exilului american semnificația unei anamneze care potențeaz� laturile 

multiple ale identit�ții lui Manea, dup� cum remarc� Mihaela Șimonca: 

„Amintirea devine substanţ� narativ� şi exilul ofer� scriitorului suport ideatic şi 

ficţional pentru a-şi susţine identitatea uman� şi literar�.‛ *Șimonca, 2013: 12+  

      În cazul unui scriitor care se formeaz� ca cititor în limba matern�, care își 

creeaz� o voce proprie, șocul lingvistic este resimțit cel mai intens în contextul 

exilului, m�rturisește Manea: „Limba mi-a fost luat� în momentul în care aveam 

cele mai multe lucruri de spus. Exilul lingvistic este schizofrenic.‛ *Manea, 2006: 

36+ Mai mult, pierderea limbii materne ca limb� a cotidianului a reiterat vechea 

traum� a dezr�d�cin�rii, a deport�rii în Transnistria, la v}rta de cinci ani, 

împreun� cu familia. Disocierea între limba cotidianului, asociat� cu o identitate 

profesional�, de  profesor universitar la Bard College, și limba interiorit�ții, 

asociat� cu o identitate artistic�, de scriitor, este explicat� de Manea prin 

biografie: exilul produs la o v}rst� c}nd nu mai poate risca literatura într-o 

limb� însușit� t}rziu și expresia artistic� a eului profund care este limba 

rom}n�. Așadar, a fi scriitor în exil înseamn�, pentru Manea, o traum� și un 

proces pedagogic, derulate într-un context str�in, și al c�ror produs este un alien 

resident, care încearc� permanent s� se reevalueze, s� se adapteze, pentru ca, în 

final, s� r�m}n� tot un exotic pentru mediul de adopție.  

       Experiența exilului american este valorificat� artistic, ca tem� a operelor 

sale. Dup� dep�șirea șocului inițial, scriitorul poate valorifica trauma 

transformând-o în surs� de inspirație, deoarece „marile c�rți vin totuși din 

marile traume, din marile experiențe ale vieții și exilul este una de acest fel.‛ 

*Manea, 2006: 112+ Filonul tematic al exilului, al rupturii, al dezr�d�cin�rii se 

reflect� și în planul expresiei literare, printr-o fraz� ușor eliptic�, care pare 

fragmentat� din aceast� cauz�. În unele texte acest stil fracturat sugereaz� 

evoluția spre absurd și incoerenț� a ideologiei regimului totalitar, în altele poate 
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sem�na cu monologul interior al individului care se refugiaz� în lumea sa 

interioar�.  

       Rolul traducerii pentru un scriitor în exil este acela de a-i asigura acestuia o 

parțial� supraviețuire prin scris și de a oferi textului nomad un domiciliu și un 

statut. Norman Manea analizeaz� experiența traducerii din perspectiva 

scriitorului format și deformat deopotriv� într-un cod care poart� amprenta 

totalitarismului, scriitor  nevoit s� se adapteze ulterior  unui cod cultural total 

opus, specific unei societ�ți deschise, democratice. Se disting mai multe aspecte 

ale fenomenului traducerii: restructurarea identitar� la care îl oblig� traducerea, 

rescrierea textelor și dialogul dintre literaturile lumii, susținut de traduceri. 

Traducerea este echivalent� cu o renaștere în alt mediu cultural, consider� 

Manea, obligându-l pe scriitor la o redefinire identitar� din perspectiva  noului 

statut de scriitor în exil și la o reg}ndire a textului: ‚Traducerea este un proces al 

migr�rii dintr-un loc / limb� de plecare, într-un loc / limb� de destinație. De 

asemenea, este un proces al renașterii și al adapt�rii textului nomad la alt 

context.‛ *Manea, 2006: 198+ O traducere reușit� este una din soluțiile de 

armonizare a celor dou� coduri culturale at}t de diferite, care îl definesc pe 

Norman Manea, și o condiție a asimil�rii exilatului. Unul din obstacolele 

traducerii îl reprezint� aspectele intraductibile sau dificil de tradus ale textelor 

care vorbesc despre realitatea socialist�, întruc}t cititorul str�in nu deține ‚codul 

de complicitate‛ cu autorul: umorul, detaliul cotianului, aluziile subversive, 

înc�rc�tura semantic�. Pentru Norman Manea traducerea este și o form� de 

critic� literar�, deoarece așa poate descoperi unde textul este infirm, improvizat.  

       Un alt rol al traducerilor este cel cultural, favorizând intrarea textelor în 

circuitul multicultural al literaturii lumii și legitim}nd autorul respectiv: 

„Traducerea confer� textului str�in, exilat, legitimitate, domiciliu, cet�țenie în 

noua limb�, un statut cultural, deci și social.‛ *Manea, 2006: 199] Putem spune 

c� în cazul lui Manea se aplic� conceptul traducerii ca literaturizare, despre care 

vorbea Pascale Casanova, referindu-se la traducerea ca act de consacrare a 

scriitorilor dominați, venind din literaturi marginale, cum este cea a exilaților. 

Autoarea menționeaz� avantajul și dezavantajul traduceriii în contextul 

globaliz�rii: pe de o parte, traducerea este un mijloc de acces la republica 

mondială a literelor, pe de alt� parte, este și un mecanism de anexare a 

marginalului la centru.xiii Am prezentat mai sus modul în care marginalul într� 

în dialog cu centralul, scriitorul rezist}nd centrului prin autenticitatea analizei și 

autoanalizei și adapt}ndu-se normelor centrului prin transformarea sa într-un 
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scriitor mai aplecat spre concretețe, pentru a corespunde orizontului de 

așteptare al cititorului american.  

       Din problematica exilului face parte și leg�tura scriitorului exilat cu țara de 

provenienț�. Semnificația acordat� retroactiv ț�rii de provenienț� a fost redus� 

la aceea de loc de naștere, matrice identitar� și limb� matern�. În situația lui 

Norman Manea, Leon Volovici vorbea de existența a dou� Rom}nii: una care îi 

recunoaște valoarea artistic� și una care îl respinge în continuare, îl privește cu 

suspiciune. De aceea difer� raportarea scriitorului faț� de țara natal�, trec}nd, în 

timp, de la implicare și înverșunare, imediat dup� c�derea regimului comunist,  

la un sentiment de detașare în prezent, put}nd s� descrie țara cu umor și 

senin�tate. În cazul scriitorilor exilați, proveniți din ț�rile care au f�cut parte din 

fostul bloc sovietic, revenirea în țara de provenienț�, dup� c�derea regimului 

totalitar, poate fi un eșec din mai multe motive. Un motiv este aspectul 

psihanalizabil, al resentimentului celor implicați: al celor r�mași în țar�, care se 

simt dezavantajați c� nu au avut deschiderea social� și cultural� a celui care a 

emigrat, și de aici slaba acceptare a acestuia, explic� Bronislava Volkovaxiv; 

resentimentul celui exilat din cauza respingerii și a excluderii venite din partea 

puterii dar și a celor obedienți.  

        În cazul lui Manea, în postcomunism, imediat dup� c�derea regimului, 

privirea înapoi c�tre țara sa nu este una inocent�. Leg�tura este marcat� de 

scrutarea critic� a trecutului, o atitudine specific� societ�ților deschise, pe care 

scriitorul o adopt� în cazul Eliade. ‚Extrateritorialul‛ Norman Manea a generat 

numeroase polemici în pres�, acuzat de atitudine resentimentar�, de confuzia 

criteriilor, de implicarea eticii în evaluarea literaturii. Recenzia sa la memoriile 

lui Eiade se dorea un exercițiu de chestionare obiectiv� a trecutului, „o 

distanțare de metoda comunist� de a ideologiza.‛ *Manea, 2006: 269+ Receptarea 

a fost diferit�, în funcție de spațiul geografic și cultural : în țar� i s-a reproșat 

separarea prea drastic� a operei lui Eliade de publicistica sa militant�, în timp ce 

în America, recenzia a fost considerat� prea ambigu�, prea bl}nd�. Receptarea 

sa ca scriitor este diferit� în țar�, c�rțile și ideile sale fiind înt}mpinate cu interes 

de criticii tineri. De asemenea, prieteniile literare, premiile și interesul unor 

edituri sunt de mare însemn�tate pentru exilat. C}t despre ostilitatea f�țiș� sau 

voalat�, aceasta vorbește despre metehnele lumii literare rom}nești, aceleași din 

1986, când a plecat din țar�: „Pentru mine, imaginea lumii literare rom}nești nu 

s-a schimbat, deși și-a comprimat, poate, accentele; o enclav� bogat� în talente, 

vivace, ludic�, plin� de farmec și de intrigi, în care pitorescul crește din 

amestecuri greu de disociat, evanescenț� și egocentrism, mimetism cosmopolit 
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și provincialism.‛*Manea, 2006 :341] Un factor important în receptarea sa din 

țar� a fost originea iudaic�, este de p�rere Manea.  

        În timpul regimului totalitar presa înregimentat� politic (Săptămâna, 

Luceafărul, Flacăra) f�cea aluzii la condiția de alogen a lui Norman Manea. În 

postcomunism ecourile persist�, alimentate de naționalismul r�nit de recenziile 

resentimentare ale lui Manea la memorialistica lui Eliade și a lui Sebastian. Cu 

toate acestea, România nu i-a devenit indiferent�, amintirile legate de Bucovina 

natal� sau de cimitirul din Suceava, unde este înmorm}ntat� mama sa, 

constituind repere de reevaluare identitar� retrospectiv�. Este vorba de acea 

privire nostalgic-narcisist�, care, în accepțiunea Andreei Deciu, înseamn� 

c�utarea  de c�tre exilat a propriului chip, a propriei identit�țixv și care este 

îndreptat� spre familie, prieteni, Bucovina natal�.  Pe Manea îl definește o 

leg�tur� convulsionat� și sincopat� cu țara de provenienț�, leg�tur� care poate fi 

periodizat� astfel : includerea în comunitatea multietnic� a Bucovinei natale, 

excluderea marcat� de deportare în Transnistriria, reintegrarea în majoritatea 

captiv� din perioada comunist�, acceptarea emigr�rii unui scriitor incomod 

regimului. Prin urmare, privirea retrospectiv� spre țara de origine este conotat� 

diferit, în funcție de mai multe variabile. privirea resentimentar� 

         Identitatea exilatului este cea de cet�țean al societ�ții globale, consider� 

Manea. Identitatea sa de scriitor, cu o structur� identitar� hibrid�, care a trecut 

de la un exil intern la unul extern, se reflect� în texte sub diverse m�ști narative: 

bufonul, huliganul, alogenul, exilatul perpetuu, etc. Este o identitate scindat� 

care a avut nevoie de timp pentru a-și g�si coerența, dup� cum declar� Manea: 

‚Coexist�, acum, nu o dat� conflictual, în metisul care sunt, mai multe euri, mai 

multe v}rste, experiențe existențiale și culturale. Produsul ar fi un hibrid, 

probabil, dar eul profund nu a disp�rut. Sunt și nu mai sunt cel care am fost.‛ 

[Manea, 2006 : 135+ În acest� secvenț� introspectiv� recunoaștem cele dou� 

moduri de ființare ale exilatului, nativitatea și alogenitatea, adic� cel format de 

codul cultural și social al ț�rii de provenienț� și cel care va deveni în contact cu 

mediul de adopție. Tot o abordare asem�n�toare, din perspectiva dublei situ�ri, 

îi aparține lui Sorin Alexandrescu, care vorbește despre criza identitar� a 

exilatului manifestat� prin: dubla identitate, ca oscilare între polii idem și ipse, 

rupturile sau discontinuit�țile în identitatea exilatului, care nu sunt dec}t 

ipostaze ale alterit�ții cotidiene.xvi  

        Revenind la istoria personal� a luiNorman Manea, reg�sim acealeași 

tr�s�turi distinctive ale exilatului teoretizate de Sorin Alexandrescu. În 

concepția lui Manea, tr�s�turile exilatului sunt condiționate de spațiul exilic și 
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de ideea de schimbare permanent�. Astfel, ‚exilatul este atent la schimb�rile din 

jurul s�u și tr�iește permanent sub presiunea unui context c�ruia nu-i deține 

codul în totalitate.‚ *Manea, 2006: ] De asemenea, definitorie pentru exilat este 

oscilarea, temporar� sau permanent�, între trecut și prezent, între cele dou� 

centre exilice, țara de provenienț� și țara de adopție. De aceea, Manea a ajuns la 

concluzia c�  nonidentitatea este definiția exilului, singura invariant� printre 

at}tea variabile fiind limba matern� : ‚Limba definește, totuși, cred, înainte de 

orice altceva, scriitorul. R�m}n, deci, indiferent dac� îmi place sau nu, indiferent 

dac� le place altora sau nu, scriitor rom}n.‛ *Manea, 2006: 134+ Dup� canoanele 

literaturii exilului Manea este inclus de Eva Behring în categoria scriitorilor cu o 

identitate cultural� dubl�, ilustr}nd transnaționalismul ca soluție de adaptare la 

noul centru exilic și const}nd în folosirea ambelor idiomuri și în  ‚orientarea în 

același timp c�tre cititorul din patrie și c�tre cel din țara de primire.‛ *Behring, 

2001 : 75] 

           În dialogul acordat Rodic�i Binder, Manea vorbește despre o reacție 

paradoxal� a societ�ții globale și a literaturii multinaționale, centrate în 

continuare pe individ și pe conservarea specificului identitar, în acest context al 

diversit�ții culturale: „Într-o societate global�, în care tr�s�turile de apartenenț� 

național� se estompeaz�, tot la individ și la entitate se revine.‛ *Manea, 2006: 

254+ Urm}nd principiul individualit�ții, Manea propune, prin literatura sa, o 

desprindere de istoria și de destinul colectiv, o renunțare la clișeul colectivit�ții. 

Scriitorul își dorește o problematizare a identit�ții, dincolo de tipologia asumat� 

a evreului marginal, veșnic r�t�citor. De aceea, m�rturisește c� l-a preocupat 

destinul individului dintr-un anumit context istoric și cum l-a definit acest 

context ca entitate, ca structur� identitar� profund�.  

          În final, putem spune c� reconsiderarea exilului din perspectiva 

fenomenului de globalizare marcheaz� o schimbare de paradigm�. Este vorba 

de exilul ca deschidere social� și cultural�, ca dialog între mai multe culturi, ca 

acces în republica mondială a literelor. Pentru scriitorul rom}n cu origini evreiești, 

stabilit în America, exilul a devenit marc� identitar� a unui alien resident, care nu 

reușește s� decodifice p}n� la cap�t spațiul în care tr�iește. Textul nomad este 

oglinda-palimpsest care înregistreaz� v}rstele exilului și mediaz� fețele diferite 

ale trinomului identitar al autorului, mereu în alert� la contradicțiile și 

tensiunile societ�ții globalizate.  
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Influenţe ale eminescianismului 

asupra poeziei despre iubire a lui Panait Cerna 

 

Drd. Valentina-Luminiţa Carp (Tanasaciuc) 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

Abstract: Dreaming on absolute love, highlighting his ability to give love like Mihai 

Eminescu, building a serene aura on life like Lucian Blaga, Panait Cerna is the poet who 

even impresses today because his endeavor to live the beauty of his lyrics, the 

transposition in the literary art of a fresh lyricism with high aspirations, the true 

enthusiasm transposed repeatedly in erotic poems do nothing but enjoy the soul with 

ethereal beauties manifested by the poet's regret not to experience the mysteries of love. 

Through his great spiritual refinement, Cerna managed to perceive a convective 

optimism with humanism, the euphoric thirst for living. 

Keywords: Panait Cerna, love poetry, eminescianism, different creation, optimistic and 

profoundly altruistic conception, erotic poem, moral superiority 

 

 
„Fără prea multe aderenţe naţionale şi sociale, reprezentând o formulă estetică relativ 

pură, opera poetică a lui Cerna a fost pusă alături în vremea ei de opera poetică a lui Eminescu, 

pentru o ieşi apoi aproape cu desăvârşire din conştiinţa estetică a epocii noastre.  

Cazul trebuie cercetat*...+‛  (Eugen Lovinescu) 

 

Tema iubirii este cel mai frecvent abordat� în scrierile din literatura 

lumii, dar mai des înt}lnit� în poezia liric�. Cei care au evidenţiat  tr�s�turile 

poeziei iubirii, surprinzând-o în  toate ipostazele ei au fost poeţii romantici, 

vis�tori şi c�ut�tori ai atingerii absolutului şi în plan sentimental. Este bine 

cunoscut faptul c� Mihai Eminescu a perceput iubirea ca un sentiment al 

genezei, ca un mit fundamental al poeziei orale şi culte. Dac� scriitorii clasici 

aveau ca model cuplul adamic, romanticii îşi constriau imaginea cuplului uman 

într-o comuniune perfect� cu ritmurile lumii cosmice. Simboliştii, ca poeţi ai 

citadelei contemporane şi ai materiei în descompunere, au conectat dragostea cu 

moartea. Pentru ei iubirea nu mai este proiectat� în absolut, ci este trait� ca un 

sentiment contagios şi  cel mai adesea condamnat eşecului. 1 Epigon al lui 

Eminescu, Panait Cerna afirm� neîncetat superioritatea moral� a celor ce iubesc. 

Dragostea îmbog�teşte sufletul şi îi ofer� resurse spirituale pentru a privi 
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confident şi  st�p}n pe cei incapabili de perceperea frumuseţii şi a unui ideal 

m�reţ de viaţ�. 

Pe de alt� parte,  chair Eugen Lovinescu sublinia c� „ poeziile lui Panait 

Cerna sunt spasmuri erotice, inmuri dionisiace închinate fericirii de a tr�i şi de a 

iubi; stelele luna, soarele natura, zeii şi oamenii sunt învolburaţi în imprecaţii 

frenetice, într-o frazologie insuportabil�, dar care d� impresia de simţire.*...+2 

Binecunoscutul susţin�tor al lui Panait Cerna, Mihail Dragomirescu îl 

clasifica în r}ndurile celor mai buni urmaşi ai lui Eminescu datorit� ad}ncimii şi 

originalit�ţii concepţiei3, profunzimii sentimentului de iubire. „Imginea cu care 

sf}rşeşte poezia Din depărtare, unic� prin frumuseţea şi justeţea ei, subliniaz� şi 

întregeşte pe deplin aceast� simţire cald� şi senin� de iubire curat�, care 

suspin�, dar nu pl}nge.‛4 

 
O creangă pe cărare, s-apleacă somnoroasă; 

Izvoarele stau mute, iar Noaptea o crăiasă 

Păleşte aiurită, ca visurile mele, 

Mişcând, la pasul vremii, hlamida ei de stele. 

Eu trec, gândind la tine, la ţara-n veci senină. 

Iar ochii mei în lacrimi, de câte-o stea s-anină... 

Şi iată!... steaua cade spre ţărmurile-acele, 

De parcă se-nfrăţeşte cu dorurile mele... 

Ea-ţi aduce o solie de plâns şi de noroc; 

Tot sufletu-mi se pierde pe urma ei de foc...5 

 

Dup� cum se observ�, viziunea liric� lui Panait Cerna este marcat�, înc� 

de la primele sale poetiz�ri, de tendința de a idealiza reprezentanții umani ai 

ordinii divine sau spirituale. Tr�irile personajului liric sunt centrate, așadar, în 

ansamblu, de prezența iubitei, ipostaz� aproape cereasc�, care  amintește de 

idealul feminin ale lui Eminescu:  

 
„Nu ți-am vorbit vreodată și pe ferești deschise 

Nu ți-am trimis buchete, stăpâna mea de vise, 

Ci numai de departe te-am urmărit adese, 

Iluminat de gânduri nespuse, neînțelese< 

Înfioratu-mi suflet nu s-a-ntrebat vreodată, 

Făptura ta de zee de cine-i îmbătată, 

Ce frunte se-nnorează, gândind că steaua lină 

Împarte și la alții bogata ei lumină?< 

Nimic nu știu de tine – senina mea iubire –  
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Dar ochii mei în cale-ți culeg numai uimire; 

Cărarea mea pustie se umble de lumină. 

Încât mă-mpac cu viața și uit că-mi ești străină< 

Ce vrea și unde merge un  fulger? Cui ce-i pasă!< 

Destul că face noaptea, o clipă, mai frumoasă.‛6 

 

Dup� cum se observ�, imaginea femeii este construit� aici  ca o înf�ţişare 

erotizat� a departelui, dar, în antitez� cu focul impur și sexual. „Acesta e un 

simbol al purit�ții a c�rui idealizare se bazeaz� – așa cum spune Bachelard – pe 

o dialectic� fenomenologic� a focului și a luminii.‛7 

Prin urmare la Cerna, leg}nd imaginile feminit�ții de aceast� 

simbolistic� a focului pur, erotica se va transforma într-o credinţ� construit� 

frecvent pe simbolurile astrale:  

 
„Luceafărul senin răsare, 

Umplând de vis văzduh și mare 

Pătruns de focul său cel blând, 

Un strop se-aprinde tremurând. 

Și stropul, lacrimă-nstelată, 

Vorbi spre steaua-ndepărtată:  

– Aș vrea să mă înalț la tine, 

Dar lumea ta e sus, prea sus. 

Și-n noaptea undelor haine 

Rămân cu dorul meu nespus. 

Și totuși simt cum mă străbate 

O rază din putera-ți lină –  

Greu luptă valurile toate, 

Se stinge visul de lumină, 

Dar cad, se luptă istovite 

De furtunaticul lor joc, 

În fundul mării liniștite 

Eu redispar senin în loc.‛8 

 

Dac� în poezii cerniene precum „Ecouri‛, „Amor‛, „Logodna‛, „ 

Despărţire‛, „Torquatocătre Leonora‛, „Pârârul şi floarea‛ sau „ Din depărtare‛ 

artistul foloseşte formule de adresare  c�tre iubit� de genul „ m}ndra mea‛, „ 

lumina mea‛, „cr�iasa visurilor mele‛, „ dominţa mea cu nume adorat‛, 

„st}p}na mea nespus�‛9, acestea nu fac altceva dec}t reflect� v�dit influenţa 

eminescian�.10  
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În multe din poeziile sale, Cerna concepe iubirea ca un sentiment 

profund altruist. Chiar şi suferinţa unei iubiri pierdute se atenueaz� la g}ndul 

fericirii ce-o aşteapt� pe fiinţa iubit� al�turi de cel cu care va paşi impreun�, 

într-un final pe drumul vieţii: 
‚Si daca eu ma-ntunec, uitat, necunoscut, 

Amara deznadejde de a te fi pierdut 

Mi-o va-mblanzi credinta ca te voi sti mai bine – 

Mai sus, mai fericita, decat ai fi cu mine.‛11 

 

Însuşi Garabet Ibr�ileanu observa c� dragostea zugravit� în ‚Noapte‛, în 

‛Chemare‛, „e de o castitate serafic�. Gelozia sa va fi o remuşcare, o îndurerare 

a sufletului şi ceea ce este minunat c}nd este sincer – dorinţa ca iubita sa fie 

fericit� cu acela care i-a r�pit-o‛.12 

 În mod obsedant, Cerna a revenit de-a lungul  procesului de creaţie a 

poeziei sale la sentimentul iubirii, la imboldul pulsatil de tr�ire total� şi intens� 

a vieţii. Suprapunerea p}n� la identitate între omul, convingerile poetice şi 

opera poetic�, setea de viaţ� constituie c}teva din tr�s�turile definitorii ale liricii 

despre iubire lui Cerna. Acestui ideal i-a închinat versuri purt�toare de o 

exuberanţ� cuceritoare. Fericit, al�turi de fiinţa iubit�, poetul exclam�: 
‚Tresaltă, suflete al meu, şi cântă! 

De-acuma nu te-i mai gândi la moarte, 

Căci azi, de Ea, nimic nu te desparte< 

C-un zâmbet, cu o vorbă spus-alene, 

Ea dete somn durerii pământeşti; 

A dat vieţii glasuri de sirene – 

Umplu întreg pământul de poveşti< 

O! suflete al meu! Tresaltă, cântă!‛ 13 

 

 Formul�ri despre iubire de genul „O, dulce-a suferinţei mele floare‛ spunea 

Mircea Scarlat14 sunt frumos rostite, dar r�m}n în umbra modelului eminescian, 

chiar dac� la acea vreme erau unele voci care spuneau despre Cerna c� avea un 

limbaj poetic în sine, „ dar at}t de poetic înc}t plictisea‛: 
„Aşa mă urci spre veşnice pământuri 

Dominţa mea, cu ochii în lumină- 

Cu ochii tăi în cer se adună 

Cerescu foc al stelei din tărie,  

Cu albul păr al tău de zee bună 

Cu zâmbet de eternă curăţie.‛15 
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 Ceea ce mai impresionez� la Cerna este nu at}t desprinderea de marele 

poet, Mihai Emienscu, c}t mai ales, de asem�narea uimitoare a descrierii fiinţei 

iubite în poezii sale cu portretul feminin eminescian.16 Este de notorietate stima 

deosebit� pe care i-o purta Cerna lui Eminescu. De altfel, el nota într-un studiu 

închinat poeziei marelui poet „este ast�zi mai viu ca todeauna. Sufletul s�u îl 

simţim pururea printre noi... Versurile lui r�sun� f�r�voie în sufletul 

pricep�torului de frumuseţi veşnice ca şi în inima iubitorului de neam şi de 

oameni.‛17 

 Deşi considerat de mulţi un epigon al lui Eminescu, oda iubirii cerniene 

nu se reduce la un erotism banal; ea devine exponentul unei sete de viaţ� de 

nest�vilit, a unui sentiment nobil, profund uman, prin a c�rui împlinire, fiinţa 

uman� contacteaz� veşnicia: 

 
„...Se pare că umana nemurire 

Au pus-o zeii-n visul de iubire 

De te-a-mbrăcat natura-nşelătoare 

În purpur, ori în haine zdrenţuite, 

De ţi-a deschis izvoarele-i vrăjite, 

Ori de-ţi întinde numai cupe-amare, 

Tu simţi că-n sfântă clipă muritoare. 

E totul...‛18 

 Totodat� se poate constata cu uşurinţ� şi „un ecou îndep�rtat al 

strig�tului cu care Faust încerca s� opreasc� bucuria clipei de iubire, în numele 

acelueeaşi nepotolite sete viaţ�‛.19 De aceea şi peste ani, poezia lui Cerna va 

r�m}ne, chiar şi amprentat� de Eminescu un imn entuziast al iubirii, un imn 

declarat al dragostei de viaţ�, un imn mai cuprins de patos cu c}t poetul avea s� 

fie departe de cas�, s� se confrunte constant cu ameninţ�rile mizeriei, bolii şi a 

morţii: 

 
„Nici despărțirea, nici mormântul, 

Nici Cel ce ține-n mâni pământul 

Nu pot să puie-mpotrivire 

Acolo unde e iubire... 

Renaște sufletu-mi, din pară, 

Ca pasărea cea legendară, 

Și mândru își pornește zborul 

Spre sufletu-ți, mântuitorul... 

În ceasul nostru de-ntâlnire 
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Sălbatec plâns va fi prin fire: 

La dorul meu de ani, nestinsul, 

Va da răspuns tot necuprinsul 

În larg va cuvânta mereu 

Furtuna sufletului meu...‛20 

 

 La vremea aceea, public}nd în paginile revistei „ S�m�n�torul‛, poezia 

despre iubire a lui Cerna avea o componenţ� diferit�: combustie distrug�toare, 

dar m}ntuitoare şi meditaţie21. El scria versuri radioase, în care posibila 

desp�rţire sau regretul neîmplinirii dragostei nu reuşeau s� în�buşe bucuria de 

a tr�i. Din contr�, arderea sufleteasc�, dar în acelaşi timp cu implinirea 

spiritual� sunt tr�s�turi ale unui liric fascinat de viaţ�. Dragostea r}m}ne, în 

viziune cernian� una din sursele cele mai nobile ale sufletului uman, fericirea şi 

suferinţa cre}nd o euforie a dezvolt�rii interioare. „Conving�toare r�m}ne 

dep�şirea istoriei imediate (cu gesturi teatral compuse), într-un imn al vitalit�ţii 

impetuoase, triumf�toare.‛22 Mai mult decât dragostea, în centrul  tuturor 

poeziilor despre iubire transpare o voinţ� de dragoste, o credinţ� a ei ca forţ� 

absolut�, ca Idee c�l�uzitoare. 

Chiar dac�  abundenta influenţ� eminescian� este mai mult dec}t 

evident� în contra pondere se remarc� temperamentul diferit: „optimismul 

indiscutabil al lui Cerna este antitetic pesimismului eminescian‛.23 Totodat� nu 

se poate vorbi de negarea talentului poetic a lui Cerna întruc}t pornind de la „ 

principiul mutaţiei valorilor, n-am f�cut dec}t s� încadr�m poezia lui Cerna în 

formula poeziei de substanţ� întelectual� ca fond şi retoric�, în ceea ce priveşte 

forma: înl�untru acestei formule, ea dep�şeşte tot ce s-a scria p}na� acum la noi 

nu at}t  prin  energia sentimentului, ci prin amploarea dezvolt�rii lui cu largi 

acorduri şi în compacte construcţii de strofe retorice.‛24 

Erotica lui  Cerna elogiaz� iubirea ca un mister cosmic, „ îmbin}nd 

suavit�ţi danteşti cu explozii vitaliste, care sacralizeaz�, dintr-o perspectiv� 

cosmic�, erosul, sau cu poza discreta şi nobila resemnare din elegii.‛25 

Vis}nd la iubirea absolut�, evidenţiindu-şi capacitatea de a d�rui 

dragoste asemeni lui Mihai Eminescu, construind o aureol� senin� asupra vieţii 

asemeni lui Lucian Blaga, Panait Cerna este poetul care impresioneaz� chiar şi 

ast�zi fiindc� str�dania sa la frumuseţea vie a versurilor sale, transpoziţia în art� 

literar� a unui lirism proasp�t cu aspiraţii spre înalt, adev�ratul entuziasm 

transpus �n mod repetat în poeziile erotice nu fac altceva dec}t s� ne bucure 

sufletul cu frumuseţi eterice manifestate prin regretul poetului de a nu fi 
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experimentat tainele dragostei. Prin marele s�u rafinament spiritual, Cerna a 

reuşit s� tr�smit� un optimism convegent cu umanismul, setea euforic� de tr�i.  

 

NOTE: 

1. https://www.scribd.com/doc/95068419/Tema-Iubirii-in-Poezia-Lui-Mihai-

Eminescu; 

2. Lovinescu, E. „Istoria literaturii rom}ne contemporane‛, vol.I , Ed. Minerva, 

Bucureşti, 1973, pag.440-449; 

3. Ibidem apud Dragomirescu, M. „ Trei scriitori: Cerna, Sadoveanu, Iorga‛ în „ 

Convorbiri critice‛, vol. I, pag. 76; 

4. Idem., pag. 445; 

5. Cerna, P. „Din dep�rtare‛, din Volumul „ Poezii‛, Bucureşti, Editura pentru 

literatur�, 1963; 

6. Idem., Cerna, P.; 

7. https://octaviansoviany.wordpress.com/2017/10/01/erotica-trubaduresca-a-lui-

panait-cerna/ 

8. Idem., Cerna, P. „Ideal‛; 

9. Lovinescu catalogheaz� aceste formul�ri „ un limbagiu poetic cu des}v}rşire 

scos din posilibilit�ţile literare‛ 

10.  În toate aceste poezii enumerate, Lovinescu chiar sublinia faptul c� 

vocabularul, topica, armonia,  figuraţia sunt eminesciene, chair dac� unele sunt 

„poezii de încep�tor‛ sau chiar‛dintre cele mai bune poeme ale lui‛. 

11. Idem., Cerna, P., ‚ Logodna‛; 

12. Ibr�ileanu, G. „ Opere‛, vol. II, 1975; 

13. https://ro.wikisource.org/wiki/Noapte_(Panait_Cerna);  

14. Scarlat, M., „Istoria poeziei rom}neşti‛, vol. II, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, 

pag. 184 şi urm. 

15.  Cerna, P. „Poezii‛- „Dorinţa din vis‛, Ed. Minerva, Bucureşti- Ediţie îngrijit� de 

I.D. B�lan- textul volumului reprodus dup� „ Floare şi genune‛, Ed. Pentru 

literatur�, colecţia „ Biblioteca pentru toţi‛, nr 189, Bucureşti, 1968; 

16. „În zarea viitorului pierdută/ Aşa-mi pluteşti în taine-nveşmântată/ Dar sufletul-mi se 

zbate şi te cată/ În gândurile mele te sărută‛- „Celei aşteptate‛ 

17. Ibidem., Cerna, P. citat în postfaţa ediţiei; 

18. Ibidem., Cerna, P. „ Şoapte‛ 

19. I.D. B�lan în postfaţa volumului reprodus dup� „ Floare şi genune‛, Ed. Pentru 

literatur�, colecţia „ Biblioteca pentru toţi‛, nr 189, Bucureşti, 1968; 

20. https://ro.wikisource.org/wiki/Dor_(Panait_Cerna);  

https://www.scribd.com/doc/95068419/Tema-Iubirii-in-Poezia-Lui-Mihai-Eminescu
https://www.scribd.com/doc/95068419/Tema-Iubirii-in-Poezia-Lui-Mihai-Eminescu
https://octaviansoviany.wordpress.com/2017/10/01/erotica-trubaduresca-a-lui-panait-cerna/
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21. http://crispedia.ro/panait-cerna/; 

22. Idem.; 

23. Ibidem., Lovinescu, E. pag. 447 

24. Ibidem., pag. 448; 

25. Dumitrache, M. în http://jurnaluldedrajna.ro/panait-cerna-poet-român/. 
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La frontiera dintre vis și realitate. 

 Elemente de realism magic în opera Doinei Ruști 

 

                    Drd. Georgeta Pompilia Costianu (Chifu) 

                 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: Magical realism or marvellous realism is a genre of narrative fiction and, 

more broadly speaking, art that, while encompassing a range of subtly different 

concepts, expresses a primarily realistic view of the real world while also adding or 

revealing magical elements. Doina Rusti’s novels abound in such elements, taking the 

reader on a literary journey. This Romanian writer’s literary art fits into this magical 

realm through the playful function of writing, the poetry of life facets and the cult of 

spontaneity which impress through the carousel of post-modern narrative techniques. 

Keywords: Magic Realism, Postmodern literature, Narrative Fiction, Allegory, 

Doina Ruști. 

 

Realismul magic este unul dintre conceptele care au avut parte, de-a 

lungul timpului, de numeroase interpret�ri ce s-au remarcat a fi, de cele mai 

multe ori, contradictorii. Cele mai multe afirmații se refer� la noțiunea de 

realism magic ca la o literatur� a graniţelor, transgres}ndu-le, conturând noi 

imagini, prezentând realitatea din mai multe puncte de vedere. În acest caz, 

realitatea este perceput� ca jocul dintre real şi magic, dintre conştiinţa 

individual� şi cea colectiv�, ca o îmbinare armonioas� a centrului cu marginalul, 

fiind o pendulare între a crede şi a nu crede ceea ce se prezint� într-o oper� 

literar�. Creațiile realist magice prezint� elemente specifice vieţii, dar într-o 

form� nou�, ca un rezultat al altern�rii dintre planul real şi cel fantastic. 

Realismul magic este considerat de c�tre Matei C�linescu „componenta major�, 

poate cea mai important�, a ficţiunii postmoderne‛.*1+ 

Realismul magic este un curent artistic, care caracterizeaz� literatura şi celelalte 

arte, ce îmbin� lumea real�, palpabil�, cu un element ireal, aparţin}nd, uneori, 

lumii onirice. Termenul a fost utilizat, mai înt}i, de c�tre Franz Roh, istoric al 

artelor, în 1925, pentru a desemna mişcarea artistic� din Europa şi pentru a face 

diferenţa dintre expresionism şi noul curent în pictur�.  

Dicționarul Oxford al Termenilor literari definește realismul magic ca fiind 

un „gen ficţional modern în care evenimentele fantastice şi fabuloase sunt 

incluse într-o naraţiune care menţine tonul credibil al prezent�rii obiective a 

realit�ţii. Acest gen desemneaz� o tendinţ� a romanului modern de a dep�şi 
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limitele realismului şi de a mobiliza energiile fabulei, ale folclorului şi ale 

mitului (<).‛. 

Din aceast� definiție se pot reține cel puțin dou� aspecte esențiale, 

specifice acestui gen de scriitur� și anume: caracterul sincretic remarcabil prin 

prezentarea în același plan a elementelor aparent contradictorii de tip realist și 

pe cele de tip fantastic și perspectiva autorului, aceea de a prezenta 

evenimentele sau personajele insolite, fantastice ca fiind o parte fireasc� și 

credibil� a realit�ții înconjur�toare, perspectiv� care este menit� s� mențin� 

impresia de veridicitate a relat�rii. Realismul magic se refer�, deci, la acel gen de 

scriitur� care ofer� cititorului o țes�tur� epic� în care neobișnuitul se ivește în 

contextul lumii reale.  

  Frederic Jameson consider� c� realismul magic ar fi „alternativa posibil� 

la logica narativ� a postmodernismului contemporan‛, iar alţi cercet�tori sunt 

de p�rere c� acesta ar reprezenta „o realitate artistic� nou� şi pluristratificat�‛ 

(Jean-Pierre Durix) sau chiar c� ar fi vorba doar despre „o încercare de a 

acoperi prin vorbe meşteşugite o realitate literar� superficial� şi chiar 

periculoas�‛*2+. În eseul s�u, Roh amintește despre un „stil realist magic‛ pe 

care îl descoper�, de exemplu, în pictura lui Otto Dix, Georg Schrimpf sau 

Alexander Kanoldt, și-l diferențiaz� de expresionism. În cocepția sa, realismul 

magic este o categorie a artei care se refer� la o modalitate de a înf�țișa 

realitatea, precum şi de a prezenta tainele acesteia:  

„Recunoaştem lumea, deşi acum, nu doar pentru c� ne-am trezit dintr-un vis, ci 

pentru c� o privim cu alţi ochi. Ne este oferit un nou stil care face parte din aceast� 

lume, care celebreaz� p�m}ntescul. Aceast� nou� lume de obiecte este str�in� ideii 

curente de realism. Ea foloseşte numeroase tehnici care înzestreaz� toate lucrurile cu un 

înţeles mai ad}nc şi dezv�luie mistere ce ameninţ� întotdeauna liniştea sigur� a 

lucrurilor simple şi ingenioase. Aceast� art� admir� magia de a exista, de a descoperi c� 

lucrurile au deja propriile feţe; aceasta înseamn� c� domeniul în care cele mai diverse 

idei pot prinde r�d�cini a fost recucerit, deşi în alte moduri.‛[3] 

 Roh recunoaşte, totuşi, c� nu a atribuit „nicio valoare special�‛ sintagmei 

de „realism magic‛: „Din moment ce opera trebuia s� aib� un nume care s� 

însemne ceva, iar cuvântul «post-expresionism‼ indic� numai origine şi relaţie 

cronologic�, am ad�ugat acest titlu mult timp dup� ce am scris eseul. Mi s-a 

p�rut, cel puţin, mai potrivit dec}t ※realism ideal‼.‛ Apoi, autorul studiului citat 

adaug�: „prin cuv}ntul ※magic‼, ca opus cuv}ntului ※mistic‼, vreau sa indic 

faptul c� misterul nu provine din lumea reprezentat�, ci mai degrab� se ascunde 
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şi palpit� în spatele ei.‛ Aceasta este modalitatea prin care Roh explic� ce anume 

înţelege el prin termenul de realism magic. 

Deși termenul de realism magic este folosit pentru prima oar� de criticul 

german Franz Roh, sensul care îi este atribuit ast�zi își are originea trei decenii 

mai târziu într-un eseu semnat de criticul spaniol Angel Flores pentru a defini 

noul curent care se dezvolt� în America Latin�. Și cu toate c� Angel Flores îl 

recunoaște ca inițiator al acestei mișc�ri pe Jorges Luis Borges, în ultimii ani, tot 

mai mulți oameni de litere v�d în Borges un precursor și în Alejo Carpentier și 

Miguel Angel Asturias adev�rații promotori ai realismului magic. 

 Realismul magic este, așadar, greu de definit, fiecare critic având 

propriile concepții și argumente, dar, în esenț�, dezv�luie pendularea dintre 

realitate și jocul de-a realitatea, în funcție de unghiul din care este panoramat� 

lumea. În general, realismul magic specific literaturii las� oric�rui cititor 

impresia și senzația c� aceast� lume a fantasmelor este, de fapt, lumea în care 

tr�im zi de zi. Jocurile metatextuale, jocurile multiple ale focaliz�rii, prezența 

am�nuntului autobiografic sunt tot caracteristici ale operelor ce aparțin 

realismului magic care abund� în teme caracteristice, atenu}nd discrepanța 

dintre vechi și nou și aduc}nd în prim plan, de multe ori prin intermediul 

parabolei, politicul și dec�derea, semne ale postmodernismului. Aceast� direcție 

literar� nu are un caracter moralizator și nici nu vine s� satirizeze anumite 

defecte umane, ci este, mai degrab�, marcat� de melancolie, o melancolie care 

survine din pierderea acelui paradis pierdut. 

 Un exemplu elocvent de text realist magic poate fi considerat celebrul 

roman Fantoma din moară, scris de Doina Ruști, care ne ofer� un model de 

scriitur� situat nu doar la interferența ficțiunii cu literatura psihologic�, 

sociologic�, filosofic�, ci și în apropierea discursului metaficțional. Autoarea are 

capacitatea de a rezolva toate antinomiile ce marcheaz� firul epic şi de a include, 

într-o manier� armonioas�, un  num�r mare de concepte cum ar fi realitatea şi 

imaginaţia, tragicul şi comicul, mitul şi istoria, miraculosul şi cotidianul. Opera 

scriitoarei îmbin�, cu m�iestrie, elementele reale, palpabile, cu elementele 

aparțin}nd unui plan oniric.  

 În primul r}nd, opera Doinei Ruști îmbin� scriitura clasic� cu cea 

postmodern� într-un tot unitar în care se împletesc, în mod armonios, 

elementele reale cu cele imaginare. Pe de o parte, poate fi considerat un roman 

inspirat din viața autoarei, o carte tulbur�toare, fascinant�, care prezint� viața 

oamenilor sub opresiunea regimului comunist. Pe de alt� parte, evenimentele 

prezentate ne b}ntuie mult timp dup� ce le parcurgem, prin farmecul și misterul 
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pe care le eman�, asemenea fantomei din moară, simbol care confer� și titlul 

operei. 

 Este creația care prezint� cr}mpeie din perioada comunist�, din 

perspectiva omului care a tr�it acele vremuri și a fost profund marcat de aceste 

evenimente. Este remarcabil, îns�, faptul c� Doina Ruști nu a tr�it acele vremuri, 

în genunchi, ci cu o verticalitate de admirat. Scriitoarea prezint� o lume în care 

statutul omului este demitizat, devalorizat, o umanitate radiografiat� sub 

lentilele celui care a f�cut parte din ea. Pana Doinei Ruști este alimentat� de 

realitatea unor vremuri demult apuse, dar care suscit� înc� interesul c�ci au 

r�mas în memoria umanit�ții și dezv�luie, prin modul în care sunt înf�țișate 

evenimentele, talentul unui alchimist al cuvântului, care modeleaz� în magma 

c�rții sensurile cele mai profunde ale vieții. 

 Un topos autentic, de care autoarea este legat� afectiv, ne farmec� 

asemenea unui periplu aventuros prin viața unui om. Moara este un centru al 

universului afectiv al autoarei, un simbol emblematic pentru mitologia ei 

interioar�. O lume populat� de mituri rurale dezv�luie o geografie interioară de o 

rar� finețe care ne atrage într-un univers halucinant. 

 Romanul Fantoma din moară înf�țișeaz� realitatea satului rom}nesc, în 

perioada comunismului, din perspectiva autentic�, a omului, care a tr�it acele 

vremuri, care prezint� episoade individuale ale dramei colective. Acțiunea se 

petrece în satul doljean, Comoșteni, și prezint� viața unei comunit�ți s�race, 

m�cinate de diferite probleme, în care se mai întrev�d doar figurile factorilor de 

conducere: preşedintele C�ruţaşu, miliţianul-şef Grigore, directorul unui 

Institut fantomatic, c�ruia i se spunea Pionierul şi consoarta lui veterinara, 

temperamentala Iulica. Personaje aflate în prim-plan, dar, care nu ies, îns�, în 

evidenț� sunt atotputernicul Nini Jighereanu şi omul lui, Mitiţ� Pistol, c�ruia i 

se realizeaz� un portret impresionant: 
  „Mitiţ� era paznicul dosarului cu lac�t. Un om scund, negricios şi cam 

îngr�m�dit, cu omoplaţii blocaţi de gr�sime şi faţa încordat�, ca de tigru, Mitiţ� era 

b�tr}n, dar b�tr}n, cum nimeni nu b�nuia, trecut de 80 de ani. Ieşise de mult la pensie, 

dar nu st�tuse nicio zi deoparte. R�m�sese acolo, lipit, chiar Nini îl reîncadrase, nici nu 

se mai ştia pe ce post, r�mas la acelaşi grad din anii '60. Dar neobosit, mişc}ndu-se cu 

aceeaşi faţ� de c}nd îl ştia, indispensabil şi nemuritor *...+‛*Fantoma din moară, p.208] 

În opera Doinei Ruști, elementele fantastice interfereaz� armonios cu 

cele reale, într-un mod, în care narațiunea nu este alterat�. În romanele autoarei, 

lumea este conturat� dintr-o alt� perspectiv�, una oniric� și ireductibil�. Operele 

literare create de Doina Ruști se încadreaz� în direcția realismului  magic pentru 
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c� sunt concepute din punctul de vedere al persoanelor care tr�iesc în lumea 

real�, îns�, sunt capabile s� aib� și experiențe diferite de cele din realitate. 

Elementele fantastice caracteristice acestui tip de literatur� nu pot fi considerate 

ireale, ci din contr�, ele se suprapun cu realitatea av}nd în vedere faptul c� sunt 

percepute în urma unei experiențe subiective. Un exemplu în acest sens este 

personajul Zogru, din romanul cu același titlu, care reprezint� un spirit ieșit din 

ad}ncul p�m}ntului, pentru prima dat� în jurul anului 1460, spre a p�trunde, 

apoi, mai înt}i, pentru 40 de zile în s}ngele unei slugi boierești, Pampu, pe care 

îl transform� într-o ființ� stranie, prin raportare la sine însuși, cel dinainte, prin 

coexistența tr�s�turilor proprii cu altele str�ine de el, între care o forț� 

herculian�, ce apropie personajul de lumea ficțiunii. 

Romanul Fantoma din moară este pres�rat cu revelații surprinz�toare. 

Naratoarea, Adela Nicolescu, vede în vitrina unei libr�rii, o carte cu titlul Viaţa 

secretă a Adelei Nicolescu povestită  de Florian Pavel, o cump�r� şi va fi surprins� 

c�ci va descoperi c� aceasta prezint� detaliat viața ei. Dup� mai multe c�ut�ri 

înfrigurate, naratoarea afl� c� romanul reproduce, de fapt, textul unui blog 

anonim, stafia.ro și ia decizia de a completa aceast� poveste cu am�nunte pe 

care și le amintește din viața sa. Textul romanului se afl�, astfel, în continu� 

transformare, el îmbog�țindu-se cu reflecțiile personajului, complet�rile și 

remarcile Adelei sunt emise pe m�sur� ce aceasta citește romanul. Viața acestei 

femei este marcat� de relația secret� cu o fantom�, care se numește Max, numele 

unui unchi ucis în condiții obscure. Descoperit� într-o moar� p�r�sit�, din 

Comoșteni, fantoma intr� în realitatea istoric� a Adelei, mai înt}i, episodic, apoi, 

într-o manier� obsedant�, asemenea vremurilor pe care le tr�iește. Pe m�sur� ce 

viața social� se degradeaz�, mai toți oamenii cap�t� fizionomia lui Max („un 

Max dur‛, „un Max simpatic‛ sau „un Max b�tr}n‛). 

Precum în opera lui Borges, visul şi lumea vor sem�na mereu într-un fel 

sau altul, deoarece, la Doina Ruști, lumea, ca şi literatura uneori, este vis. 

Elementele realist magice sunt considerate ca fiind inerente realit�ţii, fie 

c� le interpret�m ca derivate ale unei anumite forme a percepţiei sau chiar ca 

elemente ce ţin de domeniul improbabilului, le descoperim pe toate în opera 

Doinei Ruști. Iar relaţia sa cu modelul de scriitur� realist magic� se întemeiaz� şi 

pe convingerea scriitoarei c� într-un univers pe care nu-l putem întotdeauna 

înţelege pe deplin, orice este posibil. 

Toate acestea demonstreaz� c� literatura care are ca punct de plecare 

visul are mai multe posibilit�ţi de interpretare dec}t cea bazat� pe „realitate‛; şi 

c�, probabil, aceste posibilit�ţi sunt infinite. Aceasta e premisa pe care Doina 
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Ruști îşi întemeiaz� metoda de lucru: visul, lumea şi literatura se topesc, p}n� la 

urm�, în unitate. Un exemplu în acest sens este reg�sit în urm�torul fragment: 

„În ziua aia m-am întins pe pat și am adormit cu fața spre ferestre, niște ferestre 

mari, care g�ureau tot zidul dinspre drum, dar care erau acoperite în parte de 

coroana teiului. Știam c� dincolo de frunzele grele este r�s�ritul, adic� șoseaua 

și moara p�r�sit�. Am adormit și am avut un vis terifiant‛. *Fantoma din moară, 

p.13] 

În romanul Doinei Ruști, indispensabila ruptur� în planul real este 

resimțit� de personajul care o tr�iește ca pe o trecere necesar� și, mai ales, 

armonioas� și este însoțit� de tr�iri din aria beatitudinii:  

„Prin ferestrele înalte venea lumina unei seri calde. Del a f�cut un pas spre unul 

dintre banchete, verde-plin, ca majoritatea scaunelor din cas�, și s-a cuib�rit în el, cu 

g}ndul c�, dac� închide ochii și st� așa c}tva timp, ceva miraculos va interveni s� 

readuc� lucrurile disp�rute‛.*Fantoma din moară, p.6] 

Lectorul atent la toate detaliile auctoriale care amplific� toate aceste forme de 

manifestare a neliniștii, provocate de o lips� de securitate, este emoționat profund, 

tulburat și neliniștit. „Mi-era o fric� teribil� nu at}t de visul care oricum trecuse, c}t de 

posibilitatea de a se repeta‛.*Fantoma din moară, p.14] 

De asemenea, în operele sale, dialogul dintre istorie și ficțiune  este 

dezv�luit prin reconstruirea metaforic� a trecutului familiei sale care înseamn�, 

pentru Doina Ruști, rescrierea, prin intermediul lecturii, a îns�şi memoriei 

colective, organizat� asemenea unor documente arhivate cu grij�. În acest punct, 

memoria se împleteşte cu istoria – at}t cea personal�, c}t şi cea a întregii 

comunit�ți. 

Realismul magic ce domin� romanul const�, mai cu seam�, în str�lucita 

îmbinare a elementelor naturale şi cotidiene cu cele supranaturale, într-o 

manier� care permite tratarea miraculosului ca şi cum ar fi elementul cel mai 

obişnuit cu putinţ�. 

În romanele autoarei, preg�tirea cititorului pentru a p�trunde în zona 

obscur� a planului imaginar se realizeaz� cu ajutorul diferitelor simboluri, 

f�c}ndu-se apel chiar la recuzita fantastic�. De exemplu, starea de spirit a 

eroinei romanului Fantoma din moară îl determin� pe lector s� intuiasc� faptul c� 

urmeaz� s� intervin� un eveniment straniu în cursul firesc al povestirii. Astfel: 

„Prin prim�var�, Del și-a dat seama c� lumea se schimb�, poate c� nu în mod 

l�murit, dar a știut c� emoția pe care o resimte vine dintr-o zon� primejdioas� a 

transform�rilor fundamentale. Într-o sear�, dup� ce-și petrecuse ziua, ca de 

obicei, cu Tantilen, în chioșcul din curte, a intrat în cas� cu sentimentul c� ceva 
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grav se înt}mpl�. Era pustiu ca și c}nd ar fi murit toți. Oglinda din antreu lipsea 

și nimeni nu aprinsese l�mpile‛. Simbolul oglinzii evidențiaz� faptul c� 

personajele create de autoare își relev� substanța identitar� aparte prin 

mijlocirea unei reflexii. Astfel, se poate remarca faptul c� „Oglinda este locul 

unui transfer, spațiul potențial în care subiectul se deghizeaz� și intr� în 

leg�tur� cu fantasmele lui, ficțiunea oglinzii refuz� distincția rigid� dintre real și 

imaginar și permite o dialectic� mai subtil� a subiectului‛. *Sabine Melchior-

Bonnet, pag. 231+ Funcția simbolic� a acestui obiect este, în opera Doinei Ruști, 

aceea de revelator identitar. Un alt simbol care susține aceast� idee și care se 

reg�sește c}teva pagini mai t}rziu este umbra interpretat�, de obicei, ca dublet al 

sufletului ce însoțește personajul în aceast� aventur� existențial�:„ - Eu sunt 

Dumnezeu. S� nu m� uiți, îi confirmase el, ridicându-se spre tavanul înalt, 

devenind din ce în ce mai lung și mai subțire, transform}ndu-se într-un fuior 

transparent, într-o umbră care începea s� se risipeasc� în camer� odat� cu apusul 

soarelui.‛ Aceste simboluri ofer� posibilitatea transgres�rii limitelor umane și 

anul�rii granițelor temporale și spațiale. 

În concluzie, opera Doinei Ruști se evidențiaz� prin funcția ludic� a 

scriiturii, se remarc� prin poetica feliilor de viaț� și cultul spontaneit�ții și 

impresioneaz� prin caruselul tehnicilor narative postmoderne, abordarea de o 

noutate tulbur�toare, realismul magic preferat de autoare. 

Note finale: 

 

*1+ C�linescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, 

kitsch, postmodernism. Traducere de Tatiana P�trulescu şi Radu Ţurcanu, postfaţ� 

de Mircea Martin, Editura Univers, Bucureşti,  1995. 

[2] Anne C. Hegerfeldt, Lies That Tell the Truth. Magic Realism Seen through 

Contemporary Fiction from Britain, New York, Rodopi, 2005, p. 12. 

[3] Franz, Roh, Magic Realism: Post-Expressionism, în Magical Realism. Theory, 

History, Community. Edited and with an introduction by Lois Parkinson Zamora 

and Wendy B. Faris, Durham & London, Duke University Press, 1995, p. 16. 
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Abstract: Duiliu Zamfirescu, the author of ‚Comăneştenilor Cycle‛, has made an 

outstanding contribution not only on the development of novel forms, but also on the 

Romanian journalism. About the latter ,it would be much to say, since it is a literary 

territory insufficiently investigated and particularly attractive for the advised 

researcher. Extensive, diverse thematically and stylistically ,uneven as a value, 

journalism reveals a strong personality, unpredictable, even contradictory. The 

intolerant spirit of Zamfirescu makes it particularly interesting, sometimes spectacular,- 

our belief is, that's why this type of writing is an important component of the work of 

Duiliu Zamfirescu, without which, all would be deprived of a  representative sequence of 

intellectual and moral complexity portrait of the author. The work proposes a sequential 

approach of the  mentioned corpus in order to process history and literary criticism in 

the existing correlative journalism, for further and deeper analysis. 

Keywords: journalistic discourse, critical reception, para-literature, intellectual profile. 

 

             Sigur c� publicistica lui Duiliu Zamfirescu este destul de vast� și 

diversificat� tematic. Este adunat� în Opere Volumele V, VI, partea I și a II-a. 

,,Publicistica , ap�rut� integral abia în ediția de Opere din anii '70-'80 ai 

secolului trecut, este extrem de variat�, cuprinz}nd cronici literare, teatrale, 

muzicale, de oper�, reportaje, note de c�l�torie, varia și miscellanea ( Des las 

palabras se chema rubrica semnat� Don Padil) și arat� aceleași preocup�ri și idei 

ca și corespondența."152 Nu m� voi opri asupra foiletoanelor, cronicilor literare, 

teatrale și muzicale, ap�rute în România liberă, nici asupra comunic�rilor sale 

academice, ci  voi face referire la ultima parte a volumului VI, Publicistică și 

Memorialistică,( 1917-1921), articole și publicații scrise, dup� stabilirea în țar�.  

         Publicistica din aceast� perioad�, scris� sub influența politicii vremii 

respective, supus� cenzurii, își pierde din frumusețea și importanța literar� a 

perioadei de debut ( perioada Rom}nia liber�) și nu numai. Totuți , interesante 

sunt articolele cu un bogat conținut istoric, dar și memorialistica unde 

portretizarea ocup� pagini importante. ,, Publicistica lui din faza final� e ,prin 

                                                           
152 Nicolae Manolescu, Istoria critic� a literaturii rom}ne-5 secole de literatur�, 

Ed. Paralela 45, Pitești 2008,pag. 478 
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urmare, o statornic� încercare de a se ridica prin spirit , principialitate, 

onestitate, deasupra simplei ,,negustorii de cuvinte" a oportunismului politic 

at}t de r�sp}ndit în epoc�."153 

 

Portretizarea figurilor politice ale perioadei respective. 

         Și figurile politice sunt foarte frumos conturate de publicistul Duiliu 

Zamirescu, cel care ne informeaz� și ne portretizeaz� astfel înc}t s� ne simțim 

mai aproape de acea perioad� ,îndep�rtat� pentru noi. Îl cunoaștem pe George 

G. Mârzescu,  ministrul de interne din perioada 1918-1919. ,, D-nul Georgel 

M}rzescu este înalt, voinic, adus de spate c�tre p�m}nt, cu chipul bronzat, parc� 

ar fi un metis de caraib antropofag cu o virgin� monegasc�; prin urmare, nu 

seam�n� cu tat�l s�u. Asta nu înseamn� îns� c� nu are spirit. Are spirit, și mai 

cu seam� esprit de suite."154 

       Pe domnul Br�tianu, prim ministru în anul 1919, Duiliu Zamfirescu îl 

aseam�n� cu papa Innocențiu al X-a. ,, Dealtminteri, și în înțelesul cel�lalt, d-l 

prim- ministru este un b�rbat interesant. Dac� ar fi c�lug�r și catolic domnia- sa 

ar sem�na cu papa Inocențiu al-X-a Daria Pamphili, al c�rui cap a trecut în 

posteritate- dac� antonimia este permis�-prin geniul lui Velasquez. Cu o c�maș� 

alb�, brodat�, peste pantaloni; cu o pelerin� pembe peste c�maș�; cu tichiuț� 

liliachie pe cap, așezat întru-un fotoliu pontificat- d-l Br�tianu ar fi, leit, 

Inocențiu al X-a."155 Iar în plan politic îl aseam�n� pe I.C.Br�tianu cu contele 

Camillo Benso di Cavour, realiz}nd o paralel� între cei doi. ,, Așa, bun�oar�, 

contele di Cavour, înainte de a intra în politic�, era militar de carier�; d-l 

Br�tianu era inginer de carier�, înainte de a deveni președinte de Consiliu; în 

1852 Cavour fu minstru de Comerț; d-l Br�tianu fu ministru de Lucr�ri Publice. 

Cavour fond� un ziar, Risorgimento, d-l Br�tianu fond� un altul, Viitorul."156 

          Dup� moartea lui Ion. C. Br�tianu, în fruntea Partidului Liberal este numit 

domnul D. Sturdza, cel ce odinioar� îl acuza de ,,pornografie", pe Duiliu 

Zamfirescu ,, C�petenia liberal� l-a um�rit ani de-a r}ndul cu o ur� nestins�, 

întârziindu-i înaintarea în carier� și închiz}ndu-i mult� vreme porțile 

                                                           
153 Duiliu Zamfirescu, Opere, VI, partea a II-a, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București, 1987 
154Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed.Minerva, București,1987,p.98  
155 Idem, pag.115 
156 Idem, pag.116 
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Academiei."157  Datorit� relațiilor politice Duiliu Zamfirescu fiind secretar 

general de Externe, iar d-nul Sturdza ministru, erau nevoiți a petrece mult timp 

împreun� pentru a-și îndeplini îndatoririle politice, ajung}nd astfel a se 

cunoaște mai bine. Duiliu Zamfirescu ni-l prezint� pe d-l Sturdza drept un 

patriot des�v}rșit, ca membru al Academiei a fost folositor ,, ca organizator" , a 

publicat multe lucr�ri dar ,,toate de complicațiune f�r� niciun talent", îns� în 

viața privat� a fost ,,om de treab� în toat� puterea cuv}ntului." ,,Ieșit din familia 

boiereasc� a Sturzeștilor Micl�ușeni, prin urmare moldovean, b�rbatul acesta a 

jucat un rol de m}na înt}i, deși a fost o inteligenț� de m}na a doua. Crescut în 

Germania, ținut în str�șnicie de mama sa , religios p}n� la bigotism, pudic p}n� 

la ridicol, el a fost un contrast viu cu mai toți oamenii politici ai timpului s�u, 

dar, tocmai de aceea, interesant."158 A fost deportat în Franța, la Paris, datorit� 

venirii la putere a lui I. C. Br�tianu (1864-1927), președinte al Partidului Liberal 

între anii 1909-1927. ,, A fost o jalnic� priveliște deportarea acestui om , și, cu un 

sentiment de dezgust, trec peste ea."159 

       O alt� figur� politic� din seria portretelor rezervate posterit�ții este cel al lui 

Petre Carp, cumnat cu Dimitrie Sturdza. ,,N�scut boier ca și d-l Sturdza, și, ca și 

d-sa moldovean din județul Vaslui, d-l Carp este ginerele aceleiași doamne 

Cantacuzino care a dat zile d-nei Zoe Sturdza, dar care n-a fost deopotriv� de 

darnic� cu fiica sa, d-na Irena Carp. Ca și d-l Sturdza, d-l Carp a înv�țat în 

Germania, de unde s-a întors cu aceeași reverenț� pentru noțiunea de ,,stat", 

astfel cum o concepuse Bismarck."160 Cu o personalitate puternic�, demn� de 

toat� admirația, cu o inteligenț� sclipitoare și un dar oratoric aparte, Petre Carp 

ce a ocupat diferite funcții politice, are locul s�u în istorie. ,, O lature a acestei 

frumoase inteligențe este darul de a vorbi. F�r� flori retorice; f�r� infinitele 

adjective ale lui Delavrancea; f�r� schimele și mimica lui Maiorescu, f�r� 

str�lucirea cam goal� a lui Take Ionescu- discursurile d-lui Carp se ascult� cu o 

uimire pl�cut� și se citește cu dragoste ca istoria lui Mommsen. C}nd d-sa 

vorbește, cu monoclul în ochi, cu capul pleșuv, cu faimoasa funt� de cravat� 

                                                           
157 Idem, pag.348 
158158 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București, 1987, pag.177  
159 Idem, pag.181. 
160 Idem, pag.183 
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neagr�, purt}nd redingota ca un englez de ras�, toat� lumea e subjugat�. 

Moldovenismele stilului s�u oratoric îi dau un farmec mai util."161 

             Pentru a ni-l prezenta pe Al. Marghiloman, Duiliu Zamfirescu ne 

povestește un scurt episod din casa lui Titu Maiorescu desctriind în am�nunt 

atmosfera ce punea st�p}nire pe interiorul spațiului unde aveau loc seratele 

literare.Ni-l prezint� drept ucenic al domnului Carp, ucenic care mai t}rziu 

tr�deaz� pe cel ce l-a ajutat și nu numai.. ,,D-l Carp venea c}teodat� s�-și vad� 

,,gogomanii". De c}tva timp, îl însoțea un t}n�r elegant, cu ochii trași la coad� în 

sus, totdeauna în frac, care t}n�r jena pe ceilalți și se simțea jenat el însuși. Toat� 

lumea știa c� este fiul bogatului Iancu Marghiloman și c� s-a înscris în partidul 

junimist: un viitor ministru, c}rje a b�tr}neților d-lui Carp. Nimeni nu prevedea 

c� numita cârje va rupe gâtul șefului."162 La fel procedeaz� ori de c}te ori simte c� 

este în dezavantajul propriu, cu oricine, doar pentru a-i fi bine.,,În politic�, d-sa 

a început, dup� cum am spus, cu d-l Carp, pe care l-a f�cut imposibil cu legea 

contra tramvaielor, și apoi l-a p�r�sit, c}nd a simțit c�-l p�r�sește regele Carol; 

de la d-l Carp a trecut la d-l Maiorescu, iar c}nd acesta și-a trimis demisia în 

str�in�tate, d-l Marghiloman a fost ales șef la Partidului Conservator."163 

        ,,Al�turi de gazetarul care nu reușește înc� s� ias� din convenție, din 

relatarea aventurilor galante, pentru care va manifesta mereu sl�biciune, al�turi 

de reporterul cam desuet, se profileaz�  un portretist cu înclinație spre tipologia 

groteasc� ( Deputatul, Notarul), un observator de gesturi tipice și de limbaj 

autentic ( La denii), de moravuri pestrițe și pitorești ( La șosea)."164 

 

Caracterul  de document istoric al publicisticii scriitorului Duiliu Zamfirescu 

            Se știe c� cenzura era inamicul scriitorilor din perioada respectiv�. Totuși 

, Duiliu Zamfirescu, public� un articol adresat  ,,domnului Director al Cenzurii 

din țara rom}neasc�", I. G. C�tuneanu,  întreb}nd despe ce ar trebui s� scrie, 

indignat fiind de faptul c� unui coleg i se cenzurase chiar și titlul articolului.,, 

Un colaborator al nostru, Amărâtul de pe Amaradia, a încercat s� publice în 

Îndreptarea, un articolaș de cronic� vesel�, intitulat Aventurile unui porc. 

                                                           
161 Duiliu Zamfirescu, Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București, pag. 187 
162 Idem, pag. 190 
163 Idem, p. 192 
164 Șerban Cioculescu, Istoria Literaturii Române III, Epoca Marilor Clasici, 

Ed.Acad, Rep. Soc. Rom}nia, București, 1973. 
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Funcționarii dumneavoastr� au cenzurat o parte din articol și – lucru nou – au 

cenzurat chiar titlul."165 Ba chiar îi cere s� li se comunice o list� de cuvinte ce nu-i 

sunt pe plac, pentru ca scriitorii s� nu le mai foloseasc� . ,, Dar, admiț}nd c� ați 

avea oarecari cuvinte de meteorism sufletesc de a v� solidariza cu acest grațios 

fenomen al naturei, am dori s� binevoiți a ne comunica o list� de cuvinte 

rom}nești cu care tr�iți r�u sau s� ne indicați animalele vivipare și ovipare 

pentru care aveți o sl�biciune special�. "166 

           Într-unul din articole, Duiliu Zamfirescu evoc� un episod dureros din 

timpul guvern�rii lui Al. Marghiloman, ce se afla în fruntea cabinetului 

conservator, venind la putere în 1918 , organizând alegeri (frauduloase) pentru 

a conferi legalitate guvernului, înițiind o serie de m�suri impopulare. Una 

dintre m�suri a fost legea Garoflid ,,cunoscut� în epoc� sub numele de legea 

arend�rii silite" ce prevedea ca 1.400.000 ha s� fie arendate ț�ranilor, aceștia 

fiind obligați s� le lucreze. Pentru cei nesupuși erau prev�zute amenzi și 

condamn�ri foarte mari."167 

              Duiliu Zamfirescu a încercat editarea unei reviste Îndreptarea literară, 

revist� ce nu a avut mare succes. De fapt nu se știe sigur nici c}te numere au 

ap�rut. ,, Revista a ap�rut la termenul fixat și avea, pare-se, o înf�țișare grafic� 

elegant�. A r�mas p}n� acum un mister c}te numere au ap�rut."168 Publicația a 

ap�rut la Iași f�r� a se mai p�stra ast�zi nici m�car un num�r.,,În 1918 a scos la 

Iași Îndreptarea av}nd ca supliment literar Îndreptarea literară, din care au ap�rut 

șapte numere, dar nu s-a p�strat niciunul. Este singura publicație periodic� 

condus� de Duiliu Zamfirescu."169  

               Din manuscrisele ce au fost rezervate posterit�ții spre a fi publicate  

afl�m despre drama de la Veneția, dram� ce a cauzat o adev�rat� campanie în 

                                                           
165 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București,1987,p.105 
166Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București,1987,p.105  
167 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed.Minerva, București, 1987  , p.245 
168Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București,1987, pag.270 
169 Virgil Vintilescu, Istoria literaturii române, Epoca ,,Junimii", Editura Excelsior 

Art 2008, pag.853 
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pres� .,,O campanie violent� începu în pres�."170 Se zvonise c� principele 

Ferdinand , era îndr�gostit de domnișoara V�c�rescu și dorea s� o ia de soție. 

Elena V�c�rescu era fiica ministrului Jean V�c�rescu ,,un b�rbat foarte miop, cu 

o mustaț� tras� la fier, cu dinții negri, cu o incapacitate de a pronunța pe r foarte 

accentuat� și puurea cu o țigar� de foi în gur�,"171 c�ruia i se ceruse demisia 

dup� izbucnirea scandalului. Toat� lumea era împotriva acestei c�s�torii, chiar 

dac� regele și regina nu vedeau nimic r�u în asta. Îns� regele se r�zg}ndi 

v�z}nd reacția poporului. ,,Oricum ar fi, la Bucurști, toat� lumea era de acord 

pentru a striga împotriva V�c�reștilor. Regele, care la început fusese ,,pentru", 

de îndat� ce prinse de veste de curentul ostil ce se forma în clasele noastre 

dominante, cu intuiția simțului s�u practic, schimb� c}rma și se declar� cu 

hot�r}re ,,contra"."172 Dezam�git�, p�r�sit� de toat� lumea , regina dori s� plece 

la Veneția. ,, În aceste împrejur�ri, regina, p�r�sit� de toat� lumea, plec� din 

țar�. Nervii s�i zdruncinați îi produceau o bizar� paralizie infantil�, 

împiedicând-o de a umbla; de aceea ceru s� mearg� la Veneția, unde gondola 

permite tuturor șchiopilor s� cread� c� nimeni nu se servește de picioarele 

sale."173 Cum este de înțeles, idila dintre prințul Ferdinand și Elena V�c�rescu nu 

se materializeaz�, chiar dac� regina era de partea lor. ,, ,,Drama" iubirii, 

nefinalizate matrimonial, dintre prințul moștenitor Ferdinand, și frumoasa 

instruita și spirituala Elena V�c�rescu, exilul reginei- protectoarea inocent� și 

f�r� autoritate a idilei celor doi îndr�gostiți- scandalul stârnit în societatea 

monden� rom}neasc� și în cea occidental� a ispitit condeie de toate facturile."174 

 

Conturarea portretului scriitorului. 

           Cu siguranț�  scriitorul Duiliu Zamfirescu are locul s�u în literatura 

rom}n�. A scris o limb� clar� și curat� fiind preocupat în permanenț� de estetic 

și frumos. 

                                                           
170 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București,1987,pag.168 
171 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București, 1987, pag.167 
172 Idem, pag.169 
173 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed. Minerva, București, 1987, pag.169 
174  Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed Minerva,București,1987, pag.344 
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Eugen Lovinescu e de p�rere c� ,,stilul lui Duiliu Zamfirescu r�m}ne înc� 

modelul cel mai realizat p}n� acum al literaturii noastre. Un simț al formei 

precise, f�r� digresiuni și pitoresc voit, o eleganț� ieșit� din simplicitate și din 

discreție, o reținere evident�, un amestec judicios al limbii curente a omului de 

cultur� general�, f�r� excese de specializare, cu neologisme și cu arhaisme 

venite la locul lor și topite într-o mas� solubil�, un ton de detașare cuviincioas� 

faț� de obiect și de respect de sine și de cititor, o îmbinare de r�ceal� aparent� și 

de pasiune conținut�, o fluiditate ce nu se confund� cu ușurința și frivolitatea, 

fac din acest stil o oper� de art� valabil� prin armonia și echilibrul ce respir�."175 

             Odat� cu trecerea timpului  lui Duiliu Zamfirescu îi dispare aerul de 

poet din tinerețe , l�s}nd locul unui om politic. ,, Acum îți ap�rea dinainte un 

atlet, drept și p�trat la bust cu înf�țișarea unui militar gata de a comanda. Și 

sufletește, aceeași încov�iere; de la prevenitorul în p�reri de alt� dat�, de la 

tem�torul de a nu ap�sa  cu nimic pe sufletul altuia, vedeai acum o voinț� 

hot�r}t� a c�rei accent era pururea aparent. P�truns de calit�țile lui, c�uta s� le 

mpun� oricui și oric}nd. Faț� de ai casei, de ai lui, lua atitudinea de st�p}n, 

punctua și sublinia recomandațiile și frazele."176În ceea ce privește 

temperamentul scriitorului, acesta a dat mereu dovad� de impulsivitate. Se știe 

c� Duiliu Zamfirescu r�spunde de c}te ori este atacat at}t și nu doar atunci c}nd 

se face referire la opera sa ci și c}nd îi este judecat compotamentul sau anumite 

fapte și acțiuni. Nu permite nim�nui s�-i aduc� acuzații nefondate. Are r�spuns 

pentru orice. ,,V� previn c� sunt în curent cu tentativele de a fi ponegrit în 

sferile înalte, la Curte, în fața Legațiunilor, chiar în propriul meu partid. 

Asemenea încerc�ri m� las� rece."177  

        C� este mulțumit  și m}ndru de propria creație , și asta cunoaștem, at}t din 

publicistic� c}t și din corespondenț�. Ba chiar o susține și o afirm� ori de c}te ori 

consider� c� este necesar spre a r�spunde celui ce-l provoac�. ,,Adresați-v� la cel 

dintâi elev din clasa a-VII-a și el v� va spune c� învaț� patriotismul în volumele 

                                                           
175 Biblioteca critic� Duiliu Zamfirescu,  Antologie, studiu introductiv, tabel 

cronologic, note și bibliografie de Ioan Adam, Ed. Eminescu,București, 1976, 

pag.53. 
176Biblioteca critic� Duiliu Zamfirescu,  Antologie, studiu introductiv, tabel 

cronologic, note și bibliografie de Ioan Adam, Ed. Eminescu, București, 

1976,pag.52  
177 Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed.Minerva, București, 1987, pag. 84 
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mele. Citirea lor este obligatorie la cursul de limb� rom}n�. De 30 de ani de 

când scriu, preocuparea mea a fost de-a întoarce sufletul rom}nilor c�tre iubirea 

de propria lor țar� și c�tre înf�ptuirea idealului național. Citiți Viața la țar�, 

T�nase Scatiu, În r�zboi, Îndrept�ri, Anna etc, etc și veți g�si  popularizarea ideii 

r�zboiului nostru de ast�zi, dar, firește, nu cum l-ați f�cut domniele-voastre. 

Luați tipurile create de mine, pe Com�neșteanu, pe Milescu, pe baciul Micu -

chiar și femeile din romanele mele -și veți vedea c� visez la o Rom}nie Mare de 

c}nd eram t}n�r. V� citez pagini întregi din Îdrept�ri și Anna în care vibreaz� 

sufletul unei patrii comune a tuturor românilor."178 

         ,,În articolele publicistice de la Rom}nia Liber�, în corespondența (mai ales 

cu T. Maiorescu, I. Negruzzi și N. Petrașcu), în rapoartele academice și în c}teva 

articole de larg ecou, ca Poporanismul în literatur�, Metafizica cuvintelor, 

Cuvinte critice, Literatura viitorului, a formulat principalele puncte de vedere 

proprii în privința unor probleme literare și estetice de actualitate a unor 

curente literare și a valorii unor scriitori rom}ni contemporani."179 

 

                                                                  

 

                                                           
178 I Duiliu Zamfirescu,Opere, Vol.VI, partea a IIa, ed. Îngrijit� de Ioan Adam și 

Georgeta Adam, Ed.Minerva, București, 1987, pag. 84 
179 Virgil Vintilescu, Istoria literaturii române, Epoca ,,Junimii", Editura Excelsior 

Art 2008, pag. 853 
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Repere ale ironiei în totalitarismul din spațiul Europei sud-estice 
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Abstract: Humour is a feature of national spirituality, so the competence and 

performance of the political satire is completing the behavioral and psychological profile 

of a people. National specificity was shaped, over the centuries, by internal and external 

factors. The genetic and cultural heritage, together with some geographical and 

historical contexts created pitiful humour but also the genuine irony and self-irony. 

Anticommunist satire appeared from the tension between society aspiring to freedom, 

injured conscience and cloister totalitarianism; their collision leading to a special, 

sublimated riot. Thus, anticommunist humour becomes a sort of dissidence, hidden by 

the allusive values of the text, in order to expose propaganda and to proclaim the truth. 

As fruits of the Romanian satirical spirit, influenced by the Balkan, the jokes’ 

protagonists, acquire their own life and cross decades of totalitarianism. 

Keywords: irony, political satire, totalitarianism, national/ European specificity, 

dissidence, propaganda  

 

  Sunt numeroase asocierile f�cute de-a lungul ultimului secol între 

nazism și comunism; este remarcabil� asem�narea discursurilor ținute de Lenin, 

Stalin, Hitler sau Mussolini, similare sunt și campaniile represive ale ambelor 

sisteme totalitare. În 2017 se împlinește un veac de la revoluția bolșevic�; în 1917 

Germania era aproape învins� dup� cel dint}i r�zboi mondial, dar se înfiripa 

nazismul. Dictaturile au determinat reacții intelectuale, printre ele și umorul 

apropiat sarcasmului. Consider�m îndrept�țit s� amintim aici fraza lui Anthony 

Ashley Cooper: „Cu c}t sclavia este mai crunt�, cu at}t bufoneria este mai 

rafinat�.‛*1+     

Europa r�s�ritean� a trecut prin zece ani de fascism, apoi prin jum�tate 

de secol comunist. Între 1944 și 1989, Rom}nia a cunoscut transformarea 

moralei, ciocnirea sferelor de influenț� politic� at}t în plan intern, c}t mai ales 

extern. Aflat� sub ochiul de „Big brother‛ al URSS, țara noastr� a traversat 

r�zboiul rece și izolarea prin „cortina de fier‛. Ministrul nazist Joseph Goebbels 

și  Winston Churchill au fost cei care - din 1945 - au lansat și popularizat 

sintagma cortina de fier.*2+ Aceast� metafor�, ce înc� d� fiori, trezește în 

imaginația intelectualului desp�rțirea Europei, separarea spiritulit�ții în 
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democrație și totalitarism, libertate și cenzur�, umor la scen� deschis� versus 

umor ascuns în tem�toare ambiguitate.  

Venirea comuniștilor la putere a dus la confuzia identit�ților sociale *3+; 

confiscarea averilor, naționalizarea propriet�ților, distrugerea satelor au dus la 

destabilizare spiritual� și la impostur�. Opoziția intelectual� și fizic� la 

comunism a fost relativ slab�, anihilarea disidenților   petrec}ndu-se rapid și 

eficient: sistemele Dej și Ceaușescu au determinat prin șantaj ori agresare, 

colaborarea intelectualilor și a oamenilor de r}nd. În mod organizat și asiduu, s-

au falsificat cotidianul și istoria, a fost indus� utopia socialismului paradisiac. 

Prin aservire cultural�, toate domeniile artei au fost utilizate în propagand�, 

modelele culturale au fost distruse, impostura și oportunismul au înlocuit 

valorile. Libertatea individual� – precar� și în anii ’40 - dispare, domnește 

cenzura pe criterii politico-sociale, acuzarea valorilor autentice de 

„cosmopolitism‛.  Dup� modelul lui Stalin, ce redenumise orașe cu numele 

s�u, cultul personalit�ții se contureaz� din ce în ce mai pregnant și la noi, prin 

anturajul lui Nicolae Ceaușescu. Acestuia i se inventeaz� o biografie glorioas�, 

încerc}nd a compensa imaginea penibil� a celui care a ocupat 24 de ani funcția 

de președinte al ț�rii. Dac� p}n� la moartea lui Gheorghiu-Dej, Nicolae 

Ceaușescu era în cel mai bun caz tolerat și adesea ironizat, odat� cu accederea la 

conducerea PCR, președintele agramat se impune prin jocuri de culise, teroare și 

o echip� credincioas�, protectoare.  

Tr�s�turile generale pentru epoca 1945-1989 sunt: inducerea conceptului 

de om nou, condamnarea intelectualilor, lozincile proletcultiste, realitatea 

antagonic� (favorizarea membrilor importanți ai P. C. R. într-o perioad� c}nd 

oamenii de r}nd tr�iau în s�r�cie), literatura optzecist� încerc}nd a se smulge 

politicului, artă cu teză vs. artă pentru artă. În secolul XX, majoritatea mișc�rilor 

culturale se apropie de o ideologie, înțeleg}nd prin aceasta religie sau politic�; 

nazismul și comunismul au fost curentele ce au exploatat la maximum arta. 

Unul dintre cele mai bizare fenomene cultural-politice a fost migrarea 

suprarealiștilor c�tre socialism. 

 Esticul, rom}nul în cazul nostru, își conștientizeaz� de mult ipostaza 

inferioar� și mai degrab� viseaz� la normalitatea civilizației occidentale: 

economie puternic�, înv�ț�m}nt în bune condiții, transport modern, siguranța 

vieții, cultur� în mass-media, servicii medicale adecvate, motive de a r�m}ne în 

țar�.  Cunoscutele frustr�ri și cauzele acestora au modelat spiritualitatea și 

personalitatea național�. Unirea în cuget și-n simțiri nu a fost vreodat� calitatea 

reprezentativ� a locuitorilor din spațiul carpato-danubiano-pontic. Acest minus 
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al colectivit�ții rom}nești este relaționat de unii cercet�tori cu apariția ironiei și 

a umorului negru în țara noastr�. Un banc din anii ceaușiști la aceasta se referea: 

„Persoana care ascult� bancuri politice ia un an de puşc�rie. Cel care spune, ia 

trei ani. În schimb, cel care nici nu spune, nici nu ascult� ia şapte ani de 

puşc�rie. De ce? Pentru c� nu particip� la viaţa politic� a ţ�rii.‛*4+ 

Mai desprindem de aici o idee: fiind cunoscut� practica Securit�ții care 

uneori aresta, apoi c�uta/ fabrica probe, oricine era considerat vinovat p}n� la 

dovedirea contrariului. C� în Rom}nia s-au înt}mplat și se înt}mpl� evenimente 

neașteptate, constat� sarcastic și Dorin Tudoran, autorul c�rții Absurdistan, o 

tragedie cu ieşire la mare: „În Rom}nia se înt}mpl� mereu lucruri foarte 

interesante, fiindc� nu se înt}mpl� niciodat� ce trebuie‛.[5]    

Propaganda sovietoid� s-a folosit de art� și de pres�, promov}nd așa-ziși 

poeți, prozatori, dramaturgi, aserviți regimului Dej-Groza, Ceaușescu. Creațiile 

lor sunt penibile și orice intelect peste medie reacționeaz� prin detașare 

amuzat�; Noe Smirnov, Ion Serebreanu sunt nume destinate așez�rii într-o 

involuntar� galerie a grotescului proletcultist: „strugurii luminii în teascuri mari 

striviți/ republicii întregi d�ruiți*<+‛*6+ etc. 

Dup� zeci de ani contempl�m cu z}mbet amar sau rictus, 

compromisurile unor oameni care pentru bani și o relativ� libertate, au pactizat 

cu sistemul totalitar. Adrian Cioroianu a analizat cu multe prilejuri anii 

totalitarismului în Rom}nia, identific}nd și cauzele apariției umorului sarcastic 

al populației:  
  „Din cauza ineficienței cronice a economiei, din cauza sist�rii importurilor şi 

îndrept�rii unei mari p�rţi de producţie c�tre export, din cauza, în fine, aplic�rii unui 

program drastic de economisire a carburanţilor şi energiei electrice, viaţa de zi cu zi a 

rom}nilor a c�p�tat tr�s�turi aflate la limita dintre coşmar şi teatrul absurdului. În final, 

Ceauşescu şi-a v�zut visul cu ochii: în martie 1989 Rom}nia a anunţat c� şi-a lichidat 

toate datoriile externe şi c� este capabil� de o inversare a rolurilor — adic� devenea 

astfel o ţar� care putea acorda credite la r}ndul s�u. Pentru Nicolae Ceauşescu, nu exist� 

nici o îndoial�, aceasta reprezenta suprema victorie în faţa cercurilor financiare 

occidentale; pentru poporul rom}n era îns� mult prea t}rziu. Fusese o victorie â la 

Pyrus: tot ceea ce alimentase c}ndva popularitatea Conduc�torului se ruinase odat� cu 

nivelul de viaţ� al celor conduşi, devenit mai problematic ca niciodat�.‛ [7] 
   „Nimic nu poate exemplifica mai bine acest straniu melanj dec}t umorul negru 

n�scut şi colportat în aceast� perioad�, dec}t glumele (bancurile) rom}nilor: c}teodat� 

Ceauşescu este ascuns în spatele apelativului Maoşescu (amalgam între numele s�u şi cel 

al lui Mao, iniţiatorul revoluţiei culturale chineze). Tot în bancuri, Bucureştiul devine 

Ceauşima (Ceauşescu plus Hiroşima)‛.[8] 
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  Lipsurile materiale, dezam�girea, frustr�rile au dus la detestarea P.C.R. 

și la ur� faț� de familia Ceaușescu. Violența imaginarului din bancuri și 

anecdote este nemaiînt}lnit� în fostul „bloc comunist‛, motivul uciderii cuplului 

Nicolae și Elena Ceaușescu revine obsedant în umorul sadic al anilor ’80. 

 Autoironia est-european� e transparent� în celebra carte a lui I. D. Sîrbu, 

Adio, Europa!.  Romanul - scris în cei mai grei ani ceaușiști - este o „istorie 

ieroglific�‛ modern�; țintele comicului grotesc sunt: misticismul incriminat de 

comuniști, supraviețuirea ortodoxiei, nepotismul, condamnarea din motive 

politice, reeducarea, dezbinarea, accederea nemeritat�, oltenii (familia lui Nicolae 

Ceaușescu era din aceast� zon�), ocupația rus�, balcanismul Isarlâkului 

românesc imaginat, limitarea consumului cultural la zona est-european�, 

interesul rom}nilor pentru lucrurile str�ine, slug�rnicia, adaptarea, simbolistica 

verdelui legionar și a roșului comunist, lipsurile materiale, specula cu alimente, 

frica, ședințele de partid, cuplul atotștiutor Nicolae și Elena Ceaușescu, 

comerțul ilicit cu filme, cenzura, îndoctrinarea, exportul în ciuda lipsurilor 

interne, discursurile demagogice prezente în mass-media, supravegherea, 

intercept�rile.          

 Discursul narativ folosește ironic  expresii frecvente în „limba de lemn‛ 

a partidului comunist: misticismul, materialismul dialectic, dușmanii poporului, 

proletariatul, imperialismul reacționar, agitator. 
 „Ultimele zile ale regimului comunist. Reşedinţa de la Snagov este înconjurat� 

de mulţimea care cere capul lui Ceauşescu. În lips� de orice speranţ�, demolatorul de 

biserici îşi recap�t� credinţa:        

 - Doamne! se rug� el fierbinte, ajut�-m� s� fac un salt în timp şi s� m� trezesc 

într-un loc în care s� fiu în siguranţ�. Şi dac� se poate, s�-mi p�strez funcţia, ad�ug� el 

şoptit. P�m}ntul se cutremur�<        

Nea Nicu deschise ochii. Interior luxos, el mult mai t}n�r, într-un pat cu 

baldachin, în c�maş� de noapte cu broderii fine, ţesute cu fir de aur. Un majordom cu 

peruc� şi ciorapi trei-sferturi îi zimbi prietenos:   

- Bun� dimineaţa, Alteţ�!    

 - Unde sunt? Cine sunt? întreb� cel mai iubit fiu al poporului, pe un ton 

dictatorial. 

- He-he! Glumiţi, desigur, Excelenţ�! Sunteţi însuşi Arhiducele Franz Ferdinand, 

primul. Unde s� ne afl�m altundeva dec}t în vastul palat de la Viena? - Bine! zise 

Ceaușescu intr}nd rapid în pielea personajului, deşi nu auzise de el. Ce program avem 

azi?    

- Azi facem bagajele. M}ine plec�m la Sarajevo.‛  
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 Anecdota este complex�, cuprinz�toare; identific�m coordonate spațio-

temporale diferite, o relaționare interesant� a sorții celor doi conduc�tori. 

Amândoi au sfârșit împușcați și este sugerat - în mod sarcastic – ineluctabilul. 

Trimiterile cultural-istorice spre Alexandru Lăpușneanul și episodul asasin�rii 

arhiducelui (Sarajevo, 28 iunie 1914) confer� anecdotei un aspect livresc, 

destinând-o unui receptor avizat.     
  „C}țiva rom}ni hot�r�sc s�-l omoare pe Ceauşescu şi angajeaz� un asasin  

profesionist. Cel ales şi-a preg�tit îndelung şi minuţios atentatul. În ziua hot�r}t�, îns�, a 

dat greş. La anchet�, securiştii, care-i cunoşteau performanţele, l-au întrebat, intrigaţi, 

cum a fost posibil.  

  - Cum s� v� spun? Eu sunt obişnuit s�-mi fac treaba în linişte, s� m� concentrez 

atunci c}nd trag. P}n� acum nu mi s-a mai înt}mplat ca, în momentul decisiv, toat� 

lumea din jurul meu  s� strige continuu: Trage, m�, odat�, trage!!!‛ [9] 

 Prezenta anecdot� numai c}t îl evoc� pe Nicolae Ceaușescu; ea 

sintetizeaz� dorința unanim� de înl�turare a președintelui comunist, fiind 

sugerat și faptul c� Securitatea îns�și ar fi dorit-o.    

 Înc� din 1945 s-au remarcat prin curajul vecin inconștienței, asum}ndu-

și riscuri enorme, artiști precum Constantin T�nase, P�storel Teodoreanu, Jean 

Moscopol, satiriz}nd regimul rusofil. Exemplific�m țintele ironiei artistice 

anticomuniste în cupletele lui Jean Moscopol: 

- Obediența faț� de sovietici:                                                                               

 „Ce frumoas� este viaţa/ C}nd joci tenis dimineaţa,                

Iar la pr}nz te deranjezi/ S�-ţi dea ruşii s� semnezi.‛ *10+ 

 

- Parvenirea non-intelectualilor în funcții ale aparatului de stat (tr�s�turile 

„omului nou‛, cu „origine s�n�toas�‛): 

„Şi ajungi din potcovar/ În guvern subsecretar.                                                                                       

Ce frumos e c}nd vin ruşii/ Şi îţi spun din dosul uşii                                                                       

Cum s� vorbeşti, cum s� taci/ Şi pe-apostolu’ s� faci.‛ *12+ 

- Deschiderea c�tre violenț� și compromis 

„Într-o ţar� comunist�,/ C}nd eşti fire arivist�                                                                                 

Ș-ai un caracter sinistru,/ Poţi ajunge chiar ministru    

 Dup� ce-ncasezi la prime/ Şi te faci p�rtaş la crime.‛ *13+ 

 

- Totalitarismul, abuzurile: 

„C}nd sovieto-comitetul/ Îţi cere autoportretul,/ Ăsta-i semn c� nu-i mai placi/ 

Şi c� autocritica ai s�-ţi faci./ Dup� ce-ţi g�sesc ei buba,/ Urmeaz� autoduba/ Şi 
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apoi toat� istoria/ Se termin� cu autopsia./ Roata lumii se înv}rteşte/ Țac, țac, 

țac./ Şi orice crim� se pl�teşte/ Țac, țac, țac./ Comunismu’ înt}i te ajut�/ Țac, țac, 

țac./ Şi apoi te execut�/  Pac, pac, pac.‛ *14+ 

 

   În ultimul citat sesiz�m intertextualitatea și parodia: c}ntecul satiric 

folosește linia muzical� și refrenul cunoscutei melodii „Mor�rița‛. Finalul aduce 

o substituire macabr�, zgomotul roții de moar� este înlocuit cu onomatopeea 

imit}nd împușc�tura. Chiar genealogia lui Jean Moscopol se leag� de subiectul 

lucr�rii noastre, el av}nd ascendenț� greco-bulgar�.     

Satira deschis� dintre 1944-1948 a h�rțuit sistemul sovietoid, iar umorul 

anticeaușist    (deși, în unele realiz�ri, savuros) a fost înlocuitorul adev�ratei 

opoziții și un refugiu  în pseudolupta cu totalitarismul. 

 

 

Note 

[1] http://www.romanialibera.ro/aldine/zece/mic-dictionar-de-umor-363345 

[2] https://istoriiregasite.wordpress.com/2011/01/10/cortina-de-fier/ 

*3+ Lucian Chișu, Laurențiu Hanganu, Literatura în epoca totalitarismului, Editura 

Printech, Bucureşti, 2008. p. 302 

[4] http://jurnalul.ro/scinteia/special/cantarea-romaniei-faza-pe-cartier-

parodiindu-i-pe-clasici-319434.html 

[5] Dorin Tudoran, Absurdistan: o tragedie cu ieșire la mare, Editura Polirom, Iași, 

2006. p. 4 

*6+ Lucian Chișu, Laurențiu Hanganu, Literatura în epoca totalitarismului, Editura 

Printech, Bucureşti, 2008. p. 44 

[7] Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. Editura Curtea Veche, București, 2013 

p. 471 

[8] Ibidem 

[9]http://jurnalul.ro/scinteia/special/tovarasul-nicolae-ceausescu-eroul-cel-mai-

iubit-al-bancurilor-oamenilor-muncii-din-rsr-519923.html 

[10] http://bloguluibalan.ro/index.php/analize/191-cupletele-anticomuniste 

[11] ibidem 

[12] ibidem 

[13] ibidem 
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Rigoletto – între modelul literar și personajul operei lui Verdi 
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Abstract: Coming from the Jester in ‚Regele se amuză‛ by Victor Hugo, librettist 

Francesco Maria Piave and composer Giuseppe Verdi have built a particular character of 

lyric opera, in which the emotional charge, gracefully drawn with the hugolian 

instruments of powerful romance, is redefining its coordinates based on musical-lyric 

emotions, with the complex resources of  libretto and music. Therefore, our approach is a 

comparative analysis of the two characters from the source text and libretto, in order to 

identify common elements and particular points of structural innovation, with a 

relatively distinct purpose. 

Keywords: libretto, literary discourse, musical language, romantic character, common 

elements 

 

Creația lui Giuseppe Verdi, în perioada 1850 -1860,  pune accentul pe 

dezv�luirea unor imagini muzicale, a dramatismului, a personajelor, așa cum 

afirm� M. S. Druskin ,,situațiile dramatice realiste și reliefate, caracterele 

pregnanat conturate, iat� ce este principal, dup� p�rerea lui Verdi, într-un 

subiect de oper�‛.*1+ În aceast� perioad�, compozitorul urm�rește în mod 

special mijloace de expresie pentru a contura personajele sale și d� o importanț� 

deosebit� libretelor. Verdi alegea prima oar� subiectul, pe care se construia 

libretul, iar apoi se oprea cu profund interes asupra personajelor, pe care le 

vedea clar cu înf�țișare, caracter, mimic� și chiar în mișcare, devenind pentru el 

,,oameni vii‛*2+ și abia dup� ce toate elementele dramatice erau puse la punct, 

se îmbr�ca totul în forma muzical� potrivit�.  

 Tragedia inegalit�ții sociale st� la baza operelor compuse în aceast� 

perioad�, cunoscute ca ,,trilogia popular�‛ care cuprinde adev�rate capodopere: 

Rigoletto, Trubadurul și La Traviata, un reper în opera verdian�. Verdi remarcase 

înc� din 1849, drama lui Victor Hugo, Regele se amuză, despre care relata într-o 

scrisoare c� este ,,o pies� splendid�, cu situații dramatice zguduitoare‛.*3+ 

 Denumit� inițial Blestemul, melodrama p�rea a fi sortit� eșecului, din 

cauza subiectului și autorului piesei, care propunea un portret nu tocmai 

favorabil al regelui Francois al Franței, cu un ,,spirit explicit antimonarhic‛, 

spectacolul fiind interzis pe scenele pariziene.  
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 Regele se amuză, este scris� în 1832, și se  impune, al�turi de alte drame 

istorice precum Cromwell, 1827, Hernani sau onoarea castiliană, 1830 (o alt� surs� 

de ispirație pentru Verdi) Ray Blas,1838, ,,prin sonoritatea ritmic� a noului 

alexandrin, suținut de limbajul bogat neologistic și de formele exprim�rii 

populare‛.*4+ Teatrul lui Victor Hugo, autor considerat reprezentant al școlii 

romantice și promotor al mai multor direcții în literatura secolului 19 în Franța, 

își propune s� înf�țișeze fr}nturi de realitate, cu aspecte contradictorii, dup� 

cum chiar autorul spunea, ,,o combinație a sublimului  și a grotescului, care se 

încrucișeaz� în dram�, așa cum se încrucișeaz� și în viaț�‛.*5+ Personajele lui 

Hugo sunt ,,omogene, schematice, plate‛*6+,  ilustratoare ale unui destin de 

excepție, marcate de opoziții, cu un contrast între înf�țișare și caracter,  sunt 

personaje mobile, care se schimb� pe parcursul acțiunii, sufer� ,,mutații 

psihologice‛ *7+, sau uneori se afl� într-o antitez� între condiția sociala și 

caracter.  

 Personajele dramei Regele se amuză, sunt caracterizate de aceste contraste 

specifice scrierii romantice a lui Hugo, regele este chipeș și de aleas� viț�, dar 

ușuratic, pervers, superficial, lipsit de scrupule, interesat doar de petreceri. 

 ,,Serate, muzici, dansuri, bufoni și trubaduri, 

Plimb�ri la braț în tain�, spre sear�, prin p�duri, 

Mii de pl�ceri, ce noaptea misterios le cerne, 

Acesta-i viitorul ce-n cale ni s-așterne...,,*8+ 

 În antitez� cu regele se afl� Triboulet, bufonul, despre care Hugo scria în 

prefața piesei c�  ,, Triboulet e hidos, Triboulet e neputincios, Triboulet e 

bufonul curții, aceast� întreit� nenorocire care-l înt�r}t� ...Triboulet n-are pe 

nimeni pe lume afar� de fiica lui, el o ascunde de toți într-un cartier slab 

populat, într-o cas� retras�....Copila crește nevinovat�, credincioas�, cast�.‛*9+   

Bufonul Triboulet este disprețuit și ironizat de toți curtenii, care îl numesc 

,,specimen aparte‛, ,,dihanie diform�‛*10+, dar este mereu al�turi de rege, este 

singurul care are curajul s� spun� ce g}ndește, care demasc� f�ț�rnicia nobililor 

de la curte, fapt ce atrage ura și dorința de r�zbunare a acestora. Triboulet este 

conștient de destinul s�u trist și își plange soarta, dar își recunoaște și disprețul 

și invidia ce o poart� chipeșului rege, care are lumea la picioare. 

 ,,Natura- și oamenii la fel-  

Au pl�m�dit din mine un om crud și mișel. 

S� fii bufon! Ce sc}rb� ! S� fii o pocitur� ! 

Din zori și p}n se las� amurgul- ce tortur�!,,*11+  
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 Triboulet se schimb� pe parcursul desfașur�rii acțiunii: dac� în primul 

act este înf�țișat ca un personaj diform,  invidios, avar, r�ut�cios, plin de dorinț� 

de r�zbunare și dispreț faț� de rege și  lumea de la curte, în actul al doilea, el își 

descoper� latura pozitiv�, figura de tat� iubitor, devotat p}n� la sacrificiul 

suprem, pentru care a sa copil�, Blanche, este sensul vieții sale.     
 ,, Eu te am doar pe tine. Un altul e avut... 

Tu ești al meu tezaur și singuru-mi avut. 

Sunt care cred în Domnul.Credința mea e-n tine. 

Sunt alții, r�sf�țații m�rețelor destine,  

Au glorie, onoruri, putere de despot... 

Dar eu numai pe tine te am. C� tu mi-ești tot !‛ [12] 

Autorul a plasat punctul central al dramei în blestemul care se abate 

asupra s�rmanului bufon, blestem care ar fi trebuit s� cad� asupra regelui, dar -

caracteristic literaturii romantice-  personajul pozitiv este cel care are o soart� 

crud�. Victima propriei sale uneltiri, Triboulet, orbit de dorința de  a r�zbuna 

r�pirea inocenței fiicei sale Blanche de c�tre regele meschin, dar c�ruia destinul 

favorabil nu-i refuza parc� nimic, devine spre finalul dramei purtat de bucuria 

demonic� de a avea la picioarele sale ,,un rege-al Franței- un zeu‛*13+  și pare c� 

se schimba condiția lui din ,,m�sc�rici‛ în ,,c�l�u‛. Finalul ni-l înf�țișeaz� pe 

s�rmanul bufon în fața adev�rului crud de a-și fi ucis fiica și înțelege c� soarta 

lui nu s-a schimbat nici o clip�, c� este victima unui ,,infernal blestem‛*14+ și cu 

ultimele puteri se revolt� împotriva zeilor ce au fost cu el și a lui fiic� ,,prea 

cruzi și prea tirani‛.*15+ 

 Personajul lui Victor Hugo, Triboulet se supune dihotomiei tradiționale 

specific� romantismului oscil}nd între  negativ și pozitiv, fiind personaj  mobil, 

dinamic, care evolueaz� pe durata acțiunii, care  poate fi considerat univoc, plat 

,,construit în jurul unei singure idei sau calit�ți‛*16+ dar cu o atitudine inițial 

activ�, ce care sf}rșește copleșit� de sentimentul neputinței în fața destinului 

implacabil. 

 În prefața dramei Cromwell, Victor Hugo spunea c� ,,drama este o 

oglind� în care se oglindește natura, (....) av}nd  ,,grotescul și sublimul, teribilul 

și bufonul, tragedia și comedia‛ iar   ,, grotescul își va însuși toate formele 

ridicolului, toate infirmit�þile, toate ur}țeniile. În aceastã disociere dintre 

omenire și creație, lui îi vor reveni patimile, viciile, crimele; el va fi desfr}nat, 

t}r}tor, lacom, avar, perfid, cert�reț și încurc�-lume, f�țarnic. *...+ Frumosul are o 

singur� înf�țișare; ur}tul, o mie‛.*17+ 
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 Pasionat de opera lui Victor Hugo, dar în mod special de Regele petrece, 

Verdi începe lucrul la Rigoletto în anul1850, oprindu-se mult asupra 

personajelor. Libretul a fost scris de Francesco Maria Piave, prieten și 

colaborator al lui Verdi la zece dintre operele sale, cunoscut pentru talentul s�u 

în acea vreme, devenit membru al Academiei Tiberina, în 1831.Verdi scrie 

partitura în 40 de zile, dar vreme îndelungat� lucrase la scenariu și libret. 

Libretul este interzis  de cenzura vremii ,,pentru c� nu au ales pentru 

talentele lor un câmp de activitate mai demn decât un subiect atât de 

resping�tor, de imoral, și at}t de necuviincios de trivial‛*18+, dar  Verdi se 

opune cu vehemenț� schimb�rii libretului și apar� cu înd}rjire personajul 

principal al operei, bufonul. Libretistul Piave ar fi dorit s�-l schimbe pe 

Rigoletto într-un personaj tradițional, pe placul cenzurii, care considera ,,o  

necuviinț� s� se prezinte pe scen� ca personaj principal un om hidos‛,*19+ Verdi 

în schimb credea c� e potrivit un personaj  ,,cu tot ridicolul și toat� hidoșenia lui 

și totodat� plin de dragoste și suferinț�‛.*20+  

Libretul, faț� de drama lui Hugo, are c}teva modific�ri: locul acțiunii 

este în Italia, regele Francisc întâi devine ducele de Mantua, Triboulet, bufonul, 

devine Rigoletto, personaj care d� titlul operei. Verdi p�streaz� contrastul ca 

principiu dramatic muzical, inspirit de drama lui Hugo, și nu dorește s� piard� 

nimic din personajul principal, Triboulet, devenit Rigoletto, fr�m}ntat de un 

profund conflict interior. Începutul libretului p�streaz� atmosfera din opera 

original�, acțunea fiind desf�șurat� la curte, aici a ducelui de Mantua, cu 

atmosfer� de petrecere, veselie, în care apare bufonul Rigoletto care, cu r�utate, 

r}de de curteni. Nobilii îl privesc cu dispreț pe b�tr}nul și hidosul bufon și 

ajung s� nu-și doreasc� dec}t r�zbunare. În acest act, despre personajul 

principal se spune în Planul regizoral al operei Rigoletto a lui Stanislavski, ap�rut 

în lucrarea lui Rumeanțev cu privire la munca regizorului,  c� ,,Rigoletto e r�u, 

resping�tor,. Nu degeaba e at}t de antipatizat (<) e crud și r�zbun�tor(<) 

bufonul asmuțea asupra lor, pe b�iețandrul infante;‛*21+ 

Verdi și libretistul s�u, p�streaz� elementele dramatice din lucrarea lui 

Hugo, cu ,,tehnic� teatral� a finalurilor cu deznod�mant patetic‛*22+ cu 

Rigoletto în  finalul actului întai, tabloul 1 și actului trei, invocând blestemul, în 

actul înt}i, tabloul 2, cu chipul  tat�lui îngrozit de r�pirea  fiicei iubite, iar actul 

al doilea se  încheie cu duetul Rigoletto și  fiica sa, Gilda, cu Cabaletta 

R�zbun�rii, partitur� muzical� alert�, plin� de emoție, în care b�trânul bufon 

strig�:  

,,Sì, vendetta, tremenda vendetta   
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di quest’anima è solo desio‛.*23+ 

       ,,Da, r�zbunare, r�zbunare teribil� 

        a acestui suflet este singura dorinț�.‛ 

Pentru Verdi, caracterizarea personajelor este foarte important�, pe 

Rigoletto îl vede,, prad� unui foc arz�tor interior și capabil de o mare 

iubire‛*24+, dar ni-l înf�țișeaz� pentru început plin de r�utate faț� de curteni, 

apoi  trist și tulburat, c}nd îl înt}lnește pe ucigașul Sparafucile, și într-o cu totul 

alt� lumin� c}nd se reg�sește cu fiica sa, t}n�ra Gilda. La fel ca personajul 

Triboulet a lui Victor Hugo, Rigoletto cap�ta un chipul unui tat� ce poart� în 

suflet o dragoste f�r� margini: 

,,Mia vita sei! 

Senza te in terra qual bene avrei ? 

Ah, figlia mia!‛*25+  

,, Viața me ești! 

F�r� tine ce aș avea pe acest p�m}nt? 

Ah, fiica mea!‛ 

 Caracterul lui Rigoletto se contureaz� în actul al doilea la înt}lnirea cu 

toți curtenii, c}nd bufonul ,,copleșit de suferinț�, tr�deaz� un conflict interior 

dintre cele mai ad}nci‛*26+ și care, dup� ce arat� o disimulat� nep�sare, 

realizeaz� c� fiica lui este în brațele ducelui. Monologul lui Rigoletto ni-l arat� 

furios și plin de ur�, disperat și neputincios, personajul își c}nt�, ca și Triboulet, 

tragicul destin: 

,, Miei signori, perdono, pietate! 

 Al vegliardo la figlia ridate! 

Ridonarla a voi nulla ora costa, 

tutto al mondo tal figlia è per me. 

Signori, perdono<‛*27+ 

   ,,Domnii mei, iertare, mil�! 

        Dați înapoi fiica b�tr}nului! 

        S-o dați înapoi pentru voi nu cost� nimic, 

                                  Pentru mine fiica este totul pe lume. 

                                     Domnilor, iertați-m� ...‛ 

 Ultimul act al operei este plin de dramatism. Rigoletto îi arat� fiicei sale 

naive infidelitatea ducelui și pentru acest moment Verdi a compus cel mai 

frumos cvartet al creației sale, despre care A.N.Serov spunea ,,prin realismul s�u 

dramatic, prin farmecul ademenitor al combinațiilor de sunete, trebuie s� ocupe 

unul din primele locuri printre toate operele.‛*28+  
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 Deznod�m}ntul îl aduce pe tristul bufon în fața adev�rului tragic, scena  

realizându-se printr-un contrast p�strat din drama lui Hugo, în care se aude în 

fundal vocea regelui, aici a ducele de Mantua, care fredoneaz� plin de frivol� 

veselie un cântec despre femei și frumusețea vieții, prin opoziție cu drama pe 

care tat�l o tr�iește, țin}nd la piept trupul neînsuflețit al fiicei.   

 Modific�rile libretistului nu au adus o atenuare dramatismului operei, 

bufonul cocoșat de la curte, Rigoletto, este ,,o figur� complex�,  profund 

uman�,‛*29+ care, din dragoste pentru fiica sa, încearc� s� se  r�zbune, dar ,,cade 

înfr}nt în aceast� lupt� inegal�, figura sa trezind o cald� comp�timire.‛*30+ Din 

punct de vedere muzical, personajul primește ,,o caracterizare prin intonații 

muzicale specifice.‛*31+  

 Premiera operei Rigoletto a avut loc la teatrul La Fenice, din Veneția, în 

11 martie 1851 și s-a bucurat de un real succes, dar, chiar dac� s-a remarcat c� 

,,niciodat� suntele nu au fost mai expresive‛*32+  critica vremii a ținut s� 

reproșeze deopotriv� compozitorului c}t și scriitorului, c� au c�utat ,, idealul 

frumosului în domeniul îngrozitorului și al hidosului.‛*33+ 

 Verdi aduce prin Rigoletto omul ,,cu toate pasiunile, zbuciumele, 

scrupulele și duplicit�țile ce determin� și circumscriu  caracterele umane‛*34+ și 

p�streaz� de la personajul lui Hugo, construcția pe elemente opuse, tat� iubitor 

și protector faț� de inocența fiicei, dar în același timp complice la frivolit�țile 

st�p}nului s�u.  Marele compozitor declara dup� premiera operei: ‚nu cred s� 

pot face vreodat� ceva mai bun.‛*35+  
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Proza lui Max Blecher în oglindă psihanalitică   
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Abstract: This paper aims at reading Max Blecher’s prose with the help of a 

psychocritical key, revealing the mythological underlayer of his work. The first stage of 

the analysis proposes the identification of the cultural myths suggested by the symbolic 

architecture of the text: the myths of Narcissus, Pygmalion, Sisyphus, the Minotaur, 

Icarus, the Demiurge. Next there is a contextual deciphering of the myths highlighted by 

Blecher’s characters, the writer’s alter egos. At the end, these myths will be interpreted 

through Carl Gustave Jung’s psychoanalitical system, all leading to the personal myth 

of the author, the myth of individualization. This paper will show how in Max Blecher’s 

novels the cultural myth contributes to the construction of the personal myth, 

individualization being perceived like a way to wholeness through the acceptance of the 

personality’s conscious and unconscious parts. The goal of the textual analysis will 

reveal a good command of the writer’s self, voice of the fictional writing by a 

biographical ego, an empirical hypostasis of the author. 

Key words: psychoanalysis, individualization, Self, Ego, personal myth. 

 

Omul este, f�r� s� ştie, un creator al propriei existenţe, al traseului 

iniţiatic alimentat de vise, himere, fantaz�ri, amintiri, emoţii particularizate în 

experienţa personal�, retr�ind miturile umanit�ţii într-o manier� reinventat�, 

adaptat� contemporaneit�ţii sale. O dat� cu asumarea unui soi de tr�irism 

frenetic care-l arunc� în v}ltoarea vieţii, acesta repet� exerciţiul extincţiei 

terestre, dar îşi universalizeaz� povestea identitar� prin punerea în scen� a unor 

„drame ancestrale, bazate pe teme arhetipale,  putându-se astfel elibera, prin 

conştientizare, de puterea lor compulsional�‛ *Samuels, Shorter, 2014:145+. 

Chiar dac� mitul este creat în varietate, el este simţit şi tr�it de om ca o singur� 

voce a ontogenezei capabile sa duc� mai departe misterul fiinţ�rii pe p�m}nt şi 

al nefiinţ�rii cosmice. Psihanalistul Carl Gustave Jung, preocupat s� exploreze 

stranietatea şi alteritatea dincolo de învelişul pielii, s�-şi asculte ecoul Eului 

raţional, s�-şi înt}lneasc� Sinele instinctiv n�scut din marea oniric� a 

inconştientului, se confeseaz� în opera memorialistic� şi recunoaşte c� „Numai 

prin mit putem exprima ce este omul conform intuiţiei sale l�untrice şi ce pare el 

a fi sub specie aeternitatis.‛ [Jung, 2015:21]. 
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Accept}nd parţial teoretizarea f�cut� de Sigmund Freud cu privire la 

inconştientul uman care ar fi de natur� exclusiv personal�, deşi g}ndirea este 

arhaico-mitic�, Jung se îndep�rteaz� de maestrul s�u şi delimiteaz� sfera 

inconştient� în dou� zone complementare, a c�ror întrep�trundere determin� 

dinamica psihicului uman. În spiritul freudian, Jung identific� inconştientul 

personal, un strat superficial care se bazeaz�, la r}ndul s�u, se hr�neşte şi se 

consolideaz� pe existenţa unui alt strat, mult mai profund, înn�scut, numit 

inconştientul colectiv. Acest ultim concept vehiculat de Jung aduce în psihanaliza 

abisal� o nou� viziune asupra înţelegerii vieţii simbolice a omului, iar 

reorientarea c�tre arhetipal îl determin� s� urmeze o nou� direcţie de 

interpretare a sistemului psihic al individului. Aşadar, în timp ce conţinuturile 

inconştientului personal privesc intimitatea vieţii subiective concretizat� în ceea 

ce el numeste complexele afective, inconştientul colectiv constituie „baza psihic� 

de natur� suprapersonal�, prezent� în fiecare‛ *Jung, 2014:12+  Tot ceea ce ţine 

de familiaritatea omului însumeaz� acele reful�ri, dorinţe neîmplinite, frustr�ri, 

temeri, acte ratate alungate de Eu din zona conştientului, iar universalitatea 

individului trimite c�tre un ansamblu instinctual reprezentat de figura 

arhetipului, „un typos (ceva imprimat), o configurare strict delimitat� cu 

caracter arhaic, care conţine motive mitologice, at}t ca form�, c}t şi ca sens‛ 

[Jung, 2014:57+. Ca produs al experienţelor intime, inconştientul personal are un 

caracter subiectiv, în timp ce inconştientul colectiv este o expresie a psihismului 

obiectiv prin manifest�rile prototipice şi mentalul generaliza(n)t şi circular- 

repetitiv al unor modele arhetipale cu un subtract exclusiv mitologic.  

Povestea unei vieţi este şi subiectul mitului individual care ţine de 

inconştientul personal, iar parabola existenţei umane contureaz� mitul cultural 

asimilat de inconştientul colectiv, a c�rui miz� filogenetic� este trasarea axei Eu-

Sine cu finalitate individualizant�. Interesant� este aplicarea acestei grile 

psihanalitice în contextul analizei unui text literar, întrucât se poate observa 

cum se reflect� miturile culturale în scriitur�, cum sunt modernizate şi investite 

cu noi valenţe estetice pentru ca prin travaliul creator s� se dezv�luie cititorului 

mitul personal al autorului, în sensul dat de Charles Mauron. Opera lui Max 

Blecher este ofertant� în privinţa materialului mitologic alimentat de arhitectura 

simbolic� a celor trei romane: Întâmplări în irealitatea imediată, Inimi cicatrizate şi 

Vizuina luminată şi suscit� atenţia prin aspectul individual care marcheaz� 

complenitudinea personalit�ţii auctoriale. De la nivelul personajelor, m�şti 

identitare ale autorului, alter-ego-uri voalate, purt�toare de sens ale unor 
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arhetipuri, p}n� la nivelul empiric al creatorului de frumos, mitul cultural 

evolueaz� c�tre mitul personal, doar prin actul asumat al scriiturii:  
„Tot ce scriu a fost cândva viaţă adevărată. Şi totuşi când mă gândesc la fiecare clipă care 

a trecut în parte, şi caut s-o revăd, s-o reconstitui, adică să-i regăsesc anumita ei lumină şi 

anumita ei tristeţe sau bucurie, impresia care renaşte este înainte de toate aceea a 

efemerităţii vieţii care se scurge şi apoi, aceea a lipsei totale de importanţă cu care se 

integrează aceste clipe în ceea ce numim, cu un singur cuvânt, existenţa unui om.‛ 

[Blecher, 2014:231] 

 

Simbologia epico-blecherian� sintetizeaz� un inventar bogat al miturilor 

culturale, reg�site în aceeaşi form� arhetipal�, dar reîmbog�ţite cu alte sensuri 

dec}t cele antropologice, în cazul scriitorului romaşcan sensuri psihologizante 

ce dau curs unor declaraţii involuntare ale psihicului preconştient colectiv, 

reactiv}nd sufletul celui care poart� cu sine mitul: Narcis, Pygmalion, Sisif, 

Minotaurul, Icar, Demiurgul.      

Mitul lui Narcis transpare în toate paginile romanelor, prin conotaţia 

acvaticului care funcţioneaz� ca o oglind� pentru scriitorul ce aşaz� pe h}rtie 

poveşti de viaţ� cu iz maladiv, sanatorial. Apa invadeaz� spaţiile blestemate şi 

binevoitoare şi se infiltreaz� şi în irealitate prin metaforele şi metonimiile ei: 

oglinda, fotografia, tabloul, geam�nul, toate aceste simboluri oferind o 

deschidere c�tre abisurile fiinţei, c�tre profunzimile eului, stabilindu-se o 

simbioz� între eul empiric şi imaginea reflectat�, între ego-ul conştiintei şi Sinele 

inconştientului. Prima secvenţ� care deschide seria mitului narcisist este 

surprins� în timpul preocup�rilor ludice ale naratorului-personaj, aflat în 

ipostaza unui copil, care obişnuia s� frecventeze un spaţiu marginal, de un 

grotesc fascinant, l}ng� fabrica de ulei ale c�rei reziduri formau mormane de 

coji de seminţe. Protagonistul are pl�cerea s� coboare în goan� mormanul de 

coji, apoi s� continue maratonul de-a lungul r}ului p}n� în dreptul unei 

scobituri de ţ�rm, o cavern� m}loas�, o grot� în mijlocul c�reia ţ}şneşte un izvor 

ce formeaz� un bazin cu ap�. Aici, eroul blecherian îşi trage sufletul şi se încarc� 

energetic din sursa primar�, prin oglindirea în ap�: „un bazin cu ap� foarte 

limpede, deasupra c�ruia m� aplecam pentru a privi f�r� s� m� satur niciodat� 

de minunatele dantele ale muşchiului verde, de viermii ag�ţaţi de fr}nturile de 

lemn cu rugin� şi m}l pe ele, animale şi lucruri variate din fundul apei fantastic 

de frumoase‛. *Blecher, 2014:22+ În acest pasaj, chipul protagonistului nu se 

z�reşte în reflexia apei, fie corporalitatea este translucid�, fie eul are forţa de a-şi 

vizualiza interioritatea ca un univers în miniatur�, c�ci fiinţa este rev�rsare a 
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universului la o scal� mai mic�, iar „centrul rezid� în mod paradoxal în om şi 

totuşi în afara lui, deopotriv�‛ *Jung, 2005:195+. 

Acelaşi mit este concretizat şi în momentul privirii în oglind�, dar este 

vorba despre o oglind� de carnaval care deformeaz� imaginea, mutileaz� 

fizionomia celui care se priveşte, scoţ}nd la iveal� tot ceea ce este mai subuman 

şi subteran, h}d şi hilar la identitatea de dincolo de sticl�:  
„Mă văzui şi eu în oglindă. Eram ridicul, perfect ridicul: pe obraz o pată violetă lăsa să 

mustească, ici şi colo câte o picatură de sânge. Cu ochii mari deschişi, cu obrazul sângerând, 

privindu-mă în oglindă, nu putui totuşi să mă împiedic să constat că semănam alegoric cu 

coperta la modă a romanului popular, care îl reprezenta pe ţarul ruşilor, însângerat şi cu mâna la 

falcă, în urma unui atentat.‛ [Blecher, 2014:64,65] 

Prin retroversie, eul contingent îşi transfer� identitatea într-o lume 

simultan� condus� dup� alte principii ale reprezent�rii şi atunci, reperul 

identitar nu mai funcţioneaz�, nu mai ofer� certitudinea realit�ţii empirice, iar 

irealitatea taxeaz� falsitatea, artificialul, inautenticul, kitsch-ul vieţii. Alteritatea 

reneag� baza arhetipal�, prototipul, f�c}ndu-l neviabil într-o lume spectacular� 

în care identitatea este fracturat� şi se inoculeaz� motivul str�inului. 

Protagonistul nu se mai recunoaşte în oglind�, pentru c� eul ancorat mult prea 

ad}nc în conştiinţ� nu accept� posibilitatea transferului în dimensiunea 

inconştient� şi, dac� totuşi, este posibil� transgresarea, eul înt}lneşte un sine 

str�in, necunoscut, hibrid, neconform cu datele realit�ţii vigile.  

Privirea propriei fotografii într-o vitrin� de la marginea b}lciului este tot o 

aluzie la mitul lui Narcis, prin care eul concret încearc� s� comunice cu eul 

abisal, imagine a identit�ţii mitizate. Este o alternare a planurilor trecut-prezent 

ce faciliteaz� contemplatorului senzaţia psihoid� a personalit�ţii înjum�t�ţite 

care oscileaz� între „personagiu abstract‛ şi „persoana real�‛ *Blecher, 2014:19+. 

Separarea fiinţei este temporar� şi ţine at}ta timp c}t are loc spectacolul 

reflect�rii, moment incert pentru protagonist care nu mai poate discerne faţeta 

real� a identit�ţii sale. Se îndoieşte de eul s�u şi este nesigur în privinţa realit�ţii 

în care tr�ieşte prin aceast� alunecare în spaţiul utopic al fotografiei.  
„Într-o clipă avui senzaţia de a nu exista decât pe fotografie. Inversarea aceasta de poziţii 

mintale mi se întâmpla adesea în cele mai diferite împrejurări *<+ Toată viaţa mea proprie, a 

celui ce stăteam în carne şi sânge dincolo de vitrină, îmi apăru dintr-o dată indiferentă şi fără 

însemnătate, aşa cum persoanei vii dincoace de sticlă îi apăreau absurde călătoriile prin oraşe 

necunoscute ale eu-lui fotografic.‛ [Blecher, 2014:49] 

În toate secvenţele în care este ilustrat mitul lui Narcis, imaginea reflectat� 

dezv�luie de fiecare dat� o identitate diferit�, cameleonic�, fie este absent� din 

decor, volatizat�, fie persiflat�, bufonic�, fie absurd�, necunoscut�, str�in�. În 



249 
 

fiecare caz se încearc� o disoluţie a eului, o desc�rnare a identit�ţii crepusculare, 

o mutilare asumat� a eului pentru a interfera cu o alt� dimensiune a realit�ţii, o 

realitate secund� numit� de Blecher irealitate imediată, echivalent� cu „mundus 

archetypus‛ *Franz, 2015:192+ din imaginarul psihanalitic jungian, în care se las� 

întrez�rit� instanţa ce guverneaz� imaginarul blecherian. Identitatea primar� 

dup� care t}njeşte eul empiric este Sinele, „arhetipul central, arhetipul 

ordonator, totalitatea omului *<+ o entitate supraordonat� eului conştient *<+ 

nu este doar punctul central, ci şi acea circumferinţ� care cuprinde conştientul şi 

inconştientul, este centrul acestei totalit�ţi, aşa cum eul este centrul conştiinţei.‛ 

[Jung, 2015:473]   

Acest mit reflectat în romanele lui Max Blecher nu are nicio legatur� cu 

excesul iubirii, cu actul autoerotic, aşa cum îl percepea Jaques Lacan în teoria 

stadiului oglinzii, ci este înţeles în sensul psihanalizei lui Jung: Narcis/ eroul 

blecherian reprezint� „ego-ul alienat care nu poate iubi, adic� nu poate oferi 

interes şi libido vieţii, fiindc� nu se afl� în relaţie cu el însuşi‛ *Edinger, 

2014:223+. Starea de îndr�gostire faţ� de proiecţia identitar� este cauzat� de 

c�derea în amnezie a protagonistului care nu-şi mai cunoaşte originea, nu se 

posed� ca întreg. Protagonistul blecherian ori de c}te ori caut� s�-şi vad� 

dublul, resimte o atracţie faţ� de imaginea reflectat� şi doreşte o comuniune cu 

aceasta, pentru c� ego-ul este implicat într-un proces al alien�rii. Eul devine 

alienat în cazul personajelor lui Max Blecher aflându-se într-un permanent 

conflict cu realitatea ce produce o frustrare a aştept�rii inflaţioniste şi o 

înstr�inare între ego şi sine. Îndep�rtarea este redat� simbolic prin „c�derea, 

exilul, rana nevindecat�, tortura permanent�‛ *Edinger, 2014: 69+, „criza 

identitatii‛ şi „criza realului‛ *Balota, 1997:119, 122+, despre care amintea 

Nicolae Balot� în studiul despre Romanul românesc al secolului XX. Aşadar, 

narcisismul în variant� blecherian� şi analizat psihanalitic red� complexul 

Sinelui, frustrarea de a nu fi în posesia identit�ţii himerice. Mitul lui Narcis, 

reinterpretat în cheie blecherian�, face trimitere c�tre o posibil� poart� c�tre 

inconştient, acolo unde este permis accesul la  Sine doar prin procesul 

individualiz�rii. Alteritatea este doar simulat�, pentru c� sinele este z�rit 

fulgurant, iar amintirea las� în urm� inimi cicatrizate. Pentru Blecher, coborarea 

în inconştient este de fiecare dat� temporar� şi provoac� alienarea fiinţei ce nu 

mai ştie s� discearn� visul de realitate: „Eu cred acelaşi lucru a tr�i, sau a visa o 

înt}mplare‛ *Blecher, 2014:241+.  

În contextul tras�rii unei axe eu-sine ce presupune acelaşi act al seducerii 

între corporalitate şi sufletul oglind�, mitul lui Narcis sufer� o mutaţie simbolic� 
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în mitul lui Pygmalion, valorificat în textul blecherian prin tematica panopticului. 

Protagonistul celor trei romane evadeaz� în acest univers al figurinelor de cear�, 

al personajelor statuare care prin imobilitatea, stranietatea şi artificialul lor 

sfideaz� realitatea cotidian�: „Personajele de cear� erau singurul lucru autentic 

din lume; ele singure falsificau viaţa în mod ostentativ, f�c}nd parte, prin 

imobilitatea lor stranie şi artificial� din aerul adev�rat al lumii. Uniforma 

ciuruit� de gloanţe şi p�tat� de s}nge a vreunui arhiduce, cu figura galben� şi 

trist�, era infinit mai tragic dec}t orice moarte adevarat�.‛ *Blecher, 2014: 44+ 

Aceste personaje din panopticum sunt prototipuri pentru eroul blecherian, cel 

care tr�ieşte într-o realitate sufocant� şi ap�s�toare. Materialul din care sunt 

f�cute statuetele este ceara, o materie simbolic� amintind de pragul dintre etern 

şi perisabil, dintre moarte şi viaţ�, inconştient şi constient, irealitate şi realitate. 

Pentru Blecher personajele din cear� sunt produsele unui artist care, prin actul 

creator, vrea o ieşire din limitele fiinţei, pl�smuindu-şi, aşadar, o identitate 

familiar�, ce pare în mod paradoxal diferit�, necunoscut�, dar în spiritul déj|-

vu-ului este redat� o atracţie neexplicabil� pentru pl�mada de cear�. Este o 

extraversiune estetic� a eului care îşi reconstruieşte interioritatea în form� 

umanoid�, îşi redefineşte Sinele, o vag� amintire a existenţei preconştiente. 

Artistul orb, c�ut�tor al figurinei perfecte, creatorul de cear�, este la r}ndul s�u 

o copie a Creatorului de existenţe, de universuri paralele ce face posibil� 

rev�rsarea vieţii dinspre naştere c�tre moarte, dar, totuşi, nu are puterea de a 

st�vili curgerea vertiginoas� a destinului. În acest sens, se invoc� mitul 

Creatorului într-un stil blecherian, Creator care a construit o lume format� din 

„nasturi, aţe şi sfori‛ *Blecher, 2014:79+, „c}rpe şi vat�‛ *Blecher, 2014:135+. Toate 

personajele lui Max Blecher au înf�ţişarea şi comportamentul similar figurinelor 

din panopticum, dar într-o variant� kitsch. În romanul debut Întâmplări în 

irealitatea imediată, casa Weber este înf�ţişat� drept un panopticum în devenire 

„Paul era figura de cear� cea mai enigmatic� şi mai fin�. În cur}nd el aduse 

acolo şi femeia pal�, cu gesturi şi umblet de t�cut mecanism care lipsea‛ 

[Blecher, 2014:54] De asemenea, în romanele ulterioare, Inimi cicatrizate şi 

Vizuina luminată, bolnavii tuberculoşi care tr�iesc în spaţiul sanatorial sunt 

construiţi dup� acelaşi tipar al manechinelor: un baiat ale c�rui m}ini „îi atârnau 

subţiri şi obosite ca la o papuş� de c}rp�‛ *Blecher, 2014:116], Katty cu „p�rul ei 

roşcovan (ce) se zburlise cu totul şi cu faţa ei rumen� şi pistruiat� sem�na cu o 

papuş� de salon, violent fardat�‛ *Blecher, 2014:131], Isa, „o p�puş� mare 

culcat� pe un p�tuc; o p�puş� cu un picior spart pe care o fetiţ� l-ar fi învelit în 

cârpe albe, jucându-se cu ea de-a bolnava‛ *Blecher, 2014:214], personajul 
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narator copleşit de oboseala care îl „l�sase moale ca pe o papuş� f�cut� din 

c}rpe‛ *Blecher, 2014:317+. Creatorul unei astfel de lumi este el însuşi un 

p�puşar, o variant� hilar� a alchimistului care pl�m�deşte fiinţele umane la 

înt}mplare. Omul are nevoie s� tr�iasc� imaginea zeu în interiorul s�u, s� simt� 

pulsaţia divin�, pentru c�, p}n� la urm�, individul poart� cu sine s�m}nţa care a 

încolţit din eternitate, din Sinele psihologic. Dac� nu are loc aceast� întâlnire a 

eului cu Dumnezeul l�untric, cu Sinele, înseamn� c� exist� un clivaj în natura sa, 

şi, deci, o criz� identitar�. Lumea creat� nu-şi recunoaşte Creatorul s�u, dar nici 

Creatorul nu se mai reg�seşte în sufletele oamenilor. Aşadar, principiul 

reflect�rii în oglind� este stopat, exist� un zid şi o rezistenţ� a eului de a-şi 

întâlni sinele. 

Eul blecherian este nevoit s�-şi duc� aceast� povar� a existenţei, s�-şi 

accepte cenzura transcedental�, s� se resemneze cu ipseitatea precar� şi s� 

r�m}n� doar cu visul alterit�ţii. Sub chipul personajului ce poart� blestemul 

realit�ţii constr}ng�toare se profileaza mitul lui Sisif, surprins în textul lui Max 

Blecher într-o variant� cotidian�, o întruchipare actual� a imaginii cristice: „un 

om prin ploaie, ducând în spate un candelabru cu ornamente de cristal, o 

sticl�rie care sun� ca nişte clopoţei pe umerii omului, în timp ce pic�turi grele de 

ap� se scurgeau de faţetele str�lucitoare. În ce consta oare, la urma urmei, 

gravitatea lumii?‛ *Blecher, 2014:73+ 

L�rgind sfera semantic� a acestui mit, se poate observa c� întreaga 

existenţ� a eroului blecherian este o povar� ce trebuie dus� p}n� la cap�t, 

asemeni siluetei în umbr� r�t�cind pe drumul ploii. Personajele sunt bolnavi, 

locuitori ai sanatoriilor din Berck, Leysin, Techirghiol, cadavre vii, închise în 

carapacea de ghips. Bolnavul este un Sisif al sanatoriului, iar starea lui permant� 

este „mortificarea‛ *Blecher, 2014:154+, durerea agonizant� care alieneaz� fiinţa, 

o înstr�ineaz�, o îndep�rteaz� definitiv de identitatea ancestral�, Sinele. Eroul 

blecherian încearc�, asemeni lui Sisif, omul înfr}ngerii, un exerciţiu de dominare 

a durerii în timpul realiz�rii pansamentelor f�r� anestezie:  
‚Şi iat� cum, c}nd de pild� durerea ţ}şnea deodat� în coapsa mea bolnav�, l�sam 

deoparte orice lectur�, orice conversaţie şi mai ales orice g}nd interior şi m� puneam s� 

urm�resc meandrele ei în spaţiul abstract şi întunecat unde aveau loc, era ca un fir de 

ap� care izvora acolo fierbinte în coaps� şi din el se desp�rţeau stropi şi firişoare în toate 

p�rţile ca într-un joc de artificii; apoi din când în când o durere mai vie era ca o 

îngroşare a ţ}şniturii şi ca un evantaliu de înţep�turi ce se r�sfr}ngeau în carne. Ştiam 

acum conturul durerii şi nu-mi mai r�mânea decât, cu ochii închişi, s�-l urm�resc ca pe 

o bucat� muzical�, şi s� caut a asculta atent toate variaţiile de ton şi intensitate ale 

suferinţei exact în acelaşi fel în care urm�ream modulaţiile şi diversit�ţile unei buc�ţi de 
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concert cu aceleaşi reveniri şi cu aceleaşi teme, pe care le descopeream în compoziţia 

durerii exact ca în muzica ce-o ascult.‚ [Blecher, 2014:275] 

Un asemenea act de eroism prin încercarea de abstractizare a durerii şi, 

deci, de anihilare a ei, este reliefat şi în mitul lui Icar. Acceptarea durerii, 

asumarea ei cu toat� melodicitatea sf}şietoare înseamn� o c�dere a fiinţei în gol, 

în neant. În romanele lui Max Blecher, mitul lui Icar este sugerat de câteva 

secvenţe reprezentative: naratorul personaj în ipostaza de copil în romanul 

Întâmplări în irealitatea imediată are pl�cerea de a se urca pe acoperişul casei 

Weber şi de a se visa un om-pas�re. Îns�, zborul este unul fr}nt, pentru c� se 

întrevede un complex al c�derii, mascat de gesturi capabile s�-i distrag� atenţia 

de la aceast� manifestare rebel�: „Eram convins c� numai atenţia de a nu c�dea 

era aceea care c}nt�rea mai mult în mine şi g}ndul c� sunt la o mare în�lţime m� 

str�b�tea ca o durere pe care aş fi vrut s-o pot smulge p}n� la r�d�cin�. Pentru 

ca nimic s� nu mi se par� excepţional, acolo sus, m� sileam de fiecare dat� s� fac 

ceva precis şi banal: s� citesc, s� m�n}nc ori s� dorm.‛ *Blecher, 2014:57+ În 

pasajul sc�ld�rii în noroi, personajul are revelaţia de a fi o pas�re prizonier� care 

uitase cu des�v}rşire s� zboare, reflect}nd imaginea unui Icar pr�buşit în 

thanatos. Sau, Icar devine spectatorul amator care asist� la repetiţiile unor artişti 

de circ şi din dorinţa de a imita acrobatul, escaladeaz� piramida de scaune şi 

mese, pentru ca apoi s� constate eşecul acestei experienţe promiţ�tor în�lţ�toare. 

La început, impresioneaz� publicul prin curajul şi precizia de a urca piramida 

obiectual�, asemeni unui zbor salvator, îns� la cobor}re spectatorul amator îşi 

pierde echilibrul, fiind mult prea aproape de perfecţiune, gest taxat cu 

dob}ndirea fricii de a fi înghiţit de acel h�ul care se deschide înaintea fiinţei 

fragile. Ideea de c�dere în abis este reflectat� într-o alt� secvenţ� memorabil�, în 

care este evocat� desp�rţirea lui Emanuel de Solange. Femeia, ajuns� în pragul 

disper�rii şi simţindu-se abandonat�, devine o instanţ� alienat� care aduce 

drept ofrande ale iubirii eşuate c}teva obiecte hidoase: „Într-o m}n� ţinea o 

gheat� veche, rupt� şi putred�, iar în cealalt� o pas�re moart�, cu g}tul în jos, 

f�r� pene, oribil�.‛ *Blecher, 2014:204] 

Visul lui Icar este o himer� ce nu poate fi cucerit�. Soarele este o mandal� 

în limbaj psihanalitic jungian, un simbol al Sinelui ca totalitate integratoare a 

personalit�ţii şi în acelaşi timp şi o imagine a lui Dumnezeu, c�ci este punct 

nodal al existenţei, centru al universului şi cerc al vieţii şi al morţii.  

Dac� zborul la Blecher nu este permis sub nicio form� ascensional�, atunci 

se încearc� o cobor}re în subteran, ad infernos, pentru a se putea naşte elanul 

vitalist al fiinţei, acea expulzare c�tre lumin�. Aşadar, Blecher speculeaz� la 
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personajele sale şi posibilitatea de a fiinţa într-o form� hibrid�, mecanomorf�, de 

ostracizare a omului de lume pentru a putea explora ceea ce se ascunde dincolo 

de aspectul ciuruit al pielii:  
„Am descoperit într-o zi la un colţ de strad� un invalid în c�ruţul lui mecanic şi 

am vrut s� m� reped la el s�-l s�rut şi s�-l str}ng în braţe ca pe un frate. Dar tu ştii bine 

c� în viaţ� toate gesturile care ar avea cel mai mult sens sunt interzise. Am privit 

îndelung dup� el, alura stranie a acelei combinaţii de jum�tate om, jum�tate biciclet�. 

Poate c� legenda Minotaurului ar trebui modernizat�.‛ [Blecher, 2014: 218] 

Apariţia bizar� a omului biciclet� nu este salvatoare, ci ad}nceşte fiinţa şi 

mai mult în resemnare, conştientiz}nd cu acutizare sentimentul singur�t�ţii, al 

pierderii definitive în noianul vieţii, al r�t�cirii pe c�ile nesf}rşite şi b�t�torite 

ale realit�ţii de c�tre un eu alienat. 

Aşadar, în toate variantele miturilor culturale surprinse în opera 

blecherian�, mitul lui Narcis, mitul lui Sisif, mitul lui Pygmalion, mitul 

Creatorului, mitul lui Icar, mitul Minotaurului, eroul încearc� cunoaşterea 

alterit�ţii, Sinele, îns� de fiecare dat� apare acea rezistenţ� a sacrului în faţa 

profanului, a contingentului, a realit�ţii brute.  

Chiar dac� mitul cultural nu produce o renaştere a individului în 

universul exterior, în marea experienţ� colectiv�, are îns� o valoare iniţiatoare în 

vederea des�v}rşirii personalit�ţii şi a contur�rii unui sistem psihic echilibrat. 

Pentru a avea acces la totalitate este necesar� o cobor}re în universul interior ca 

o condiţie indispensabil� a ascensiunii, marcat� de o moarte a ego-ului, o 

moarte simbolic� a autorului redat� prin actul scrierii. Se moare în afar� pentru 

a tr�i cu adev�rat în interior. Este ceea ce descoperise Carl Gustave Jung în 

Cartea Rosie în urma procesului de autocunoaştere la care se supune prin analiza 

propriilor fantasme, vise şi reverii: „Eroul a fost ucis şi s-a n�scut zeul‚ *Jung, 

2012:244+. Imaginea ren�sc}nd� a zeului este Sinele primitiv, originar ce 

cuprinde în aria sa de simbolizare arhetipurile înn�scute care pot prinde contur 

şi viaţ� doar prin potenţialul creator al individului. Astfel, în urma unei metanoia 

prin care trece psihanalistul Jung, acesta are revelaţia Sinelui:  
„Dar nu mai eram omul care fusesem, ci o f�ptur� str�in� ce a crescut prin mine 

*<+ nici ur}t, nici frumos, nici bun, nici r�u, doar tr�ind, str�vechi şi t}n�r de tot, gol şi 

totuşi îmbr�cat firesc. Nu om, ci natur�, sperioas�, ridicol�, puternic�, copil�roas�, slab�, 

am�gitoare şi am�git�, plin� de nestatornicie şi superficialitate, şi totuşi ajung}nd p}n� 

în ad}nc, p}n� în inima lumii.‛  [Jung, 2012:276] 

Acelaşi lucru se înt}mpl� şi în cazul scriitorului Max Blecher, care, prin 

gestul auctorial al scrierii, este capabil, în sf}rşit, s� înt}lneasc� Sinele şi s� se 

nasc� mitul personal, un echivalent  al mitului individualiz�rii din psihanaliz�.   
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A fi un individ, în sensul devenirii personale, înseamn� s� devii tu însuţi, 

ceea ce eşti cu adev�rat, accept}nd cu seninatate at}t defectele, c}t şi calit�ţile, 

de cele mai multe ori latente, contrarii ce trebuie relativizate şi mediate din 

punct de vedere tensional. În viziunea lui Jung, individualizarea nu presupune 

„eliminarea conflictului, ci mai mult o creştere a conştientiz�rii lui şi a 

potenţialului‛. *Samuels, 2013:174+.  

Cu alte cuvinte, omul tinde pe parcursul întregii vieţi s�-şi asigure 

amprenta sa arhetipal�,    detaş}ndu-se de semenii s�i prin singularitate, prin 

trecerea c�tre o închidere în sine pentru a ajunge la conştiinţa sinelui. Aşadar, 

Jung afirm� c� „Individuaţie înseamn�: a deveni o fiinţ� individual�, iar în 

m�sura în care prin individualitate înţelegem unicitatea noastr� cea mai intim�, 

ultim� şi necomparabil�, înseamn� a deveni propriul sine.‛ *Jung, 2015:468+ De 

aceea, individuaţia înţeleas� ca un act creator este asociat� cu scriitura lui Max 

Blecher, un gest asumat al dest�inuirii şi al c�ut�rii neîncetate a sensului 

profund al destinului personal şi al existenţei umane, în general. C�rţile lui 

Blecher sunt confesiunile intime ale omului ce doreşte des�v}rşirea sinelui, 

integr}nd aceast� identitate bimilenar�, atemporal� şi inconştient� în 

personalitatea atotcuprinz�toare, ancorat� în realitatea prezent� şi conştient�. A 

scrie devine în proza blecherian� a te individua, adic� „a-ţi realiza existenţa 

personal� ca expresie unic� a umanit�ţii şi, în vasul fragil al micii tale lumi 

psihice, a distila esenţa creaţiei.‚ *Stevens, 1996:99+. 

Înţeleg}nd, astfel, discursul blecherian într-o cheie psihanalitic�, analiza 

textual� justific� formularea mitului personal al autorului anticipat de miturile 

culturale amintite în oper�. Psihanaliza şi literatura au un punct comun: 

sondarea inconştientului şi reg�sirea Sinelui în varianta sa primar�. În termenii 

lui Jung, a te individualiza înseamn� „s� dep�şeşti sciziunile impuse de mediul 

parental şi cultural, s� te lepezi de învelişul fals al personei, s� renunţi la 

mecanismele de ap�rare ale eului, şi în loc s�-ţi protejezi propria umbr� asupra 

altora, s� te str�duieşti s-o cunoşti şi s-o accepţi ca parte a vieţii tale interioare.‛ 

*Stevens, 1996:98+ În concepţia lui Max Blecher, a te individualiza înseamn� a 

hoin�ri prin locuri blestemate şi binevoitoare, a te boteza thanatic, a te mortifica 

în spaţiile sanatoriale, a tr�i şi a visa totodat�, a iubi şi a urî, a scrie, a tr�i şi a 

muri simultan. 
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Mărcile scriiturii eului în textele paleriene postdecembriste. 

Polimorfism și strategii ale „recuperării identitare” 

 

Drd. Andreea Roxana Sevastre 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: In the post-revolutionary period, Octavian Paler vehemently asserts 

hisopinions about the new regime and especially his disappointment caused by the new 

government which he  considers a mirror of the communist regime. This concern is 

visible in the articles published in "Romania Libera", and in two of his books (Don 

Quixote in the East and Questions’ Time) volumes that reveal the identity theme. Self-

analysis is increasing especially in his recent books, illustrating a form of increasingly 

acute self-reflection. The books following  the year 1989 mark a stage par excellence 

autobiographical. His works from the   last two decades are under the sign of the search 

of the self that is subordinatedto  allthe other themes. Self-analysis becomesdirect, the 

post-revolutionary volumes actually forming an autobiographical series.  

Keywords: the theme of identity, self-reflection,the search of the self , direct confession. 

 

 1. Confesiunea directă – apanaj al afirmării eului și al recuperării 

identitare, formă de defulare a deziluziilor 

 

Perioada postdecembrist� a operei lui Octavian Paler st� sub semnul 

confesiunii directe și al unei asum�ri totale a unei atitudini morale, politice și 

culturale în contracurentul manifest�rilor generale, de pe poziția idealistului 

care vrea s� se detașeze de noul regim condus de „oportuniști‛ și „veleitari‛. 

Dup� revoluție își asum� tranșant, mai ales în articole și mai apoi în c�rți, 

repulsia faț� de noul regim și deziluziile generate de acesta.. Analizeaz� lumea 

postdecembrist� (at}t Europa de Est, c}t și Occidentul, dar și America) din 

ipostaza contemplativului deziluzionat și nostalgic, din cea a observatorului 

moralist și estet sau a martorului critic și implicat.  

 Octavian Paler se îndreapt� din ce în ce mai mult spre confesiune, 

întruc}t aceasta se bazeaz� pe posibilitatea de a interpreta o parte din viaț�, de 

obicei, o perioad� critic�, sinuoas�. Astfel, scriitorul simte nevoia acut� de a-și 

analiza acțiunile, deciziile, ezit�rile, atitudinea at}t din perioada antedecemrist�, 

c}t și din cea de dup� revoluție. Interpretarea este, de fapt, autointerpretare, c�ci 

între autorul confesiunii și subiectul ei exist� o identitate univoc asumat�. Pe 

parcursul confesiunii , ficțiunea se vede nevoit� s� se delegitimeze, s� bat� în 
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retragere. Cel ce se confeseaz� nu tinde spre exactitate, ci spre adev�r, el se 

prezint� pe sine cu v�dit� subiectivitate. Paler se orienteaz� în scrierile 

postdecembriste spre stilul confesiv deoarece confesiunea pare a fi genul literar 

neficțional cel mai puțin rigid. În plus, poart� amprenta intertextualit�ții, fiindc� 

cel ce se confeseaz� își d� seama c� nu ființeaz� de capul s�u, ci numai prin 

relația cu ceilalți, cu alteritatea cu ajutorul culturii – limbajul, miturile, arta – de 

care dispune la un moment dat.  

 Exist� dou� modalit�ți de a se confesa – una liniștit�, calm�, alta 

neliniștit�, anxioas�, plin� de temeri, ezit�ri. Octavian Paler pare a îmbr�țișa cea 

de-a doua modalitate confesiv�, deoarece strivit de angranajul existenței ostile, 

nimicitoare de dinainte de 89 și de dup� revoluție, el își pierde sentimentul 

siguranței, întruc}t oportuniștii de profesie aflați la conducerea statului vor s�-i 

transforme pe cet�țenii de r}nd în piese de manevr�, cobai. Astfel c� în 

volumele scrise imediat dup� revoluție Paler ajunge s� exprime o gam� variat� 

de sentimente (îndoial�, stupoare, perplexitate, regret, remușcare, dezam�gire, 

dezgust). Repertoriul tematic destul de complex evidențiaz� momentele de 

cump�n� pe care le tr�iește scriitorul încep}nd cu anul 1990: vexașiunile, 

descump�nirea, spaima de istoria blocat� într-o cumplit� lips� de devenire în 

ciuda libert�ții așa-zis c}știgate, opacitatea spiritual�, sentimentul inutilit�ții, al 

singur�t�ții, instigarea la ur�, oroarea faț� de golul istoric, ontic, deziluziile 

generate de noul regim condus de veleitari. Ne d�m seama c}t este de justificat� 

dorința de m�rturisire a eseistului, care s-a v�zut obligat at}t înainte de 89, c}t și 

dup� c�derea comunismului s� tac� , s� înghit� o mulțime de jigniri și e umiliri, 

f�r� a putea uneori a se ap�ra. Prin urmare, confesiunea reușește s�-l regenereze 

pe individul suprimat, escentrat, dezgustat, aflat într-o criz� de identitate în 

raport în special cu societatea în care tr�iește.  

 

 2. Confesiunea - prilej de radiografiere a complexului identitar 

românesc. Reconfigurare a identității românești prin raportare la alteritatea 

occidentală 

 

Imediat dup� ’89, Octavian Paler simte nevoia acut� s� arunce un ochi 

critic asupra scenei politice rom}nești și s�-și afirme deschis, ex cathedra opiniile 

despre dezam�girea pe care i-o creeaz� noul regim pe care-l consider� o oglind� 

a regimului comunist. Este din ce în ce mai preocupat de cine și cum suntem noi 

rom}nii, dar și spre ce ne îndrept�m. Aceast� preocupare se v�dește mai înt}i în 

articolele publicate în „Rom}nia liber�‛, unde deținea funcția de director 



258 
 

onorific, dar și în dou� dintre c�rțile sale: Don Quijote în Est (1994) și în Vremea 

întrebărilor (Cronica morală a unui timp plictisit de morală) (1995), volume ce pun în 

evidenț� tema identitar�. 

Don Quijote în Est pune tranșant problema identit�ții rom}nești v�zut� 

dintr-o dubl� perspectiv�: a celui care tr�iește deziluzia noului regim și a lui 

Andrei, rom}n ce a preferat refugiul în Occident. Cartea este conceput� ca un 

dialog epistolar între autor și un foarte bun prieten al acestuia, din tinerețe, 

emigrat în Occident. Scriitorul îmbin� stilul epistolar cu cel confesiv și cu cel 

eseistic. Dialogul epistolar are ca scop fixarea tr�s�turilor rom}nit�ții (lipsa 

apetenței pentru tragedie „nu exist� tragedie pe care s� n-o putem persifla‛180, 

suntem b}rfitori, versatili, solidari doar în fric�). Recurent� în volum este 

paralela între estul Europei r�scolit de comunist și indiferența Occidentului: 

„Aici, comunismul a creat ※ omul acrobatic ». Acolo, pragmatismul a creat un 

om robotizat, o mașin� superioar� și eficient� de f�cut bani‛181.  

Don Quijote în Est începe cu un portret care poate fi luat drept 

autoportretul autorului dup� modelul donquijotesc: „unul dintre acei 

înc�p�ț}nați care mai cred în idealuri într-o lume haotic�. Un posibil ratat care 

n-a priceput c� pentru ceilalți ※ nebunie ‼ înseamn� ※ ceea ce n-avem curajul s� 

facem ‼‛182. În capitolul Estul s�lbatic, Andrei e conștient c� oamenii au alte 

tipuri de „idealuri‛, alte tipuri de glorii, „nu gloria iubirii în care crea Don 

Quijote‛183, ci gloria de a țipa cel mai tare, gloria de a te bate cu pumnul în piept, 

gloria b�șc�liei balcanice, gloria de a reconcilia victimele cu c�l�ii. De aceea, 

Andrei îl consider� pe Don Quijote un dobitoc, deoarece „dreptatea, pe lumea 

asta, nu e de partea idealiștilor. Șmecherii își r}d în pumn de ei ...‛184. Cu aceasta 

e de acord și Paler, atunci c}nd afirm� c� „De altfel, Bucureștiul a devenit o 

excelent� școal� de corecție pentru vis�tori‛185.  

Pe tot parcursul operei, Octavian Paler face o sever� radiografie a 

diferitelor mentalit�ți ale unor popoare: ale americanilor și ale popoarelor din 

Occident versus cele ale popoarelor din estul Europei. Deplor� ignoranța 

                                                           
180 Octavian Paler, idem, p.27.  
181 Octavian Paler, Don Quijote în Est, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, 2010, p. 

165. 
182Ibidem, p. 15. 
183Ibidem, p. 54-55. 
184Ibidem, p. 64.  
185Ibidem, p.58.  
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americanilor faț� de popoarele din estul Europei: „bietul tata a murit f�r� s� afle 

c� americanii nici nu știau prea bine unde ne g�seam noi‛186. Îns� m�rturisește 

c� nu-i disprețuiește pe americani și nici confortul specific lor: „n-aș zice c� m� 

num�r printre cei care antipatizeaz� America. E vorba de o incompatibilitate‛187; 

„ nu disprețuiesc c}tuși de puțin bucuriile vulgare legate de confort, de 

atributele civilizației ... Îmi e greu s� m� împac cu un anumit cult al reușitei, al 

succesului, care transform� în afacere totul, prietenia, cultura, conversațiile 

zilnice‛188, în schimb, nu se împac� cu filosofia celebrului „time is money‛ care a 

creat prosperitatea Americii: „Nu m� pot converti la religia pragmatismului, 

sub semnul c�reia tr�iește America ... America m-a silit s� v�d în 

sentimentalismul meu o infirmitate‛189. 

În final, despre volumul luat în discuție Don Quijote în Est putem afirma 

întocmai ca Ioana Pârvulescu c� reprezint� în fapt „o carapace de ace polemice 

din care autorul iese rareori‛190, o carte cu final deschis, c�ci polemica dintre 

Andrei și Octavian Paler se dovedește a fi inepuizabil� fiecare dețin}nd partea 

sa de adev�r, întruc}t reprezint� dou� voci – exilatul și cet�țeanul r�mas în țar� 

(exilatul interior) – atinse de aceeași boal� a totalitarismului. Orice final este 

permis, oricare dintre cei doi poate fi înving�tor. De asemenea, autoarea 

articolului apreciaz� spiritul de fin și lucid analist al scriitorului, ce „cu un ochi 

de pictor care deosebește nenum�rate nuanțe acolo unde alții v�d doar negru, 

Octavian Paler separ� ceea ce îndeobște se confund�: iluzie și am�gire, iluzie și 

speranț�, inteligenț� și deștept�ciune‛191.  

Volumul Vremea întrebărilor s-a bucurat la momentul public�rii sale de 

un fulminant succes. Cartea e alc�tuit� ca un colaj de articole și interviuri 

ap�rute în presa postrevoluționar�. La acestea se adaug� reflecții ulterioare pe 

marginea articolelor care urm�resc nuanțarea ideilor expuse inițial în pres� sau 

clarificarea unor aspecte prin ad�ugarea de detalii, de evenimente legate 

contextul politic sau de împrejur�rile care au determinat scrierea articolelor. În 

cronica „Un steag ținut mereu sus‛, Alex Ștef�nescu apreciaz� idealitatea pe 

care o cultiv� autorul, dar și prin „consecvența nedezmințit�, aceast� sfidare a 

                                                           
186Octavian Paler, idem, p.19. 
187Ibidem, p.20.  
188Ibidem, p.21.  
189Ibidem, p.33. 
190 Ioana Pârvulescu, idem, p.5.  
191Ibidem, p.5.  
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pericolelor, aceast�, în sf}rșit, susținere plin� de ardoare a unor valori abstracte 

sunt o marf� rar� în Rom}nia, o marf� care pare nerom}neasc�‛192. De 

asemenea, un alt element care atrage lectorii este bineînțeles eleganța stilului 

s�u, c�ci e de p�rere Alex Ștef�nescu c� „și c}nd clocotește de furie, chiar și c}nd 

se adreseaz� unor adeversari ignobili, scriitorul p�streaz� atitudinea de orator 

de mare ținut� *...+. Într-o epoc� în care cei mai înalți demnitari ai ț�rii vorbesc 

cu ※ m� ‼, ※ oamenii de bine ‼ ies dup�-amiaza în curtea blocului în pijama și 

joac� table, aceast� eleganț� trezește nostalgii, ca ideea de monarhie (sau 

provoac� dușm�nii cumplite, tot ca idee de monarhie)‛193. 

Ajunge s� constate c� dictatura nu a luat sf}rșit odat� cu revoluția: 

„Existau, ce-i drept, indicii c� Frontul, dep�șindu-și legitimitatea limitat�, 

preg�tește o succesiune abuziv�, prelu}nd structuri și chiar metode ale fostului 

partid comunist, dar cine ar fi crezut c� se va merge at}t de departe?194; „Oare 

vom auzi c� în Rom}nia va exista democrație de tip occidental c}nd va face 

plopul mere și r�chita micșunele?195. Articolul din 25 ianuarie „Iluziile au durat 

numai o lun�‛ este însoțit de urm�torul comentariu: „Acesta a fost, dac� nu m� 

înșel, primul articol din presa postrevoluționar� care denunța furtul 

revoluției‛196, dar și de m�rturisirea c� imediat dup� publicarea lui a fost sunat 

de la Palatul Victoria.  

Anul 1992 aduce cu sine „morala refuzului‛, deoarece scriitorul declar� 

„Știam, din ce în ce mai bine, doar ceea ce nu vroiam, ceea ce îmi inspira team� 

sau îmi repugna‛197. Își afirm� dorința ca morala și politica s� mearg� m}n� în 

m}n�: „Dar se poate spera asta?‛198.  

Indignarea se manifest� și cu privire la ignoranța general� faț� de cultur� care se 

promoveaz� din ce în ce mai mult: „Cultura e tratat� cu o indiferenț� activ�, 

care ajut� mahalaua maculaturii și a prostului gust s� se l�țeasc�, acoperind ca o 

maree murdar� valorile *...+ Ce stat de drept vom avea dac� infractorii ajung 

                                                           
192Alex Ștef�nescu, „Un steag ținut mereu sus‛ (despre Vremea întrebărilor), 

România literară, nr. 37, 20 - 26 sept. 1995, p.6.  
193Ibidem, p. 6.  
194Ibidem, p. 20.  
195Ibidem, p. 22.  
196Ibidem, p.23.  
197Ibidem, p. 129.  
198Ibidem, p. 130.  
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miniștri, iar foștii torționari devin senatori? Ne vom mahalagiza cu toții sau 

vom tr�i sub o dictatur� a mahalalei?‛199. 

Radiografia identitar� a scenei politice rom}nești postrevoluționare îl 

determin� pe moralistul Octavian Paler s� încheie volumul Vremea întrebărilor 

astfel: „acest sentiment c� istoria este o comedie proast�, c� am trecut de la o 

teroare trivial� la o libertate trivializat�, îl suport cel mai greu. El m� face s� 

vreau s� uit tot ceea ce acești ani m-au silit s� aflu‛200. 

 

 3. Jurnalul de călătorie sau căutarea sinelui 
 

Octavian Paler abordeaz� în Aventuri solitare (volum publicat în 1996) 

convenția diaristic� sub forma jurnalului de c�l�torie.  

Acesta se dep�rteaz� substanțial de tipologia strict� a jurnalului de 

c�l�torie clasic, întruc}t oscileaz� între meditația eseistic�, confesiune, 

autobiografie și mitologie, glis}nd ușor spre zona eseului autobiografic. 

Aventuri solitare cuprinde trei p�rți autonome: un Jurnal la mare (la casa 

scriitorului din Neptun), un Contrajurnal la mare – în care valorific� 

experiențele unei croaziere a scriitorilor pe M. Neagr� și M. Egee și un Jurnal 

american în care fructific� contactul cu Lumea Nou�. În acestea trei, Octavian 

Paler apare în trei ipostaze identificate de Paul Cernat ca fiind: „contemplativul 

deziluzionat și nostalgic, observatorul moralist și estet, martorul critic și 

implicat‛201.  

Toate cele trei jurnale se deschid cu un sensibil motto în care își exprim� 

unul dintre marile sale regrete: de a nu le fi spus p�rinților cînd trebuia c}t de 

mult îi iubea: „Închin aceast� carte p�rinților mei, care n-au v�zut niciodat� 

marea și au cunoscut doar aventura sacrificiului, amintindu-mi c� nu le-am 

spus, când trebuia cât de mult i-am iubit‛202. 

Totodat�, jurnalul la mare constituie și un prilej de reinterpretare sui 

generis a unor mituri. Printre miturile supuse ochiului critic al Lui Paler se 

                                                           
199Ibidem, p. 167.  
200Ibidem, p. 345.  
201Paul Cernat, în prefața la Octavian Paler, Aventuri solitare, ediția a II-a, Editura 

Polirom, Iași, p.6.  
202Octavian Paler, Aventuri solitare, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, p. 13.  
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num�r� și mitul lui Narcis, al lui Ulise v�zut ca „un șmecher‛203, iar în 

Contrajurnal la mare – „un escroc, mare haimana a antichit�ții‛204, al Athenei, al 

Penelopei. Constat� c� Olimpul nu ar trebui vizitat, deoarece muntele real e 

lipsit de mister și „face parte din acele priveliști care sunt cu at}t mai adev�rate 

cu c}t te afli mai departe de ele‛205.  

Accentul cade pe meditația interioar�, în acest jurnal nu se înt}mpl� 

aproape nimic exterior, de aici caracterul static al jurnalului.  

În Contrajurnalul la mare se dovedește mai dinamic. Este descris cu mult 

nerv grupul eterogen de scriitori sosiți pe vasul „Lumea Renașterii‛. Singurul 

care-i atrage atenția este elvețianul Theo in der Smitten. El apare în ipostaza 

excentricului care vrea s� dea foc Europei, s-o distrug�, p�r}nd în fața celorlalți 

un anarhist nebun. Suport� cu greu forfota de pe vas, d}ndu-i senzația c� 

singur�tatea în mijlocul societ�ții e și mai greu de suportat: „Blestemata mea 

singur�tate, mai rea dec}t ※ r�ul de mare ‼, m� împiedic� și aici s� m� distrez, s� 

m� bucur. Și mai descop�r o dat� c� a fi singur în societate e mai greu de 

suportat decât a fi singur singur‛206, „M� mișc, în genere, în zona tulbure și 

indecis� unde singur�tatea și nevoia de alții se amestec� la fel ca noaptea și 

ziua‛207. Se simte întotdeauna „str�in‛, inactual. 

În Jurnalul american este din ce în ce mai prezent� observația exterioar�, 

ocazionat� de o c�l�torie în Lumea Nou�, o Lume Nou� populat� de simulacre. 

Astfel, c� dac� în alte jurnale de c�l�torie i s-a reproșat lui Octavian Paler c� nu 

prea vede lumea prin care trece, în acest din urm� jurnal lumea exterioar� este 

trecut� în mod peremptoriu prin filtrul g}ndirii, și uneori a prejudec�ților, a 

obsesiilor paleriane dup� cum însuși autorul afirm� în Cuvânt justificativ. 

Observarea realului este mai dens�.  

Astfel, în cele trei jurnale de c�l�torie (Jurnal la mare, Contrajurnal la mare, 

Jurnal american), Octavian Paler ilustreaz� trei moduri de a fi str�in, inactual, 

întruc}t deseori creeaz� impresia c� nu prea vede lumea prin care trece, 

înlocuind-o cu propria realitate subiectiv� şi tr�ind permanent sentimentul de 

solitudine, de inaderenţ� mizantropic�. 

                                                           
203Ibidem, p. 67.  
204Ibidem, p. 127.  
205Ibidem, p. 31.  
206Ibidem, p. 146. 
207Ibidem, p. 161.  
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 4. Reconstrucția sinelui. Identitate și alteritate. Eseul autobiografic. 

 

 În perioada postdecembrist�, identitatea ca alteritate devine un 

imperativ cultural. Scrierile memorialistice și autobiografice din aceast� 

perioad� vizeaz� de cele mai multe ori identificarea m�rcilor identitare (a 

valorilor culturale reprezentative pentru scriitorii rom}ni) și g�sirea modalit�ții 

în care o literatur� periferic� își poate surmonta condiția limitat�, impus� de 

contextul istoric. C�utarea valorilor, complexele periferiei, discursul 

autobiografic ca interfaț� identitar�  definesc intelectualul postdecembrist în 

dialog cu Occidentul și cu sinele, c�ci așa cum afirma Nicoleta Ifrim „peisajul 

literar postdecembrist a gestionat, la nivel ideologic, postulatul « reîntoarcerii în 

Europa ‼prin asumarea estetic� sau desp�rțirea est-etic� de modelul cultural 

rom}nesc < sau prin apariția unei scriituri în oglind� în care metaistoria 

individual� sau cea critic� funcționeaz� ca mecanisme modulatoare ale 

memoriei.‛208. În plus, autoarea mai sus menționat� e de p�rere c� societ�țile 

sud-est europene își afirm� specificitatea cultural� prin intermediul memoriei 

colective și prin evidențierea modelelor, „icon-urilor naționale panaromate 

dialogic‛209.  

 Octavian Paler face apel at}t la modele (miturile vechi și moderne), c}t și 

la memoria cultural� a poporului rom}n sau la propria sa memorie în 

construirea / recuperarea propriei identit�ți, dar și pe cea rom}neasc�, c�ci e 

conștient c� identitatea este și memorie și moștenire, bazându-se pe valori și 

mituri.  

Autoanaliza se intensific� mai ales înspre ultimele c�rți, ilustr}nd o 

form� din ce în ce mai acut� a autoreflexivit�ții. C�rțile de dup� ’89 marcheaz� o 

etap� prin excelenț� autobiografic�. Astfel, trec}nd în revist� volumele publicate 

în aceast� perioad�, se poate constata c� Don Quijote în Est evidențiaz� iluziile 

lui Paler referitoare la contextul politic și cultural. Vremea întrebărilor 

înmagazineaz� propriile nemulțumiri, deziluzii determinate de istoria imediat� 

din cei cinci ani care au urmar revoluției. Aventuri solitare conține un cumul de 

impresii determinat de o plecare la mare, o croazier� și o c�l�torie în America, 

care se dep�rteaz� faț� de primele c�rți de sfera politicul și se îndreapt� spre o 
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introspecție din ce în ce mai profund�, tema dominant� fiind singur�tatea. Deja 

Deșertul pentru totdeauna reflect� pregnant tema c�ut�rii sinelui, av}nd o 

structur� epic� mai dens�, întruc}t se rememoreaz� multe episoade din 

copil�ria sa, din tinerețe sau chiar momentul apropiat scrierii c�rții, fiind marcat 

de problemele de s�n�tate. Ultima carte a sa, publicat� postum, Calomnii 

mitologice cuprinde o serie de recapitul�ri, de relu�ri din volumele precedente, 

reașezate, reaaranjate.  

Temei majore a c�ut�rii sinelui i se subordoneaz� toate celelalte : tema 

identitar�, cea a solitudinii, a iubirii, a b�tr}neții, a destinului, reflectat� sub 

diverse tipuri de scriitur� : publicistic�, a dialogului epistolar, a jurnalului de 

c�l�torie, a eseului autobiografic ce interfereaz� cu structura diaristic�. Toate 

acestea sunt marcate de apetența pentru mitologie. 
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Metaforele obsedante din proza de frontieră 

a lui Marin Preda 

Drd. Ovidiu Marcu 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: Preda’s  literary  work can be interpreted as a huge open gate to the 

subconscious of the writer through which enter, from the world of his childhood and his 

formation as a man, the obsessive metaphors that hold in their center his father’s 

fascinating figure. Besides, Preda’s texts can be easily set into an extension of his 

biography , due to the fact that in many of them one can find, melted,scenes of family life 

seen in the restricted position of a community whose members are part of the same split 

humanity (Morometii) or as an extended reply at the community level (the village). 

Key-Words : subconscious, obsessive metaphors, biography, recurrent images 

 

Literatura de frontier� a lui Marin Preda dezv�luie o latur� mai puțin 

cunoscut� a scriitorului, extrem de discret atunci c}nd vine vorba despre 

creațiile aflate pe masa de lucru sau despre viața sentimental�, îns� la fel de 

incitant� ca și opera care a intrat de mult timp în atenția publicului. Aceast� 

literatur� cvasi-intimist�, de sertar, ap�rut� antum (Convorbiri cu Marin Preda) 

și postum (Creație și moral�, Scrisori c�tre Aurora, Jurnal intim) acoper� un 

interval considerabil, în fapt perioada de creație a lui Marin Preda de la debutul 

în volum (1948) și p}n� la apariția ultimului text scris chiar în ziua morții, 15 

mai 1980. 

Reg�sim în textele necanonice ale lui Marin Preda chipul tat�lui, 

conștiința scriitorului, nevroza chinuitoare, imaginea mamei, delirul istoriei sau 

tragedia ț�ranului condamnat la dispariție de noile realit�ți istorice, adic� 

tocmai emblemele (efigiile) unei geografii spirituale inconfundabile care s-au 

transformat cu timpul în obsesii literare. Caracterul repetitiv al acestor metafore 

tr�deaz� o preocupare constant� fixat� în subconștientul scriitorului, deliberat 

sau involuntar, iar analiza lor reliefeaz� rolul pe care acestea l-au jucat în 

operele care i-au adus celebritatea. 

Ne propunem, utiliz}nd metoda psihocritic� a lui Charles Mauron, s� 

evidențiem rețeaua de relații create de-a lungul timpului între metaforele 

(imaginile) obsedante din textele necanonice și din cele canonice pentru a 

înțelege sensurile absconse care le susțin. 
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1.Chipul tat�lui 

Una dintre aceste metafore, care ocup� un loc central în textele lui 

Preda, este imaginea (chipul) tat�lui în jurul c�reia scriitorul a construit un 

adev�rat cult și pe care a așezat un edificiu literar solid prin Ilie Moromete, 

personaj principal al romanului ‛Moromeții‛. Proiectul acestui roman, care 

urm�rește viața oamenilor de la c}mpie prin intermediul unei familii de ț�rani 

și a b�rbatului ce devine exponentul ei, dateaz� dinainte de apariția volumului 

de nuvele ‛Întâlnirea din Pământuri‛. Într-o confesiune literar� intitulat� ‛Un 

roman din viața oamenilor de la câmpie‛, din data de 2 aprilie 1948, inclus� în 

volumul ‛Creație și moral�‛, publicat postum, Preda f�cea urm�toarea 

m�rturisire: ‛În forma clasică a romanului, cred că va avea aproximativ 350-400 

pagini de tipar. L-am început vara trecută și am scris 150 de pagini, cu întreruperi 

mari.‛210 

Filonul viitorului roman a c�rui acțiune se petrece în anul 1945 are în 

prim-plan conflictele interioare ale unei familii numeroase pe care tat�l trebuie 

s� le gestioneze conving�tor (eficient) pentru a putea p�stra unitatea membrilor. 

Preda contureaz�, dup� cum se observ�, liniile generale ale romanului și ofer� și 

o prim� variant� de final, în care familia dep�șește cu ușurinț� criza destr�m�rii: 

‛În familia unui țăran chiabur, doi din cei cinci fii ai lui sunt ispitiți de viața orașului și 

de afaceri. Vor să-și ia partea de moștenire și să vină în București să se apuce, cum 

spuneam, de afaceri. Bătrânul se opune. Conflict, dezlănțuire de patimi și ură; ajung la 

paroxism și apoi se rezolvă. Familia, ridicată pe slăbiciunile și cusururile semenului. 

este gata să  se destrame. Se și destramă într-un fel, se destramă și se aruncă însă numai 

elementele de destrămare. Ceilalți frați răspund luminos, fără ostentație, problemei.‛211 

Subiectul romanului și profilul lui Moromete devenite obsesii ale lui 

Preda s-au cristalizat, dup� spusele autorului, prin abandonarea proiectelor 

epice inițiale și prin convertirea personajului la unul din avatarurile 

intermediare, corespunz�tor c�ut�rilor febrile din anul 1950: ‛Într-unul dintre ele 

fusese topit Moromete însuși. Se numea Matei Dimirși apărea, în 1950, într-o situație 

specifică, într-un conflict în care protagoniștii sfârșeau unul ucis, altul executat pentru 

ucidere, iar alții la închisoare pe diferite termene. Nu mi-a reușit acel roman și atunci 

am revenit la Moromeții. Bineînțeles, Moromeții nu exista pe atunci în forma în care 

există ea acuma tipărită, ci doar în embrion, eroul principal traversând câteva scene de 

                                                           
210

Marin Preda, Creație și morală, p. 284 
211

Marin Preda, Creație și morală, p. 284 



268 
 

bază, cum ar fi de pildă scena în care e descrisă masa Moromeților, discuția cu 

preceptorul, scena ieșirii la secerișși scenele finale.‛212 

Imaginea lui Moromete tat�l în varianta Matei Dimir este o ipostaz� în 

care autorul contopește mai multe personaje: Țugurlan, ț�ranul neprietenos și 

dur, cu spirit justițiar din primul volum și Matei Dimir, unul din prietenii lui Ilie 

Moromete din al doilea volum, ț�ran cu spirit întreprinz�tor, al�turi de care 

pleac� la munte pentru comerțul de troc. Eșecul personajului în versiunea din 

1950 și reluarea lui în forma care l-a impus în volumul ap�rut în 1955 este 

rezultatul unei obsesii literare pe care Marin Preda a rezolvat-o favorabil în plan 

artistic . 

Într-un interviu din 1971, inclus în volumul ‛Creație și morală‛, cu titlul 

‛Am o părere foarte bună despre proza care se scrie astăzi‛, Marin Preda m�rturisește 

c� prototipul lui Ilie Moromete a fost tat�l lui. Confesiunea f�cut� dup� 

publicarea volumului II al romanului ‛Moromeții‛ este cu at}t mai important� 

cu c}t evidențiaz� evoluția acestui personaj de la primele încerc�ri literare 

realizate la Școala Normal� de la Cristur-Odorhei  și p}n� la dob}ndirea 

statutului de personaj-reper al prozei lui Preda: ‛Personajul acesta, Ilie Moromete, 

a existat în realitate, era tatăl meu. Era un om pe care n-aș putea să spun dacă    l-am 

iubit, mai mult sau  l-am admirat mai mult. S-au amestecat în sentimentele mele pe care 

i le mai păstrez, și dragoste, dar și admirație pentru personalitatea lui. Era un țăran de o 

condiție socială exact așa cum l-am descris în cele două volume ale Moromeților. Ideea 

de a scrie o carte despre un astfel de țăran a apărut de timpuriu, adică de la prima 

încercare literară pe care am făcut-o, cum poate bănuiți, la Școala Normală unde am 

învățat, când, pentru revista școlii sau cu alt prilej, ni s-a cerut să compunem ceva. 

Atunci a apărut în embrion ideea acestui personaj.‛213 

De la schițarea timid� a ț�ranului într-o compunere școlar� pornind de 

la un model real și p}n� la identificarea lui Ilie Moromete cu tat�l s�u în 

interviul amintit, imaginea tat�lui a revenit constant în scrierile lui Marin Preda, 

at}t în texte literare c}t și în texte non-literare. În ziarul ‛Timpul‛ din 15 și 16 

aprilie 1942 Preda debuta cu schița ‛P}rlitu'‛ în pagina literar� ‛Popasuri‛ , în 

care se observ� primele tr�s�turi ale lui Moromete. Aceeași schiț� va fi reluat� 

c}țiva ani mai t}rziu, într-o alt� versiune, intitulat� ‛O adunare liniștit�‛, care 

va fi inclus� în volumul de debut ‛Înt}lnirea din P�m}nturi‛ din 1948. 
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Amintirea tat�lui și rolul pe care acesta l-a jucat în devenirea ulterioar�  

a lui Marin Preda este evocat� de scriitor și în interviul din anul 1976, la scurt 

timp dup� publicarea romanului ‛Delirul‛, c}nd se bucura deja de un statut 

bine definit în lumea literar�. Vorbind despre începuturile literare și despre 

amintirile acelei perioade, Preda se întoarce, invariabil la imaginea tat�lui, iar 

chipul întunecat al p�rintelui este asociat cu un gest inexplicabil pentru copilul 

care asist� la o scen� violent�: t�ierea salc}mului. ‛Eram corector la ziarul Timpul. 

Scrisesem o schiță intitulată Salcâmul. Într-o dimineață de iunie, tatăl meu s-a apucat 

să taie cel mai falnic salcâm din copilăria mea. Tata era crunt și întunecat. Nu numai 

eu, dar nici restul familiei  și nici vecinii n-au înțeles ce l-a împins să facă acest lucru. Și 

nici n-a răspuns la întrebările noastre nedumerite. Această enigmă a copilăriei am 

exprimat-o, fără să o dezvălui, în schița mea care a apărut în pagina a doua a ziarului. 

Astfel am devenit scriitor. Era în anul 1942, era război, dar eu aveam douăzeci de ani și 

trăiam bucuria de lumină și speranță a debutului. Îmi iubeam tatăl, o personalitate 

puternică, și știam că va juca un rol decisiv în viața mea, ceea ce s-a și întâmplat: am 

scris despre el Moromeții, o mie de pagini.‛214 

Scena t�ierii salc}mului, inclus� în volumul I al romanului ‛Moromeții, 

a fost interpretat� de critica literar� ca un moment anticipativ al pr�bușirii lui 

Moromete din finalul primei p�rți. Eugen Simion asociaz� salc}mul cu imaginea 

lui Moromete și vede în el dublul vegetal al personajului. Pentru Carl Gustav 

Jung t�ierea reprezint� castrație. În schimb pentru scriitorul Preda aceast� scen� 

din perioada copil�riei este în str}ns� leg�tur� cu atitudinea hot�r}t� și de 

neînțeles a tat�lui, pe care nu o poate explica nici dup� trecerea anilor. Reluarea 

în roman a actului sacrificial din schița ‛Salc}mul‛ pornind de la o amintire din 

timpul copil�riei arat� caracterul obsedant al scenei r�mas� în cutele memoriei 

în str}ns� leg�tur� cu chipul tat�lui. În același timp îns� de imaginea tat�lui 

Preda leag� și descoperirea vocației de scriitor ce compenseaz�  în memoria 

afectiv� latura întunecat� a secvenței memorate. 

Îns� nu doar gesturile tat�lui sunt preluate de Ilie Moromete în roman, 

ci și replicile au corespondent în realitate, scriitorul l�s}nd impresia c� anuleaz� 

premeditat granița dintre ficțiune și realitate, atunci c}nd intr� în zona 

confesiunii. La fel procedeaz� și în interviul consemnat de Tia Șerb�nescu la 

data de 18 aprilie 1980, cu puțin timp înainte de moartea scriitorului. Întrebat 

dac� a fost tentat s� renunțe la scris, dup� apariția  nuvelei ‛Ana Roșculeț‛, 

Preda se întoarce prin afirmațiile tat�lui, la optimismul acestuia: ‛Tatăl meu 

                                                           
214

Marin Preda, opera citată, p. 492 



270 
 

obișnuia să spună că binele n-a dispărut niciodată din omenire. Spunea des vorba și 

când lumea din jur se mira, <Cum, domnule?> pentru că era război, etc., el adăuga: <N-

a dispărut, dar n-a fost niciodată pentru toți.>. Avea el paradoxurile lui. Dar indignările 

lui împotriva anormalului mi-au folosit, le-am extins în toate domeniile.‛215 

Recunoaștem în replica tat�lui cuvintele lui Ilie Moromete din volumul 

II al ‛Moromeților‛ pe care Marin Preda le red� întocmai în interviu așa cum se 

adresa personajul din roman noilor s�i prieteni c�rora încerca s� le explice 

caracterul efemer al schimb�rilor produse în plan politic. De altfel, Preda 

recurge în mod constant la filosofia de viaț� a tat�lui pe care o adopt� ca pe o 

conduit� verificat� în relațiile interumane. 

Aceast� relatare a prozatorului nu reprezint� singurul moment în care 

confesiunea se înt}lnește cu literatura. Multe din înt}mpl�rile petrecute în 

realitate își dau înt}lnire în textul literar și primesc apoi girul confesiunii. 

Petrecerile cu vorbe ale ț�ranilor din poiana fier�riei lui Iocan în centrul c�rora 

se afl� chipul impun�tor al lui Moromete este un astfel de decupaj din realitatea 

lumii ț�r�nești confirmat de scriitor. În volumul de interviuri ‛Convorbiri cu 

Marin Preda‛, publicat în anul 1973, poetul Florin Mugur insist� s� afle c}t este 

adev�r și c}t este ficțiune în scena realiz�rii artistice a chipului de hum� a 

protagonistului de c�tre Din Vasilescu, iar r�spunsul surprinde înc� o dat� prin 

transpunerea amintirii în oper�: ‛Erau acolo eroul cu prietenii săi și alții care veneau 

să-l asculte. Și a apărut și acest țăran care trebuia să se poarte ca un artist, și el se și 

poartă ca un artist, adică nu se bagă în discuție, observă , ascultă ce se spune și în acest 

timp se deplasează puțin mai la o parte și trimite un băiat să-i ia niște humă; cu huma 

aceea galbenă modelează capul personajului care i se pare și lui, ca și scriitorului, cel 

mai interesant din adunarea aceea.‛216 

Scena în care ț�ranii se adun� pentru a comenta politica prin 

intermediul lui Moromete ca interpret și regizor fusese inclus� în primul volum 

al romanului ‛Moromeții‛ din 1955, iar Preda revine dup� aproape dou�zeci de 

ani asupra ei ar�t}nd importanța artistului care imortalizeaz� chipul 

protagonistului. În fond,  prin intermediul lui Din Vasilescu, imaginea tat�lui 

este construit� ca o modalitate complementar� cuv}ntului. 
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      2.Cuplul scindat 

Literatura de frontier� a lui Marin Preda acord� un spațiu generos unui 

moment care și-a pus amprenta asupra destinului ca om și ca scriitor al acestuia: 

desp�rțirea în anul 1958 de prima soție, poeta Aurora Cornu. Preda a fost 

c�s�torit timp de patru ani, între 1954 și 1958 cu Aurora, femeia care i-a fost 

aproape și care l-a îndemnat dup� ce  lecturase manuscrisul, s� reia lucrul 

romanului ‛Moromeții‛, s�-l finiseze și s�-l publice. Romanul a v�zut lumina 

tiparului în anul 1955, iar scriitorul tr�iește din plin dou� momente de referinț� 

ale existenței: dragostea și succesul. Este de înțeles în aceste condiții rolul 

providențial jucat de Aurora și impactul pe care l-a avut asupra prozatorului 

decizia acesteia de a divorța de Preda. 

Obsesia desp�rțirii îl urm�rește pe Marin Preda, iar scriitorul extrem de 

atent cu tot ce atenteaz� la liniștea sa interioar� sau la împlinirea vocației 

creatoare așterne în scrisori sau în jurnal pericolul real al seismului sentimental 

pe care îl traverseaz� într-o etap� a vieții în care succesul ‛Moromeților‛ venea ca 

o confirmare a talentului. 

Intervalul pe care îl acoper� aceste scrieri necanonice este unul apropiat, 

1954-1958 ‛Scrisori c�tre Aurora‛ și 1958-1959 ‛Jurnal intim‛, ceea ce arat� c� 

momentul divorțului coincide în plan artistic perioadei dintre „Moromeții‛ 

,volumul I și ‛Rispitorii‛ (1962). De altfel, personajul Constanța Munteanu, 

alter-ego al prozatorului din romanul ‛Rispitorii‛ traverseaz� aceleași 

simptome ale nefericirii: divorțul de doctorul George Munteanu și depresiunea 

nervoas�. Marin Preda cunoaște și el în perioada divorțului disconfortul unei 

nevroze chinuitoare pentru care este spitalizat și supus unui tratament cu 

insulin�. 

În scrisorile adresate Aurorei surprinde faptul c�, deși relația dintre cei 

doi nu p�rea a cunoaște vreunul din semnele sf}rșitului, Preda vorbește înc� din 

1957 despre pericolele care i-ar amenința ființa: moartea Aurorei sau 

desp�rțirea. Într-o scrisoare expediat� din Hanoi, în timpul vizitei efectuate în 

Vietnam, Marin Preda îi scria soției la data de 15 decembrie 1957: ‛N-aș putea 

trăi departe de țară mai mult de o lună și fără tine. Nu voi mai pleca nicăieri fără tine, 

asta s-o știi. Ca revanșă, ca să știi și tu ce înseamnă acest fapt, va trebui să pleci undeva, 

departe, singură. (Deși tu ai fi în stare s-o faci cu mai mult sânge rece și ești chiar în 

stare să nu-ți fie deloc dor de mine, dar pas encore). < Acestea sunt rănile mele în 

viața cu tine și dacă ai muri sau dacă m-ai părăsi (ceea ce ar fi totuna), ele, așadar, nu s-

ar mai vindeca și aș fi un infirm< Poate că asta te apără pe tine de mine, de relele pe 
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care aș putea să ți le fac? Să mor sau să te părăsesc? Dacă așști tot n-ar avea vreo 

urmare, pentru că     n-am de gând, iubita mea, să fac nici una, nici alta.‛217 

Intuiția lui Preda în privința comportamentului soției și a ușurinței cu 

care renunț� la c�s�torie este admirabil� și izvorește dintr-o cunoaștere 

temeinic� a psihologiei feminine. Aceasta explic� reușita analizei psihologice pe 

care o aplic� unor personaje precum Maria Surup�ceanu, Simina Golea, Luchi 

Dumitrescu sau Matilda Petrini, ipostaze feminine ale femeii p�r�site sau care 

p�r�sesc persoanele pe care le-au iubit. 

Infirmitatea la care face referire în scrisoare Preda în situația în care ar fi 

p�r�sit se confirm� ulterior, pentru c�, deși se rec�s�torește de dou� ori, Aurora 

r�m}ne marea iubire a prozatorului. Nu înt}mpl�tor Victor Petrini, 

protagonistul ultimului roman, ‛Cel mai iubit dintre p�m}nteni‛ cunoaște mai 

multe experiențe erotice, iar critica literar� a  identificat în structura personajelor 

feminine psihologia Aurorei. Aceasta constituie o dovad� c�, dup� at}t de mult 

timp desp�rțirea de Aurora nu reușește s� vindece r�nile, iar Preda  caut� o 

compensare în plan narativ a evenimentului care l-a marcat definitiv. 

           Jurnalul lui Marin Preda radiografiaz� și el momentul desp�rțirii care 

coincide cu perioada postspitaliz�rii. De altfel, Preda a ținut un jurnal doar 

pentru perioadele de criz� existențial� așa cum sunt boala și divorțul. Preda nu 

era un diarist convins și împ�rt�șea în aceast� privinț� p�rerea lui George 

C�linescu despre inutilitatea jurnalului. El nu credea în acest gen de confesiune 

și nici în sinceritatea mesajului din jurnalele consacrate. 

Însemnarea care deschide jurnalul consemneaz� suferința prozatorului 

provocat� de boal� şi de g}ndul desp�rțirii. La data de 24 august 1958 el nota: 

‛Mă aflu la Sinaia în convalescență., dar zău că nici o clipă nu mi-a trecut prin cap că o 

s-o petrec în condiții atât de rele: nevastă-mea are chef de despărțire. Dacă aș fi fost 

complet restabilit aș fi știut să primesc cum se cuvine acest fapt plin de gravitate, dar m-

a prins pe picior greșit și am avut un minut de spaimă. A fost suficient: odată breșa 

produsă (în inima mea, bineînțeles) răzbunătoarea din orice femeie a jubilat la spaima 

mea. Atunci m-am clătinat și mai mult. Fatală clătinare; nevastă-mea s-a instalat și mai 

bine în inima mea rănită şi mi-au trebuit trei, patru zile de chinuri ca s-o alung de acolo. 

N-am cerut nici un fel de explicații, dar nu  m-am putut împiedica sa-i spun să rămână. 

Firește, era și mai rău, pentru că fără să-mi dau seama deveneam o țintă a răutății și 

cruzimii femeiești.‛218 
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Se observ� luciditatea cu care Preda analizeaz� vulnerabilitatea propriei 

ființe și efectele ezit�rii dup� aflarea veștii. El este conștient de faptul c� 

organismul sl�bit de boal� devine un teritoriu incapabil s� reziste în fața unui 

astfel de atac, iar capitularea necondiționat� se transform� într-o victorie f�r� 

lupt� a celuilalt. Încercarea de a o convinge s� r�m}n� al�turi de el amplific� 

suferința și îi relev� lui Preda dependența ființial� de Aurora, imposibilitatea de 

a se desp�rți de ea. 

Sondarea st�rilor de conștiinț�, autoanaliza sufletului r�v�șit reliefeaz� 

duritatea loviturii primite prin aflarea veștii, dar și profunzimea ancor�rii în 

psihologia capricioas� a femeii iubite. Preda nu a conceput niciun moment c� 

relația cu Aurora se va încheia at}t de repede, mai ales c� am}ndoi aveau 

preocup�ri literare, iar prozatorul era conștient c� apariția romanului 

‛Moromeții‛ i se datoreaz�. 

Obsesia desp�rțirii se manifest� la Marin Preda și dincolo de planul 

sentimental pentru c� scriitorul resimte eșecul c�sniciilor și în planul creației, 

acolo unde lupt� cu un blocaj creator (al inspirației) care îi paralizeaz� forța de 

exprimare. În pagina de jurnal din 28 august 1958 Preda face urm�toarea 

însemnare: ‛Tot n-am făcut nimic cu romanul. Îmi lipsesc țigările și cafeaua, fără ele 

nu pot să fabulez. Sunt ca un aparat de radio fără antenă. Nu mă las însă, fiindcă 

trebuie să reușesc; Aurora până la urmă va pleca și voi rămâne singur. Ce voi face de nu 

voi scrie? Ce voi face cu timpul? Ce voi face cu natura înconjurătoare, cu lucrurile, cu 

obiectele din odaie, cu oamenii pe care îi voi întâlni la masă? Vederea tuturor acestora 

nu mă bucură încă, natura continuă să mă neliniștească, obiectele să mă angoaseze. Iar 

când neliniștea și angoasa cedează, îmi amintesc că la vârsta de 36 de ani n-am încă 

familie, și că sunt încă departe de a o avea, nu pot să mă gândesc liniștit la viitor. Orice 

gând de viitor îmi amintește de eșecul actualei mele legături cu Aurora. Deci numai 

scrisul mă poate salva de toate, numai conversația asta intimă cu lumea poate să aducă 

uitare și senitătate în inima mea. Așadar, încă o dată, astăzi, trebuie să încerc să 

scriu.‛219 

Avalanșa de întreb�ri retorice subliniaz� neliniștea scriitorului, 

neputința de a dep�și criza conjugal� și are ca efect direct incapacitatea de a 

lucra. În același timp îns� scoate la iveal� rolul pe care l-a jucat Aurora în 

asigurarea echilibrului necesar pentru manifestarea scriitorului. Pentru Preda ca 

și pentru Moromete întrebarea: ‛Cum să trăiești dacă nu ești liniștit?‛ devine una 
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existențial�, iar r�spunsul care aduce liniștea este dat doar de prezența și 

înțelegerea oferit� de familie. 

Scrisul devine în acest context o form� de terapie eliberatoare, singura la 

care are acces și care poate compensa suferința provocat� de desp�rțire. Jurnalul 

se transform� în cazul lui Preda într-o foaie de temperatur� a st�rii interioare 

care m�soar� cu precizie oscilațiile cauzate de pierderea sprijinului oferit de 

Aurora. 

G}ndul divorțului creeaz� în subconștientul lui Marin Preda st�ri 

contradictorii în care resemnarea este anulat� de bucuria de a tr�i , iar rațiunea 

ia locul sentimentalismelor exacerbate. În aceste momente el devine conștient c� 

este imposibil s� fie și erou și creator de eroi. Reg�sirea st�rii de spirit în care 

optimismul este dominant îi d� posiblitatea s� se autoanalizeze și s� 

conștientizeze erorile trecutului. Într-o însemnare din data de 30 august 1958 

Preda noteaz� cu o sinceritate dezarmant�: ‛În viață, nici vorbă că am mai fost  de 

nenumărate ori erou, dar totdeauna cu o ușă de refugiu, când mi-era mai rău o trânteam 

în urma mea, mă așezam la masa de lucru și mă linișteam. Ce puternic eram ! Poate că 

același sentiment încearcă acum Aurora, trântește ușa peste iubirea mea și se refugiază 

în visurile ei ambițioase de a ajunge cea mai mare poetă a veacului. Nu trebuie s-o 

condamn decât pentru momentul ales, căci pentru a fi drept cu mine, eu nu am fost 

niciodată erou din inițiativa mea. Nu eu, ci Nadia Strungaru, prima mea femeie m-a 

silit s-o părăsesc, m-a silit direct prin alternativa absurdă: <ori mă iubești, ori 

pleacă!><Dar te iubesc> ziceam, și era adevarat, dar ea nu mai credea (este adevărat că 

avusesem niște aventuri, împins însă de bovarismul ei de tip rusesc, obositor!)Mă tot 

obosea cu întrebarea: <mă iubești?>; <te iubesc> răspundeam eu încolțit. <Nu se vede!> 

spunea ea furioasă. La prima ocazie am scăpat de ea părăsind-o și această ocazie a fost 

Aurora. Ce bine ar fi fost dacă rămânea doar ocazie și nu mă încurcam cu căsătoria!‛220 

Pentru Preda plenitudinea creatoare se manifest� doar în momente de 

acalmie care îi ofer� încredere în forțele proprii, în timp ce crizele conjugale, 

suspiciunile de infidelitate, acuzațiile gratuite exercit� o presiune insuportabil�. 

Din aceast� cauz� retragerea în solitudinea fiinţei funcționeaz� ca o supap� ce 

elibereaz� spiritul de st�rile tensionale acumulate. 

Presiunea divorțului iminent, teama de singur�tate, absența unei familii, 

incertitudinea viitorului angoaseaz� ființa scriitorului care își simte spiritul 

mutilat de hot�r}rea neașteptat� a soției de a-l p�r�si pentru o carier� literar� de 

invidiat. Toate aceste inconveniente acumulate se grefeaz� pe o stare de iritare 
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ce se transform� într-o ironie necruț�toare la adresa femeii care sacrific�, într-un 

moment inoportun, c�snicia pentru independența creatoare a spiritului. 

Referirea la prima iubire din viața lui Preda, Nadia Strungaru, pe care se vede 

nevoit s� o p�r�seasc� datorit� unei erod�ri a relației este o dovad� c� 

prozatorul nu concepea iubirea ca un mijloc de încorsetare a persoanei iubite, de 

anulare a libert�ții prin închiderea în spațiul conjugal. Nu înt}mpl�tor 

comportamentul Nadiei Strungaru, atitudinea ei dominatoare, reacțiile ei 

imprevizibile, sunt ficționalizate într-un personaj despotic, Matilda din romanul 

‛Cel mai iubit dintre pământeni‛. De altfel, ultimul roman al lui Marin Preda 

înregistreaz� eșecurile conjugale ale scriitorului ‛transferate‛ asupra lui Victor 

Petrini, ceea ce arat� c� neîmplinirile în plan sentimental au r�mas fixate în 

subconștient, iar textul a convertit frustr�rile într-un exercițiu de defulare. 

Vindecarea psihic� a lui Preda dup� c�snicia eșuat� cu Aurora nu se va 

realiza nici dup� un an și, așa cum se va dovedi, din m�rturisirile scriitorului, 

nu se va produce niciodat�. Jurnalul care a funcționat pentru Preda doar în 

momentele de criz� interioar� înregistreaz� revenirea bolii chinuitoare, nevroza, 

și uzura produs� de desp�rțirea de prima soție. Însemnarea f�cut� la data de 22 

noiembrie 1959 certific� tabloul st�rilor interioare: ‛Reiau, tot într-o perioadă rea a 

sănătății mele, jurnalul părăsit. Sunt din nou obosit și internat în spital. A trecut un an 

de la ultima însemnare și, după cum se prefigura acolo, am reușit să mă despart de 

Aurora Cornu și să-mi deplasez atenția asupra altei femei. Mi-au plăcut întotdeauna, în 

egală măsură, atât femeia, cât și femeile, încât, părăsind-o pe Aurora n-am avut deloc 

sentimentul unei dezamăgiri, ci doar cel al unei nereușite. Spun: am reușit să mă 

despart. Asta înseamnă că nu mi-a fost deloc ușor s-o fac – dar despre aceasta mai 

târziu. Anul acesta am dat drumul unei lucrări vechi, Îndrăzneala, și am conceput și 

realizat mai mult de 6/8 din marele roman Risipitorii. Toate acestea, adăugate la o 

convalescență rea, turburată de criza casnică, mi-au adus plocon oboseala de față.‛221 

Reluarea jurnalului dup� un an de la ultima confesiune indic� puține 

schimb�ri în plan profesional: publicarea în 1959 a nuvelei ‛Îndrăzneala‛și 

progresul obținut în scrierea romanului ‛Risipitorii‛. De altfel, Preda nici nu le 

încadreaz� în categoria succeselor care s� redea încrederea în revenirea 

plenitudinii creatoare. Singurul eveniment cu adev�rat notabil, c�ruia îi acord� 

cel mai mult spațiu este divorțul de Aurora, perceput ca o eliberare sufleteasc� 

și începutul unei noi relații sentimentale. Este vorba despre Eta Vexler, cea care 
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va deveni în anul 1960, a doua soție a scriitorului, de care se va desp�rți în 1966, 

dup� hot�r}rea acesteia de a se stabili în Franţa . 

Cronic� a unui eşec anunţat, divorţul a constituit pentru Marin Preda o 

obsesie pe care „a transferat-o‛ unor personaje în care s-a reg�sit, într-o form� 

sau alta, prima experienţ� conjugal�, care  va genera  o perioad� de  c�utare a 

echilibrului pierdut şi se  va transforma peste ani, într-un complex al familiei. 

 

Concluzii 

Metaforele obsedante din literatura de frontier� a lui Marin Preda 

evidenţiaz�, prin caracterul repetitiv, imaginea unei persoane importante, tat�l, 

care a devenit un model literar, impactul unui eveniment ( divorţul de Aurora 

Cornu ), chinul unei boli, (nevroza) sau delirul  istoriei, toate av}nd consecinţe 

directe asupra operei de ficţiune a scriitorului. Fixate în subconştientul 

prozatorului ele sunt scoase la suprafaţ� de texte necanonice ( interviuri, 

scrisori, confesiuni, jurnal ) ce prefaţeaza sau  postfaţeaz� opera cunoscut�. 

Analiza acestor metafore obsedante din scrierile necanonice reliefeaz� 

un întreg sistem  de simboluri, o reţea complex� de asociaţii care justific� şi  

susţin elemente legate de geneza operei, de c�ut�rile scriitorului şi de angoasele 

omului, adic� tocmai elementele constitutive ale geografiei spirituale create de 

Marin Preda.  

NOTE 

 

[1].Marin Preda, Creație și morală, p. 284 

[2].Marin Preda, Creație și morală, p. 284 

*3+.Marin Preda, opera citat�, p. 306 

[4].Marin Preda, Creație și morală, p. 423 
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Professeur des Universités Daniel Gălățanu 

Université «Dunărea de Jos» de Galați, Roumanie  

 

       
 

Dans ce livre, le grand professeur Constantin FROSIN se positionne en 

amoureux, en passionné, voire en protecteur de la Francophonie, et nous offre 

un texte doté d’une vision pan-européenne, puisque francophone et fort 

francophile. Il y a là tant de matière à réflexion, que ce livre se propose de lui-

même à la lecture, voire à la relecture.  

Au centre de sa réflexion se trouve une question qui date222 de tout 

temps, presque contemporaine du Verbe des premiers commencements du 

monde, ou du moins de la naissance des humains sur cette planète – celle de la 

traduction. L’auteur prend non seulement le contre-pied des définitions 

communes, traditionnelles, genre : « Fait de transposer un texte d'une langue dans 

une autre », mais tout en les traitant tangentiellement, il multiplie et redéfinit les 

traductions les plus connues : traduction ancienne, exacte, élégante, fantaisiste, 

fidèle, intégrale, littérale, poétique; traduction interlinéaire, juxtalinéaire; traduction 

avec texte en regard; traduction en prose, en vers; traduction qui rend bien/mal 

l'original. Qui plus est, il en arrive à redéfinir la traduction littéraire elle-même : 
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transposition d'un art dans un autre (et les exemples peuvent prêcher 

d’exemple : traduction cinématographique/traduction en film d'une œuvre 

littéraire).  

Et l|, il se sert d’une remarque de Delacroix : « La gravure est une véritable 

traduction, c'est-à-dire l'art de transporter une idée d'un art dans un autre, comme le 

traducteur le fait à l'égard d'un livre écrit dans une langue et qu'il transporte dans la 

sienne »223. Pour tout dire, il en conclut à ce que penser, parler, regarder, réfléchir, 

intervenir, suivre, passer, croiser, entrevoir, est un acte de traduction. Ce qui est 

bien vrai, du reste. L’énergie avec laquelle il exerce tous ces actes, détermine 

Giovanni DOTOLI à le considérer non seulement « un ambassadeur de valeurs et 

de textes, de paroles et d’idées », mais aussi et surtout « le prince de la traduction »224 ! 

Et je pense que le grand érudit qu’est Giovanni DOTOLI a raison de 

l’affirmer, pour la bonne raison que l’Auteur / le Traducteur / l’Exégète de la 

Traduction qu’est le Professeur Emérite Constantin FROSIN conduit vers le 

centre du mot, à côté du voyage de culture de vers à, du texte A au texte B, de 

l’être A | l’être B, | l’infini. La définition qu’il nous donne de la Traduction est 

simplement< simple, mais d’une simplicité fort complexe – « comme une 

opération de décodage d’un message parlé ou écrit dans une langue appelée langue de 

base, et de codification du même message dans une autre langue, appelée langue-cible, 

oralement ou par écrit » (p.  7)225. 

A l’instar de Henri Meschonnic, Frosin considère que le traducteur est 

un producteur-créateur, un auteur à plein titre, un intermédiaire qui sait 

effectuer le passage. Pour sa part, il pratique le bilinguisme contrastif actif, 

assimilateur et constructeur, comparatiste et faiseur de dialogue. En plus d’être 

un guide très précieux pour tout traducteur, cet ouvrage est la preuve que la 

formule d'Umberto Eco : « La langue de l'Europe, c'est la traduction » est plus vraie 

et plus réelle que jamais. On a donc affaire à un ouvrage qui se recommande de 

lui-même.             
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Ion Bogdan Lefter - Generaționismul literar. Concepte, istorie, mărturii, 2016 

 

 

 

Volumul intitulat Generaționismul literar. Concepte, istorie, mărturii, 

semnat de Ion Bogdan Lefter și ap�rut, în 2016, la Editura Paralela 45, 

reprezint�, așa cum arat� o Notă la reeditare. Jumătatea teoretico-istorico-

memorialistică, secvența corespunz�toare din volumul ap�rut în 2005, Flaschback 

1985. Începuturile „noii poezii‛, a c�rui a doua parte, concret-analitic�, în fapt, o 

încercare de taxinomie a poeziei generației 80, este retip�rit�, de asemenea, 

acum, sub titlul Începuturile poeziei postmoderne (1977 – 1985). Parte a generației 

în discuție, actualmente profesor la Facultatea de Litere a Universit�ții 

București, Ion Bogdan Lefter este cunoscut ca practician și teoretician al 

fenomenului postmodern românesc – coperta a doua a c�rții este deosebit de 

generoas� în acest sens. Tocmai de aceea, aceast� reeditare, fie și „rupt� în 

dou�‛, intereseaz� at}t pentru m�surarea impactului actual la public al poeziei 

în discuție, c}t și al arm�turii teoretice care, prin studiul de faț� – ca și prin altele 

asemenea - o susține și o legitimeaz� pe cea dint}i. 

Rezultat al scind�rii între „teoria și istoria literaturii și între ceea ce s-ar 

putea numi – poate prea pretențios – cercetare taxinomic� și m�rturia direct�, 

deja memorialistic�‛, cartea despre generaționismul literar readuce în discuție 

aspecte importante atât pentru cei care abia se inițiaz� în ceea ce înseamn� 

conceptul de generație literar� și concretizarea optzecist� a acestuia, c}t și 

pentru cei deja experimentați. În Prefața la prima ediție. După douăzeci de ani, dup� 

o rapid� trecere în revist� a aventurii editoriale a volumului din 2005, 

simptomatice pentru epoca anterevoluționar�, de pe urma c�reia „noua 

generație‛, „dezinvolt�, ironic�, experimentalist�, postmodern�‛, ce „venea cu 

un aer de libertate redescoperit� a conștiinței‛, a avut îndeajuns de suferit, 

aceast� prefaț�, perfect aplicabil� volumul recenzat aici, își expune deschis miza: 

„miza ultim� a c�rții mele a fost și r�m}ne imaginea de ansamblu, panorama, 

sinteza, modelul literar și cultural pe care generația noastr� l-a propus. De unde 

și extensia primei p�rți, precum și formula ei cu mai multe straturi istorice, 

teoretice, memorialistice etc. etc, care mi-a impus structura modular�, 

amestec/montaj/colaj de secvențe cu ținte și stilistici foarte diferite.‛ 

În fine, o reeditare binevenit�, despre o tem� – și un ansamblu de autori 

și texte literare – care înc� nu și-a epuizat resursele. 

Simona Antofi 
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Oana Strugaru - Exilul ca mod de existență. Andrei Codrescu în spațiul 

textual al dezrădăcinării, 2013 

 

În studiul Exilul ca mod de existență. Andrei Codrescu în spațiul textual al 

dezrădăcinării, ap�rut la Editura Muzeul Literaturii Rom}ne, în 2013, și semnat 

de Oana Strugaru, autoarea pornește de la dou� idei fundamentale, susținute de 

o solid� experienț� în c}mpul teoretico-metodologic al studiilor de specialitate, 

care s�-i permit� nu doar includerea lui Codrescu între nume ilustre ale exilului 

românesc – Matei C�linescu, Ion Vianu, Norman Manea, Gabriela Melinescu, 

Matei Vișniec etc. – ci și elaborarea unui algoritm analitic flexibil, corespunz�tor 

nu doar specificit�ții scriiturii exilice în genere, ci și aceleia a scriitorului abordat 

aici. În acest sens, este vorba, pe de o parte, de faptul c� „studiul de faț� 

propune o teorie a simbiozei dintre exil și identitate aplicabil� în 

contemporaneitate asupra statutului scriitorului prins la intersecția dintre 

experiența, înc� vie în memoria sa, a surghiunului fizic și a relației cu propriul 

text ca expresie a unei dezr�d�cin�ri identitare‛. Iar pe de alt� parte, de faptul 

c� vorbim de „modificarea în permanenț� a cartografiei întregii lumi, mai ales în 

context postmodern, unde inscripția de granițe este considerat� o activitate pur 

uman� de natur� textual�‛. Cu alte cuvinte, transferarea exilului în discurs – 

discursivizarea exilului – și transformarea textului în spațiu exilic sunt dou� 

operațiuni simultane și complementare. Urmarea este aceea c� textul care 

îmbrac�/constituie substanța exilului ficționalizat și asimilat ca atare se 

transform� într-un „c�min metaforic ce îi ofer� noi repere identitare‛ 

scriitorului. Cu alte cuvinte, exilul ca heterotopie (se) re-constituie ca patrie 

imaginar� în sensul unei construcții pe care textele lui Andrei Codrescu o 

exemplific� și, desigur, o elaboreaz� ca produs identitar specific. 

 

Simona Antofi 
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Daniela Petroșel, Ficțiunea metodelor critice, Editura Pim, Iași, 2015, 225 p. 

 

Otilia Ungureanu 

 

Mai mult decât o carte despre devenirea criticii literare sau un itinerar 

istoric al genezei  diferitelor modalit�ți de raportare la textul literar, Ficțiunea 

metodelor critice este „o interogare a modului în care literatura îns�și își naște 

teoriile, o interogare asupra legitimit�ții discursurilor critice și de ce nu, asupra 

eșecului permanent al criticii literare‛ (p.19). Pornind de la intenția de a aduna 

într-un singur volum  c}t mai multe dintre posibilele direcții de abordare al 

textului literar, autoarea reușește s� dep�șeasc� aceast� premis� mai înt}i prin 

realizarea unui argument complex  ai c�rui piloni sunt interogațiile (C}t de 

actual este un studiu despre curentele criticii literare? C}t de util� este o metod� 

critic�?), apoi prin abordarea unui discurs critic personalizat care prezint� 

necesitatea utiliz�rii metodelor critice în ciuda evidentelor minusuri („literatura 

se cere lecturat� cu rigorile unui sistem pentru c� ea îns�și este un sistem‛, p.11), 

c}t și prin expunerea riscurilor și neajunsurilor ascunse în spatele realiz�rii unui 

studiu de teorie literar� (terminologia, relevanța metodei, selecția metodelor, 

schematizarea excesiv�, pericolul suprateoretiz�rii). Discursul interogativ și 

posibilele r�spunsuri prezentate de c�tre autoare ofer� cititorului motivația de a 

aprofunda textul c�rții prin lectura atent�, odat� ce acesta conștientizeaz� 

actualitatea lui și miza mult mai ampl� pe care subiectul acesteia îl ascunde, mai 

exact faptul c� „la ad�postul aparent inofensivei critici literare (care are ca obiect 

literatura și nu viața), sunt discutate principii filozofice complexe ce vizeaz� 

ființa și existența, cunoașterea subiectivă și cea obiectivă, adevărul și sensul,  puterea 

sau libertatea.‛(p.18). 

Importanța demersurilor de acest tip se relev� în primul r}nd prin 

necesitatea actualiz�rii noțiunilor și conceptelor teoretice grefate pe marginea 

instrumentelor de lucru a criticii literare, împreun� cu necesitatea cunoașterii 

mecanismelor unei metode de lucru, a istoricului și a condițiilor de dezvoltare 

ale acesteia, constante obligatorii pentru activarea unei analize juste a textului 

literar.  

Al�tur}ndu-se lucr�rilor de teorie literar�, autoarea Ficțiunii metodelor 

critice adopt� un discurs transparent care prin avalanșa de argumente își g�sește 

locul între rândurile studiilor critice de valoare în special prin viziunea 
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multilateral�. Ideologiile critice nu intereseaz� pentru ele însele, urm�rindu-se 

numai o înșiruire steril� de idei, concepte și teorii, ci se urm�rește în mod direct 

și explicit modul în care fiecare dintre ele se raporteaz� la textul literar, 

demonstrându-se astfel c� o anumit� mentalitate a vremii naște un anumit tip 

de critic� literar�, care la r}ndul ei exploateaz� o anumit� latur� a creațiilor 

literare. 

Comparația cu alte lucr�ri de referinț� evidențiaz� în primul r}nd o 

perspectiv� de lucru  adaptat� la exigențele actuale ale cititorului comun care 

are nevoie nu numai de punctarea istoricului unei școli critice, ci și de 

esențializarea atmosferei epocii-context în care sistemul critic s-a n�scut și chiar 

de disecarea metodelor specifice fiec�rui sistem în parte prin trimiterea direct� 

la text, dar și la nevoile cititorului specializat c�ruia i se ușureaz� munca de 

cercetare prin înglobarea unor aspecte ale școlilor critice, analizate alt� dat� 

separat, în interiorul aceleiași lucr�ri.  Perspectiva aceasta comparativ� ne 

trimite la  volumul colectiv  Direcții în critica și poetica franceză contemporană care 

reunește în paginile lui aspecte diverse ale metodelor de lucru din critica literar� 

sub forma unor eseuri argumentative scrise de autori diferiți, ceea ce îl 

transform� într-o antologie de opinii, concepții și mai ales stiluri de abordare, 

fapt ce oblig� cititorul s� se limiteze la zona lui de interes prin eventuala 

raportare numai la una dintre școlile critice prezentate. Pe de alt� parte, 

Întoarcerea autorului, de Eugen Simion repune în discuție concepte înc�rcate de 

ambiguitate ale criticii literare pornind de la  discutarea validit�ții    modelelor 

de analiz� oferite de Marcel Proust, Sainte-Beuve, Maurice Blanchot sau Charles 

Mauron, criticul limitându-se la a evidenția avantajele și dezavantajele unui 

anumit tip de analiz�, pun}nd accent  pe impactul dintre metod� și text, 

discursul s�u înregistr}nd și încercarea de definire a conceptului de „critic� 

literar�‛ și „critic literar‛ într-o viziune personal�, perspectiva istoric� a 

metodelor discutate fiind mai puțin prezent�.  

Alte c}teva c�rți de referinț� care preiau tematica metodelor critice, 

abordându-le din diverse puncte de vedere sunt precizate chiar de autoare în 

introducerea Ficțiunii metodelor critice și anume Teoria literară a lui Terry 

Eagleton, studiul lui Romul Munteanu, Metamorfozele criticii europene, cel al lui 

Savin Bratu, De la Saint-Beuve la Noua critică, studiile lui Mircea Martin, 

Direcțiunea ideilor, Singura critică, Geometrie și finețe, lucrarea lui Paul Cornea, 

Interpretare și raționalitate sau lucrarea lui Ovid. S. Crohm�niceanu, Cinci 

prozatori în cinci tipuri de lectură etc. 
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Structurat� în nou� mari capitole ce poart� numele celor mai 

reprezentative curente critice care și-au l�sat amprenta de-a lungul timpului 

asupra mentalit�ții criticii literare – formalismul, noua critic�, structuralismul, 

poststructuralismul, teoriile recept�rii, abord�rile psihanalitice, critica mitico-

arhetipal�, critica feminist�, critica marxist� –, Ficțiunea metodelor critice permite 

reiterare problematicii mult discutate a validit�ții metodelor critice, într-o 

manier� proasp�t�, în ciuda multitudinii de abord�ri și studii critice existente 

deja.  Esențializ}nd  înc� de la început imaginea fiec�rei școli critice prin 

prezentarea unui scurt itinerar al reprezentanților, al studiilor semnificative și 

mai ales enumerând conceptele-cheie, autoarea reușește s� concentreze în 

numai c}teva r}nduri istoria dar și crezul fiec�rei școli critice în parte. 

Esențializarea detaliilor din debutul capitolului preg�tește cititorul pentru 

contactul  cu sintagmele și conceptele mai dificil de înțeles, prin aceast�  inițiere  

treptat�  care permite  ca actul cercet�rii termenilor s� se realizeze anterior 

actului citirii integrate, realizându-se astfel o mai bun� asimilare a ideilor. 

Bine structurate, cu un impact vizual pl�cut, aceste capitole conțin la 

r}ndul lor un  subcapitol în care se prezint� istoricul și reprezentanții și altul 

care abordeaz� ideologia și studiile reprezentative ale fiec�rei metode critice în 

parte, în acest ultim subcapitol analizându-se raportarea direct� a 

instrumentului la text, evidențiindu-se de exemplu structuralismul nuvelei Pe 

strada Mântuleasa, de Mircea Eliade, una dintre amprentele feministe în critica 

literar� rom}neasc� prin analizarea  romanului Sexagenara și tânărul, de Nora 

Iuga, formalismul Noii Critici prin prezentarea  poemului Rondelul apei din 

oglinda japonezului, de Alexandru Macedonski,  poststructuralismul și  

deconstrucția în raport cu textul Caravana cinematografică a lui Ioan Groșan, 

teoriile recept�rii într-un fragment din opera dramatic�  O noapte furtunoasă, de 

I.L. Caragiale, sau marxismul nuvelei science- fiction, Lobocoagularea prefrontală, 

scris� de Vasile Voiculescu. 

Aceast� parte aplicativ� a fiec�rui capitol, respectiv metod� critic� în 

parte, permite izolarea erorilor de înțelegere pe care cititorul ar putea s� le 

înmagazineze odat� cu înregistrarea unic� a elementelor teoretice, realiz}ndu-se 

o  bun� conexiune între teorie și practic�. Pentru un și mai bun impact asupra 

cititorului nespecializat cartea ar putea fi îmbog�țit� cu anexarea unui scurt 

dicționar al termenilor științifici utilizați, facilit}ndu-se astfel raportarea la text 

și evitându-se totodat� greșelile de interpretare. L�s}nd  la o parte aceast� 

eventual� suplinire de informații, Ficțiunea metodelor critice se dovedește a fi un 

studiu care r�spunde nevoilor actuale ale cititorului modern,  c}știg}ndu-i 



285 
 

încrederea  nu numai printr-o argumentare bun�, ci și prin echilibrul dintre 

amprenta subiectiv� și obiectivitate, prin leg�tura str}ns� dintre teorie și 

practic� sau chiar prin identificarea instinctual� a întreb�rilor cititorului cu 

întreb�rile pe care și le pune îns�și autoarea, întreb�ri ce alimenteaz�, asemenea 

unui motor, întregul studiu. 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

                                                                                                                                                             
 

 

 

 


