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La réhabilitation des voix de l’écrivain dans les textes qui 

visent la reconstruction des lieux de la mémoire 

 

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : Quand on parle des textes fictionnels de Panait Istrati, le problѐme de la voix du 

narrateur vise aussi les rapports entre cette voix et l’intention de l’auteur matérialisée dans 

cette voix, d’autant plus que des avant-textes privilégient la nature du personnage, lié à la  

conscience / identité humaine qui s’y trouve derriѐre. La voix unitaire du narrateur vise 

l’homogénéité des récits, car elle est présente en ouverture et en clôture du texte, après le 

voyage dans la mémoire des lieux affectifs. Les voix des textes permettent la mise en scène 

d’une représentation de soi, probablement mystifiée, d’un jeu autoréférentiel qu'entretient 

Istrati dans ses œuvres. 

 

Mots-clés: voix des textes, représentation de soi, appartenance identitaire, témoignage 

fictionnel. 
 

Sunt scriitori ale căror texte pun o problemă legată de raportul 

spaţiu referenţial / spaţiu ficţional, atunci când perspectiva analitică este 

cea dată de miza identitară. Locul şi anii formării intelectuale unesc într-un 

topos comun, situat între realitate şi reconstrucţie a memoriei, 

individualităţi aflate sub semnul unei matrici afective şi culturale, generând 

universuri dizlocate, înregistrând dezagregarea unei realităţi şi 

reconfigurarea alteia, după un nou centru real şi simbolic sub puterea 

iradierii căruia se situează personalitatea. Metamorfoza identitară dă 

naştere unei ficţiuni identitare, proiectată în personaje suferind sub asaltul 

deconstrucţiei identităţii, dar şi  păstrând o referinţă implicită, constantă la 

locuri şi oameni care au marcat-o. În acest sens, Paul Ricoeur (Soi-même 

comme un autre, 1990) vede identitatea narativă, constituită fictiv, 

permiţându-i autorului să-şi asigure coeziunea identităţii personale, prin 

povestirea vieţii sale care-i evită, astfel, împingerea către margine. În acelaşi 

sens al vărsării în text a neputiinţei artistului de a-şi defini identitatea, 

Dominique Maingueneau îşi prefaţează studiul Le discourslittéraire. 
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Paratopie et scène d'énonciation, sub titlul „L’impossible appartenance‛ cu 

ideea legăturii textului cu natura problematică a autorului său:  

 

Loin d'énoncer sur un sol institutionnel neutre et stable, l'écrivain 

nourrit son œuvre du caractère radicalement problématique de sa 

propre appartenance au champ littéraire et à la société. Il n'est pas une 

sorte de centaure qui aurait une part de lui plongée dans la pesanteur 

sociale et l'autre, la plus noble, tournée vers les étoiles, mais quelqu'un 

dont l'énonciation se constitue à travers l'impossibilité même de 

s'assigner une véritable place. [Maingueneau, 2004]. 

 

În volumul 10 / 1993 al cunoscutelor Cahiers Panait Istrati, Eugen Simion 

publica un studiu, pe care-l va relua în Literatorul, sub titlul „Fenomenul 

Panait Istrati‛, urmărind traseul intelectual şi afectiv al lui Panait Istrati, 

din perspectiva eticii înfrângerii, aşa cum el însuşi o definea în Confesiune 

pentru învinşi (1929). Ideea subliniată de Eugen Simion era că acest mod de 

raportare morală  

 

este o altă formă de a vorbi de etica omului revoltat pusă în discuţie de 

toţi marii neliniştiţi ai secolului nostru, de la Malraux la Camus‛, un 

mod de a „aduce în discuţie,în opera de ficţiune şi în scrierile 

autobiografice, ideea de prietenie eroică (<). Personajele pe care el le-a 

creat (<) pun prietenia mai presus de orice şi poartă prin lumea largă 

„crucea crimei de a fi iubit prea mult viaţa‛. De aici vine tragedia lor. 

Dar şi libertatea lor, care este valoarea supremă a omului. [Simion, 

1993: 15] 

 

De altfel, implicarea lui E. Simion în descifrarea construcţiei literare 

istratiene era deja evidentă din numărul special dedicat acestuia de Caietele 

Critice (1-2, 1985). În 2010, participă la un colocviu de la Universitatea din 

Cosenza şi, încercând să definească reperele unor identităţi problematice, 

Eugen Simion se oprește în câteva rânduri asupra tipului de literatură pe 

care scriitori români plecaţi din ţară o practică , acceptând aplicarea 

conceptului de literatură migrantă, propriu discursului critic aplecat asupra 

literaturii deplasărilor identitare, care constituia şi tema colocviului, pentru 

comentarea textelor unor scriitori, între care şi Panait Istrati. 
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Ce este sigur este că literatura migrantă nu se identifică în niciun caz cu 

literatura exilului sau literatura din exil. Aceasta din urmă, încerc eu 

să lămuresc lucrurile, conţine o dimensiune politică, în timp ce 

literatura migrantă are, la origine, alte raţiuni. Raţiuni istorice, sociale 

şi, mai ales, existenţiale. Revin la literatura migrantă şi la colocviul de 

la Universitatea din Cosenza care s-a concentrat asupra literaturii 

române, cu precădere asupra lui Panait Istrati, Eliade, Cioran, Andrei 

Codreanu si D. Ţepeneag< Scriitori „migranţi‛ sau scriitori „în exil‛? 

Statutul lor (şi al altor scriitori din diaspora secolului al XX-lea) diferă 

de la caz la caz. Unii au plecat în exil şi au devenit, fatalmente, 

migranţi, alţii au fost duși de soartă şi, părăsind limba maternă, au 

încercat să se afirme în limba de adopţie. În toate situaţiile, limba este 

elementul esenţial pentru că literatura însăși este o expresie a limbii în 

care este scrisă. Sunt şi cazuri mai complicate, ca Panait Istrati, pe care 

istoricii literaturii române îl ignoră (în speţă, G. Călinescu), pe motiv 

că a scris în franceză, iar istoricii literaturii franceze îl ignorăşi ei, deși 

autorul Kirei Kiralina şi al lui Moș Anghel continuă sa fie editat (de 

Gallimard!) şi citit. Eroarea este, cred, a criticii românești care uită 

faptul că Istrati, un extraordinar povestitor, şi-a scris o parte din opera 

lui în românește, iar imaginarul întregii sale opere iese din spaţiul 

balcano-dunărean< Aceasta este însă o problemă ce merită a fi 

discutată separat. *Simion, 2010]. 

 

Modul în care spaţiul autobiografic devine un vector decisiv al exprimării 

vieţii interioare a scriitorului, mecanismele prin care scriitorul pune / îşi 

pune în scenă viaţa, a fost o preocupare constantă a teoreticienilor 

literaturii, de la identificarea autorului cu personajele sale, spre disocierea 

autorului de vocea naratorului sau / şi de vocile textului asumate de 

personaje. Ultimele decenii au impus, pe deasupra naratologiei clasicizate 

deja, un spaţiu suprateoretizat, de aplicat pe textele romanești actuale, la 

întâlnirea cu filozofia şi cu psihanaliza, care prin Derrida, Lacan, Barthes, 

Lejeune, Genette,  şi generaţia următoare, care a ajuns la concluzii (Vincent 

Colonna, Philippe Gasparini ş. a.), propune noi concepte de tip hibrid 

pentru cuprinderea raportului autorului cu textul ficţional contemporan: 

autoficţiune, autofabulaţie, autonaraţie, ficţionalizarea sinelui, toate tinzând să 

relativizeze literatura ca ficţiune în funcţionarea mecanismului generativ. 
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De la conceptul lui Doubrovsky, legat de proiectul său romanesc - Fils, 

dezbaterea din câmpul literar determină, în ultimă instanţă, o lectură 

critică de exploatare a referenţialului, imaginat sau implicat de autor. 

Dincolo de excesul de teoretizare, textul literar trăieşte, după fericita 

expresie a lui Mario Vargas Llosa, graţie statutului său de adevăr al 

minciunilor. Cartea scapă de sub controlul teoriei, oferind lumi posibile, în 

care locurile salvate de memoria hârtiei permit cititorului călătorii 

empatice. 

Textele literare ale lui Istrati trăiesc din impresia de autenticitate pe 

care o dă tonul confesiv, dublu document despre viaţa interioară a unui 

individ lovit de istorie. Naratorul  îşi asumă textul prin acest discurs colorat 

confesiv, povestind şi povestindu-se, ascuns în naraţiunea care 

investighează, adesea, spaţii aflate la capătul experienţei autobiografice. 

Despre intenţiile autorului, asupra alăturării ficţiunii paginilor 

autobiografice, putem citi în Prefaţa la Viaţa lui Adrian Zograffi sau 

mărturisirile unui scriitor din vremea noastră : „Năzuiesc să înfăţişez 

contemporanilor mei o vastă frescă realistă, prea puţin ilustrată cu acel soi 

de documentaţie care e la îndemâna oricui şi nu dovedeşte nimic, ci 

bizuindu-mă mai mult pe elementul autobiografic, pe faptul trăit, cunoscut 

de toţi şi care nu poate fi contestat autorului, deci nici eroului său.‛ *Istrati, 

1983:13]. 

Pierderea iluziilor, tema centrală a literaturii sale, a Confesiunilor 

pentru învinşi (Spovedania unui învins, într-o altă traducere pentru Confession 

pour vaincus), dar şi a corespondenţei lui, devine un scenariu epic al unei 

călătorii nesfârşite de căutare a omului uman, într-o formulă fericit aleasă 

„beat de viaţă, de suferinţă, de speranţă‛. Nu trebuie confundat spaţiul 

construit de Istrati cu acela propus de exotismul oriental al literaturii 

romantice, pentru că la autorul român este o construcţie distopică, în care 

nu apar haremuri ci bordeluri, iar cadânele sunt prostituate din porturile 

periplului eliberator pe care personajele sale în încearcă. Este o evadare 

compensatorie într-o lume care va dispărea după primul război mondial, 

evadare iluzorie pentru personajele istratiene. 

Scrierile sale confesivepoartă cu ele mesajul încredinţat personajelor 

dedublatoare ale vocii auctoriale: „Toate aceste figuri, toţi acești eroi, sunt 
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trimișii mei autorizaţi să vorbească cu zeci de mii de glasuri (<).‛ *Istrati, 

1983, Profesiuni de credinţă autobiografice. Trecut şi viitor: 424]. Astfel Istrati 

construieşte (în cele două cicluri mari: Povestirile lui Adrian Zografi şi Viaţa 

lui Adrian Zografi), mai puţin invocaţia unei imagini ideale, ci evocarea unui 

eu care îşi caută fără încetare propria identitate. Este deopotrivă un 

document, o scriere cu caracter confesiv, dedublându-se permanent, în 

spaţiile în care ecourile lumii se întâlnesc cu subiectivitatea celui care se 

scrie pe sine la modul cel mai propriu. Receptarea critică a presupus, încă 

de la debut, o identitate între eul naratorului şi cel al autorului. Comentând  

studiul lui Iorgulescu Celălalt Istrati, Tudorel Urian face observaţia că: 

 

(<) cei mai mulţi dintre comentatorii operei lui Istrati au încercat să 

descopere specificitatea existenţei autorului prin raportare la 

personajele şi întîmplările care îi marchează opera’’, *dar că+ ,,Mircea 

Iorgulescu parcurge drumul în sens invers. El porneşte de la existenţa 

reală a lui Gherasim Istrate – numele de pe certificatul de naştere al 

viitorului prozator –, o urmează pas cu pas, cu o tenacitate de 

detectiv, în încercarea de a descifra „cazul‛ scriitorului Panait Istrati 

(<), iar referirile la scrierile sale au ca scop doar exemplificarea 

modului în care anumite episoade ale existenţei reale au fost 

transpuse în ficţiune). *Urian, 2004+. 

 

În realitate, raportarea criticii  la existenţa socială agitată şi contradictorie a 

lui Panait Istrati, la implicarea lui afectivă şi efectivă în spaţiul opţiunilor 

politice de stânga, la opţiunile şi deziluziile artistului şi omului, a lăsat 

deoparte latura complexă a identităţii artistului, aceea care a generat, între 

războaie, mari deplasări şi rupturi identitare în Europa. Acest context a pus 

în discuţie, în spaţiul cultural, valoarea construcţiei unor geografii 

simbolice, care-i sunt caracteristice ca perspectivă interioară şi lui Panait 

Istrati, scriitorul român optând pentru Orientul sensibil şi spiritual diferit, 

ca mod de a simţi.  

Metamorfozele suferite de scriitor sunt alocate eroilor săi, cu miză 

afectivă declarată ca în această secvenţă din Neranţula: „Trebuie să existe 

suflete de sărbătoare pe care Dumnezeu le trimite printre oameni în zilele 

mari ale veşniciei Lui. Să dai, să dai, iată marea fericire a vieţii. Să dai mai 
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ales la timp, fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să-ţi 

trăieşti aventurile, să-ţi trăieşti durerea... Să plângi, un timp... şi apoi să 

râzi‛. 

Se suprapun imagini desprinse din textele literare, celor din 

publicistică şi din memorialistică, pentru a identifica tipologii spaţiale şi 

identitare dominante, în funcţie de metamorfozele vârstelor, legate de 

aceeaşi implicare afectivă; povestirea este situată în spaţiu, un spaţiu aflat 

la limita înregistrării de  evenimente şi populat de amintiri. Locurile sunt 

aşa cum le înregistrase copilăria şi aşa cum întoarcerea afectivă a adultului 

le reconfigurează. Ca în această secvenţă din Ciulinii Bărăganului:  

 

Bărăganul e singuratec. Pe spatele lui, nici un copac! Şi de la un puţ la 

altul, ai tot timpul să mori de sete. Nici împotriva foamei nu prea e 

treaba lui să te apere. Dar, dacă cumva eşti înarmat contra acestor 

două nevoi ale gurii și dacă vrei să te afli singur cu Dumnezeul tău, 

atunci du-te pe Bărăgan: e ţinutul pe care Creatorul l-a hărăzit 

Munteniei, pentru ca românul să poată visa în voie. 

 

Asumarea identităţii ficţional construite este dublată de confesiunea 

directă, din scrisori sau prefeţe: „Da, oricât de cosmopolit aş fi din naştere, 

de vagabond, îndrăgostit de orizonturi nesfârşite, aşa cum mă vedeţi, 

rămân totuşi: român, prin mamă şi prin limbă şi prin frumoasa mea Brăilă; 

grec prin tată şi « iubita sa patrida ».‛ 

Uneori, discursul îndrăgostit capătă culoare oriental-balcanică, 

născută din specificitatea spaţiului amestecat etnic, ca într-un fragment din 

același text, evocat deja, Neranţula: „Brăila, paceaură planturoasă care-şi 

contemplă Dunărea, amantul ei, cu o privire pe cât de înflăcărată pe atât de 

desfrânată, Brăila (<) faimoaselor noastre mahalale: ovreiască, grecească, 

rusească, rusească, ţigănească etc.‛ 

Introducerea în text este şi introducerea / prezentarea unui personaj 

care va povesti din interior, pe focalizare internă; o serie de ipostaze ale 

personajelor masculine cu care se identifică Adrian Zograffi, socotit un 

alter-ego al lui Panait Istrati, pun în scenă condiţia socială a indivizilor 

plecaţi să vadă lumea, elemente de imagologie altoite pe motivul literar 

comun al vagabondului / călătorului se oglindesc în mecanismele de 
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reprezentare a prieteniei, sub zodia mai multor ipostaze: Mihail / Adrian, 

Adrian-Samoil, Musa. Ca prefaţă / linii introductive la Mediterana. Răsărit de 

soare, din septembrie 1934, aproape de despărţirea definitivă de lume, 

Istrati îşi reintroduce eroul martor, actor şi comentator în câmpul ficţiunii:  

 

Adrian Zograffi, în vârstă de douăzeci şi doi de ani, părăseşte ţara, 

pentru prima oară, în decembrie 1906. El se îmbarcă la Constanţa cu 

destinaţia Alexandria din Egipt. Până în ajunul primului război 

mondial, tânărul nostru idealist va fi un îndrăgostit de Mediterana. 

România, Brăila, portul unde mama sa trudește cu inima plină de 

îngrijorare, nu-l vor mai revedea decât atâta timp cât le trebuie 

rândunelelor ca să-şi crească puii. În paginile care urmează, Adrian 

povestește principalele scene din feeria trăită de el sub cerul 

mediteraneean. 

 

Este interesant de văzut că, în ciuda titlului cărţii, Panait Istrati nu se 

apleacă asupra peisajului, ci asupra oamenilor care se reflectă în el : 

Mediterana abia dacă apare ca personaj, printre gesturile şi alternanţele 

între demonic şi celest ale călugărilor de la Sfântul Munte,  în aventura 

mediteraneeană a personajelor, Adrian, Mihail, Musa, Sara, Solomon, 

Klein. Adrian, făcând cronica visurilor lor, refuza să accepte eşecul, 

cutreierând lumea pe aceste meleaguri mereu însorite, în aşteptarea unei 

întâmplări revelatorii. Într-un final, Adrian, rămas singur, ia trenul spre 

Damasc, făcând bilanţul acestor pierderi, tuturor pierderilor din lume:  

 

Mi-a fost foarte greu  să mă îndepărtez de  Mediterana, care-i şi ea o 

parte din sufletul meu. Ce mai rămânea din mine, fără prieteni şi fără 

Mediterana? Am spus-o întotdeauna: singur nu fac doi bani. Eu trebuie 

să iubesc nebuneşte pe cineva sau ceva ca să nu mă simt gol şi fără rost, 

ca un bostan uscat, uitat într-o porumbişte. Aşa sunt eu făcut.  

 

Nu mai rămăsese nimic din entuziasmul celui plecat „dintr-un târguşor 

nenorocit, fie el scăldat de apele Dunării‛: „Şi ce plin de lucruri minunate e 

pământul şi cât de însetat de frumuseţe este sufletul nostru! 

Mediterana<teamă mi-e c-am să leşin în dimineaţa, nu prea îndepărtată, în 

care ochii mei se vor pierde în strălucitoarea ei imensitate.‛ 
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Această intrare / ieşire din spaţiul utopic-oriental al Mediteranei 

(Mediterana. Răsărit de soare, Mediterana. Apus de soare) încheia dialogul cu 

Orientul, lăsând în urmă personaje învinse de existenţă, pe care, 

anticipând, le evoca în 1925:  

 

Umbre, fantome, eroi nebănuiţi de nimeni, fiinţe venite de pe alte 

pământuri!...Pe toţi şi pe toate le-am pierdut, dar trăiesc aievea în 

sufletul meu. Şi în clipa când pun mâna pe condei şi mă aplec peste 

hârtia albă, eu n-am nevoie să scornesc prăpăstii cu efect 

melodramatic (<). Viaţa pentru ei a fost năprasnică. (<) Văd figura 

aprinsă de ftizie galopantă a lui Mihail Kazanski, eroul prieteniei mele 

(<). Nouă ani de prietenie eroică, de sărăcie eroică, de vagabondaj 

eroic, de lecturi şi discuţii, pentru ca într-o bună zi să-şi dea sufletul în 

cine ştie ce colţ al imensei Rusii (<). *Istrati, 1983, Profesiuni de credinţă 

autobiografice. Trecut şi viitor: 420]. 

 

Sub vocea povestitorului, se ascund aspiraţii şi referinţe identitare, tragedia 

omului scindat lăuntric.  În prefaţa, deja amintită, la Viaţa lui Adrian 

Zograffi,vocea autorului se suprapune posibilei voci a personajului, 

dedublare asumată: „În jurul acestui personaj gravitează tot ce-am povestit 

până acum (<). Cum Adrian a trăit prin multe părţi ale pământului şi s-a 

amestecat printre tot felul de oameni, istoria vieţii lui e mai curând un film 

episodic decât un roman, mai ales că faimoasa « psihologie » e cu totul 

absentă. [Istrati, 1983: 13]. 

Chiar şi  atunci când operează cu tehnica povestirii în povestire, 

modul de introducere a istoriei, dincolo de sugestia cu aromă orientală de 

portocal amar, este o trimitere la ideea de prietenie, care este şi liantul 

întâmplărilor din povestirea cu titlu sugestiv în varianta franceză originală, 

din 1925 – Le refrain de la Fossé. Nerrantsoula: „Şi acum, uitaţi-mă. Nu va mai 

fi vorba aici despre mine. Ascultaţi o poveste, petrecută în colţuri de 

pământ, pe care cei mai mulţi dintre voi nu le cunoaşteţi. Neranţula 

istorisită de omul pe care l-am descoperit-pe o terasă la Ramleh-ul 

Alexandriei, un om pe care-l iubeam fără să ştiu pentru ce şi care mi-a 

sfâşiat adesea inima cu acest cântec grecesc, sprinţar (<).‛ 
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Într-o conferinţă publicată în Cahiers de narratologie sub titlul 

„L’éthique dans les récits de Panaït Istrati‛, Frédérica Zephir îşi propune să 

analizeze „(<) l’œuvre d’un écrivain qui, par les sujets qu’elle développe et 

par sa forme même, semble particulièrement apte à illustrer la réflexion sur 

« Récit et éthique ». En effet, qui mieux que Panaït Istrati, « Conteur-né » 

d’après Romain Rolland et « Pèlerin du cœur », c’est-à-dire homme juste et 

généreux, selon Joseph Kessel, pourrait plus parfaitement incarner ces deux 

notions ?‛ *Zephir, 2005+. Perspectiva analitică pune în evidenţă, pe de o 

parte, „une narration alimentée aux sources de sa mémoire – souvenir de 

récits glanés au hasard de ses rencontres – qu’Adrien Zograffi, « double 

diégétique de Panaït Istrati », iar pe de altă parte o viziune particulară 

asupra lumii evocate, născute „d’une véritable éthique de la marginalité‛, 

care îşi are mesajul  într-o „vision lucide et désabusée d’abord d’une 

humanité féroce mûe par l’égoïsme et l’intérêt, et d’un individu enfermé 

dans sa solitude par la profondeur et la singularité de ses émotions qui 

rendent toute expérience affective – dans la joie comme dans la douleur – 

incommunicable.‛ *Zephir, 2005+. 

Condiţia acestui individ „enfermé dans sa solitude‛ a stimulat 

demersuri de tip psihocritic, interesate pe de o parte de înţelegerea 

raporturilor speciale pe care, conform confesiunilor autorului, acesta le 

întreţine cu personajele sale, iar pe de altă parte de rolul funcţional 

decompensator al absenţei tatălui. Citându-l pe Sigmund Freud cu 

observaţiile din eseul Scriitorul şi activitatea fantasmatică, asupra înrudirii 

structurale dintre vis şi creaţia literară, ceea ce ne interesează este 

observaţia privind „înclinaţia scriitorului modern de a-şi diviza eul, prin 

autoobservaţie, în euri parţiale, întruchipând în mai mulţi eroi tendinţele 

contradictorii ale vieţii sale sufleteşti‛. Pentru relevanţa vocilor textului în 

conturarea unui mit personal, asta ar însemna îmbrăţişarea deopotrivă a 

rolului de călău şi de victimă, în toate ficţiunile sale, dincolo de ceea ce vocea 

confesivă îşi asumă. 

Absenţa tatălui a fost analizată de o exegetă belgiană, Elisabeth 

Geblesco, care, într-o teză de doctorat intitulată Langue d'écriture et figure 

paternelle, face observaţia că în  subconştientul lui Istrati va exista mereu o 

tendinţă de recuperare a tatălui prin substituirea cu un prieten ocrotitor, cu 
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o personalitate puternică, ca Mihail, Codin sau scriitori ca Romain Rolland, 

Nikos Kazantzakis, reprezentând patria de adopţiune sau originile tatălui 

absent. În interpretarea autoarei, pentru Istrati, absenţa tatălui şi caracterul 

ilegitim al naşterii sale l-au proiectat într-o lume a învinşilor, a maginalilor, 

al căror martor şi apărător devine. Vorbind despre „figures paternelles 

symboliques ambivalentes‛, autoarea  subliniază devotamentul filial faţă 

de Romain Rolland care răzbate din Corespondenţa integrală  a celor doi 

creatori, din care reiese că i-a încredinţat cele mai multe manuscrise, 

dedicându-i scrierile şi semnând „Celui qui vous doit sa nouvelle vie‛ sau 

„votre fils spirituel‛. *Cogălniceanu, 2009+. 

La ediţia din 2009, sub titlul Panai t Istrati et la métaphore paternelle, 

editorul colecţiei „Psychanalyse‛ prezintă identitatea scindată a celui care 

face obiectul analizei: 

 

Ce texte contribue à l'élaboration d'une critique de l'oeuvre de Panaït 

Istrati qui restitue à celui-ci sa vérité en déchirant l'étiquette du « 

vagabond inspiré ». Errance qui de la mère au père amena Istrati vers 

le français : ni lieu du père, ni lieu de la mère, mais par métaphore, 

espace du Père symbolique, langue dans laquelle Istrati put crier sa 

vérité et celle des autres « humiliés et offensés », au nom desquels il 

avait voulu parler.  

 

Găsim în aceste notaţii identificarea posibilă a unei identităţi scripturale, 

construite sub semnul unei conştiinţe a unei profunde crize a fiinţei, o 

modalitate de asumare a lumii, definită de E. Simion în cheia unui 

„romantism crepuscular şi liric‛. *Simion, 2003: XX]. 
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Stratégies discursives de représentation identitaire  

dans les mémoires de  Cella Serghi  

– Sur le fil d’araignée de la mémoire (1977) 

 

Drd. Elena Filote (Panait) 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : Cella Serghi s’est affirmée dans la période de l’entre-deux-guerres comme une 

écrivaine avec un talent prometteur, ayant reçu le soutien et l’appréciation des critiques et 

de ses collègues de génération. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, la prosatrice 

adopte une attitude partisane vis-à-vis du réalisme socialiste dont elle exerce les formules. 

Le volume de mémoires «Sur le fil d’araignée de la mémoire» (1977) réunit, au niveau de 

l’organisation du discours, des stratégies à mise identitaire, comme le fragmentaire, 

l’automystification, l’hypertrophie du moi, le subjectivisme, la confession romancée ou le 

sentimentalisme bovarique. Cella Serghi s’efforce de reconstruire à l’aide de l’écriture un 

portrait flatteur, de femme et d’écrivaine, en relevant dans ces pages autobiographiques 

beaucoup de données sur ses premiers romans. Aussi intéressante est l’obnubilation 

brusque de la mémoire, l’enregistrement des souvenirs s’arrête en 1945 : après cela, rien n’a 

plus résonné avec l’atmosphère effervescente de la période de l’entre-deux-guerres, évoquée 

en même temps avec la jeunesse de l’auteure.  

 

Mots-clés : représentation identitaire, discours, mémoire, automystification, histoire 

 

En 2013, la Maison d’Édition Polirom a réédité les mémoires de 

Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei *Sur le fil d’araignée de la 

mémoire], dans la collection Essaies & Confessions. Le livre, paru initialement 

en 1977, s’inscrit dans un contexte plus large, celui de l’écriture mémorielle 

féminine de l’après-guerre, ayant comme auteures certaines écrivaines qui 

se sont affirmées pendant l’entre-deux-guerres et qui ont survécu à la 

Seconde Guerre Mondiale. Par conséquent, Henriette Yvonne Stahl, Cella 

Serghi, Ioana Postelnicu, Lucia Demetrius ont complété leur œuvre 

littéraire avec des volumes de mémoires, publiés même durant leur vie ou, 

à leur demande, à titre posthume. En atteignant l’âge d’une maturité 

biologique et artistique complète, ces écrivaines, qui se sont rapportées 

Alina
Highlight
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différemment aux impératifs de la période de turbulences du réalisme 

socialiste, ont ressenti le besoin de recouvrir par écrit l’histoire personnelle, 

projetée dans le contexte des événements de l’histoire nationale. Malgré 

l’évidente valeur documentaire, ces écritures intimes féminines ne sont pas 

largement popularisées et renommées aujourd’hui, parce que, du point de 

vue du contexte social et culturel autochtone et européen aussi, les femmes 

qui choisissent d’écrire leurs mémoires dans leur vieillesse, sont soumises à 

une double pression: 

 

Les femmes qui écrivent sur leur propre vie se trouvent dans une 

situation d’un double décalage par rapport à la tradition littéraire. 

D’une part, la méfiance portée à la production artistique féminine jette 

le doute sur la sincérité de la femme autobiographe. D’autre part, il 

existe jusqu’au XXe siècle un discours social et culturel qui condamne 

la femme vieillissante en se focalisant presque exclusivement sur la 

perte de sa beauté physique et de sa fertilité. [Keilhauer, 2007: 10] 

 

Les textes-confessions (mémoires, souvenirs, autobiographies, 

correspondance, confessions dans la presse, réponses aux enquêtes 

littéraires, entretiens etc.) sont, dans le cas de nos écrivaines de l’entre-

deux-guerres, complémentaires à leurs écritures artistiques, en révélant de 

potentielles sources d’inspiration, des contextes affectifs ou sociaux, qui 

engendrent des  images « obsédantes », des techniques d’écriture,  des 

options au niveau de la vision sur le monde, sur l’art en général. La lecture 

de ces textes mémoriaux relève un monde entier, en reconstituant, d’une 

perspective féminine par excellence, l’époque de l’entre-deux-guerres dans 

toute son effervescence culturelle et historique : 

 

(<) Aussi disposées d’étaler leur ego qu’elles soient, par une grande 

variété des moyens expressifs, les auteures se trouvent dans la 

proximité des attentes, dans le sens d’une attitude équilibrée et de 

l’effort d’objectivité de leur plus profonde subjectivité,  avec des 

réussites plus ou moins  convaincantes. Elles offrent des tranches de  

réalité, des fragments qui, une fois réunies, créent un caléidoscope 

tentant des époques passées ou présentes,  le passé menaçant le 

présent plus qu’une fois. *Cozea, 2013: 6+ 
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La dimension extérieure de la perspective est cependant contrôlée en 

permanence par l’obsession de l’intériorité, comme dans toutes les écritures 

de soi : «(<) Se replier dans le mot, dans le monde intérieur de la 

méditation solitaire le transforme (l’écrivain mémorialiste – n. n.) d’un 

conquérant du réel dans un analyste subtil de l’espace intime de l’existence, 

qui s’identifie au fur et à mesure avec l’espace de l’écriture. La vie de 

l’auteur est précisément l’écriture de cette vie et ce fait devient un 

argument d’authenticité dans l’ordre-même de l’acte de création» *Moraru, 

1987: 21]. 

En essayant de faire une délimitation du point de vue 

terminologique et typologique, au niveau des « genres du biographique », 

Sur le fil d’araignée de la mémoire s’encadre, selon les distinctions faites par 

Eugen Simion, à la confluence entre mémoires et autobiographie1: 

 

(<) On pourrait observer, par exemple, le fait que le pacte avec l’histoire 

prévale dans les mémoires, tandis que dans l’autobiographie, 

l’autoportrait, le journal intime, le pacte de l’auteur avec soi-même (le 

pacte autobiographique) est essentiel, mais, encore une fois, on doit 

accepter les choses d’une manière relative. Soyons d’accord, pour le 

moment, que le mémorialiste présente notamment les évènements 

(grands ou petits) et il a la tendance de présenter une image de 

l’histoire qu’il a traversée, pendant que l’autobiographe est concentré 

surtout sur lui-même; la plupart du temps, l’histoire représente le 

cadre de ces actes (évènements) de l’intériorité. *2008: 18-19] 

 

Ainsi, la sincérité des mémoires est mise en doute et le glissement du 

discours mémoriel vers la fiction artistique devient inévitable. 

Cella Serghi dédie le volume autobiographique Sur le fil d’araignée de la 

mémoire à Liviu Rebreanu, Camil Petrescu et Mihail Sebastian, qui ont 

soutenu, en « autorités » de la scène littéraire de l’époque, le début éditorial 

de l’écrivaine: leurs noms apparaissaient sur une manchette qui 

accompagnait la couverture de son premier roman, Pânza de păianjen *La 

toile d’araignée+ de 1938. Par conséquent, par ces deux éléments 

paratextuels, titre2 et dédicace, la romancière suggère que Sur le fil d’araignée 

de la mémoire représente un retour en temps, doublé par une recherche d’un 
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âge arcadien, afin de l’éterniser : sa jeunesse tumultueuse, marquée par des 

ambitions d’affirmation culturelle, aussi que par l’orgueil affiché 

franchement d’avoir été l’une des beautés du Bucarest de l’entre deux 

guerres. Mais les pages du livre attirent l’attention aussi comme document, 

du point du vue subjectif, c’est vrai, sur la personnalité de l’écrivain et 

philosophe Camil Petrescu, dont Cella Serghi a été irrémédiablement 

amoureuse et auquel elle construit un profil humain inédit. D’autres figures 

fameuses ou moins fameuses de l’époque de l’entre deux guerres (Mihail 

Sebastian, Eugen Lovinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ilarie Voronca, 

Ticu Archip, Sorana Gurian etc.) évoluent avec désinvolture dans l’espace 

de la mémoire de l’écrivaine, en reconstituant fidèlement l’atmosphère 

frénétique de ces décennies-là (les mémoires de Cella Serghi s’arrêtent à la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944-1945). 

Chacune des quatre parties des mémoires de Cella Serghi a une 

moto significatif, en exprimant l’audace d’une démarche autant ambitieuse 

comme la lutte contre le temps, mais aussi une conscience artistique lucide; 

pour cette raison, La Première Partie est préfacée par les vers du sonnet 65 de 

Shakespeare: «Seulement ce miracle pourrait / Briller pour toujours / 

Comme mon amour dans l’encre noire...»; La Deuxième Partie – par une 

méditation d’ Anaïs Nin: «Combien de fois ai-je recommencé à zéro? Où est 

le début? Le début de la mémoire ou le début de la souffrance....»; La 

Troisième Partie – par une observation de Marcel Proust contre Sainte-

Beuve: «Les écrivains qu’on admire ne peuvent pas être regardés comme 

des guides, parce qu’on a, à l’intérieur de nous, le sens de notre orientation, 

aussi comme les aguilles de la boussole ou le pigeon voyageur...»; La 

Quatrième Partie – par une réflexion de Lev Tolstoi: «L’existence de la mort 

nous oblige à donner à notre vie un sens que la mort ne peut pas 

dissiper...». Dans tous ces découpages, préférés par l’écrivaine d’une série 

de beaucoup d’autres parsemés à l’intérieur du livre, un sentiment aigu de 

la nécessité de valoriser son propre existence se mélange avec le drame de 

l’artiste confronté avec le passage du temps, sans être sûr de l’effet de son 

œuvre sur la postérité. L’écriture personnelle se situe, par ces motos, entre 

l’intention récupératrice et celle de l’affirmation de sa propre identité. Cette 

modalité d’organiser le matériel autobiographique évoqué révèle, d’autre 
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part, une tentation scénographique aussi, de reconstruction (plutôt que 

d’évocation) d’une réalité passée, si bien que le texte des mémoires impose 

à la postérité une image au superlatif (souvent auto-mystificatrice) de 

l’écrivaine. Présenté comme altérité, le moi de l’auteure est remodelé, 

redéfini. Cet aspect est considéré comme un trait définitoire pour les 

autobiographies féminines par les nouvelles recherches sur l’écriture 

intime: 

 

L’énonciation autobiographique qui sous-entend une instance de 

médiation et de mise en discours interpelle la mémoire, la perception 

et l’imagination: la scénographie énoncée présuppose un reclassement 

inventif, flou et libre de l’expérience vécue. Elle sert de passage du 

souvenir à une perception ancrée dans le présent qui regroupe et 

organise les données en vue d’une signification à découvrir. La 

scénographie autobiographique instaure nécessairement des écarts, 

des disjonctions, des négociations et des ré-énonciations au vu d’une 

image statique de soi, mais également, et plus particulièrement dans 

les récits de soi au féminin, elle instaure une démarcation en ce qui 

concerne l’imagerie sociale reçue de l’Autre. *Wiktorowicz, 2002: 153-

154] 

 

En se proposant comme mise principale une démarche d’auto-connaissance 

– «...pour  comprendre ce que j’ai aimé, ce que j’ai vécu et, particulièrement, 

pour me comprendre moi-même...» [Serghi, 2013: 10+ −, Cella Serghi situe 

au centre de son livre son propre image de la jeunesse, filtrée par une 

permanente tension entre vanité et modestie, l’effet d’un sentimentalisme 

forcé jusqu’aux limites du bovarysme3. La jeune Rașela Marcoff (la 

prochaine Cella Serghi), arrivée à Bucarest de la côte de la Mer Noire (elle 

est née à Constanţa, en 1907), appartenant à une famille plus que modeste 

du point de vue social, mais aussi culturel. (« − Je ne veux pas des crimes 

chez moi! Mon père a crié une nuit, quand il m’a trouvé avec la lampe 

allumée, le verre fumé, la mèche brûlée. Je lisais Crime et Châtiment» 

*Serghi, 2013:48+.), s’inscrit à la Faculté de Droit, même si elle voulait 

devenir étudiante au Conservatoire dramatique, pour suivre une passion 

héritée de sa mère: «Ma mère était passionnée de théâtre: elle n’admettait 
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pas de rater une pièce, on entrait toutes les deux avec un seul billet<» 

[Serghi, 2013: 46]. Conformément à ses propres déclarations, elle avait lu 

beaucoup jusqu’à ce moment-là; ce fait lui permettait d’émettre légèrement, 

mais avec une quelconque confiance inconsciente, des opinions critiques 

sur certaines œuvres, même si elle n’était pas au courant avec les opinions 

des critiques de ce temps-là. L’image qu’elle construit de soi-même dans les 

premières pages des mémoires est celle d’une femme inabordable (elle 

épouse l’ingénieur Alfio Seni), mystérieuse, dangereusement intelligente et 

magnifique, en portant le poids d’un amour impossible, celui pour Camil 

Petrescu. Cella Serghi ne se gêne pas de se présenter à l’hypostase de muse 

des certaines écrivains de l’entre-deux-guerres, comme  Camil Petrescu et 

Mihail Sebastian: 

 

Lorsque je lis de nouveau Le Journal de Sebastian et Les Notes 

quotidiennes de Camil (...) je comprends l’importance de la source de 

vitalité que je représentais pour eux, je comprends que ma présence 

était si tonique, non seulement par ce qu’ils appelaient « aptitude au 

bonheur », mais aussi par de nombreuses idées et images, de 

nombreuses suggestions que je leur donnais et que j’en trouve dans 

leur œuvre. Je ne gardais rien pour moi-même. Il ne me venait pas à 

l’esprit, à cette époque-là, que j’allais écrire moi-même. [Serghi, 2013: 

40-41] 

 

Il est possible que les mémoires dépassent beaucoup la limite de 

l’objectivité quand Cella Serghi prétend d’être celle-là qui a suggéré à 

Camil Petrescu d’inclure Les Lettres de Madame T., apparues 

antérieurement dans „Cetatea literară‛ *«La Cité littéraire»+, dans le roman 

Patul lui Procust [Le Lit de Procuste] (1933), une action salutaire pour 

l’achèvement du livre: „Camil ne confesse nulle part que l’idée d’inclure les 

lettres de Madame T. dans le roman et de créer ce personnage, qui 

n’existait pas dans le manuscrit qu’il m’avait donné à lire, aurait était la 

mienne‛ *Serghi, 2013: 62+. De plus, elle suggère que c’était elle-même qui 

aurait été à l’origine de la construction de ce personnage, qu’elle est, par 

conséquent, la mystérieuse Madame T., même comme affirme... la 

couturière, recommandée, c’est vrai, par Camil (!).  
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Également, l’autoportrait physique de sa jeunesse, que l’écrivaine 

évoque, est inclus dans le même registre d’idéalisation : rappelons que « 

L’autobiographie est, dans une certaine mesure, le symbole de l’idéal réalisé 

(...)» *Holban, 1989: 323+. L’écrivaine précise plus qu’une fois que sa beauté 

déterminait les hommes de tourner la tête et elle cite Mihail Sebastian, 

comme une authentification de son succès d’autrefois: « (<) tu es trop 

coquette, trop belle et trop intelligente, tu as toutes les qualités qui peuvent 

causer de la souffrance à un homme» [Serghi, 2013: 74]. La nostalgie pour 

ce topos identitaire représenté par la propre jeunesse de l’écrivaine se 

ressent presque dans chaque page: « (<) le vers de Neruda était approprié 

pour moi: „Je mangerais toute la terre, je boirais toute la mer » *Serghi, 

2013: 40+. Le vers choisi contient, et ce n’est pas un hasard, la référence à 

l’image de la mer, que l’auteure revendique dans le procès de 

reconstruction identitaire qu’elle considère pour ses mémoires:  

 

(<) J’écoutais la tribulation de la mer. Je savais que j’allais me heurter 

à la vie, comme la mer aux roches, que je vais garder en moi toutes ses 

nostalgies et un éternel mal de liberté. (...) Ni même la mer n’est libre, 

j’essayais de me consoler. Elle est limitée par des rives. Peut-être 

qu’elle est furieuse d’avoir perdu sa liberté. Elle semble frapper sa tête 

contre les murs, cogner les roches et avoir l’écume à la bouche!  

[Serghi, 2013: 16] 

 

Le décor marin sera préféré dans le roman de début aussi, La toile 

d’araignée, d’inspiration autobiographique, comme l’écrivaine l’avoue dans 

ses mémoires. Mais dans son esprit le biographique et la fiction se 

superposent sans des contraintes ou des problématisations terminologiques 

et le livre est apprécié, non par hasard, même dès son premier compte-

rendu, comme « roman d’un roman »4. Dans Sur le fil d’araignée de la 

mémoire, Cella Serghi va continuer de faire référence à quelques personnes 

réelles en utilisant les noms qu’elle a attribués, dans le roman, aux 

personnages inspirés par eux (par exemple, elle va nommer son mari Michi, 

dans les mémoires, aussi que l’un des personnages de La toile d’araignée, 

l’époux de Diana Slavu). D’ailleurs, ces manifestations de bovarysme 

marquent profondément la structure de l’âme de la mémorialiste : «  J’ai 
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essayé de me décrire en Diana et je ne sais pas à quel degré j’ai réussi. Je me 

retrouvais souvent dans des personnages décrites par d’autres auteurs ou 

dans certains films. Fleur de Forsyte Saga est un rôle qui aurait été propre 

pour moi » [Serghi, 2013: 44]. Celle-ci réussit, par le truchement de 

l’écriture, de rendre l’effervescence spécifique d’un âge des recherches, des 

débuts de la route: 

 

Préoccupée de plaire, désirant un grand amour partagé, mais la vie me 

refusait exactement ce que je cherchais et j’avais l’inquiétude de 

Cendrillon qui a perdu son soulier. Peut-être je cherchais mon soulier 

charmé, ou peut-être je me cherchais moi-même ou un autre destin que 

celui que les femmes acceptent d’habitude. Peut-être je ne ressemblais à 

personne, parce que je trouvais que je devais toujours recommencer à 

zéro et que tout devait commencer avec moi (<). *Serghi, 2013: 44+ 

 

L’écriture mémorielle devient purement narcissiste, un miroir où l’auteure 

contemple, d’une ferveur contrôlée, son devenir humain et littéraire, en 

recréant le mythe de Pygmalion dans une variante personnelle, où le 

créateur et sa création parviennent à s’identifier:  

 

(<) ma femme préférée c’est moi-même. Il est possible qu’il existe un 

peu de narcissisme dans cette préférence, mais je crois que c’est plutôt 

mon attachement pour le grand investissement que j’ai fait pour 

devenir ce que je suis, d’être comme je suis. Je suis mon propre 

Pygmalion. Mon chemin dans la forêt indéfinie a été trop difficile à 

parcourir; j’ai monté trop difficilement les montagnes sur des routes 

qui n’étaient pas marquées, en hésitant, pour que je n’aie pas un peu 

d’admiration pour moi. *Serghi, 2013: 226] 

 

Cette stratégie de transposer en discours une image identitaire 

subjective est féminine par excellence, parce que:  

 

Les constantes de l’écriture féminine sont souvent liées à la conquête 

de l’identité, les genres littéraires que les femmes ont privilégiés sont 

ceux du type confessionnel: la poésie (plus lyrique qu’épique), la 

lettre, le journal intime, le roman autobiographique. À travers le 
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discours autobiographique, il s’agit pour la femme écrivaine de se 

placer au centre comme sujet, de s’écrire de l’intérieur, proposant une 

écriture qui pencherait vers le merveilleux et l’irréel, vers le 

fantasmatique. [Milea, 2009: 263] 

 

« Le soulier charmé » qui changera son destin sera l’écriture, en signifiant 

un «mécanisme compensatoire» *Burţa-Cernat, 2011: 261]; la jeune Cella 

Serghi renoncera à la carrière d’avocat par manque de vocation et 

également parce que le revenu de son mari lui permettait ce « luxe ». Dans 

cette expérience aussi, l’auteur admet le rôle principal que Camil Petrescu a 

joué, en guide, auprès de lui, dans le domaine de l’écriture (journalistique, 

au début, et après, littéraire). La figure de Camil Petrescu est reconstituée 

dans la manière la plus subjective, parce que l’amour de Cella Serghi pour 

lui redimensionne la personnalité humaine et culturelle du romancier, aussi 

que les détails de son portrait physique: « Il n’était pas haut et cela le gênait 

autant que la surdité. Sa marche était saccadée. Ses épaules étaient rigides, 

ses yeux rapprochés, attentifs, presque voulant entendre avec eux et 

protestant en permanence, avec véhémence, contre tout ce que se passait 

autour de lui, dans le pays, dans le monde. » [Serghi, 2013: 22]. Ou encore : 

 

Camil me regardait quelques fois comme s’il était dans une autre 

sphère, d’autres fois comme s’il était sur le point de m’embrasser. Un 

instant il me taquinait, il commençait jouer avec moi, me tracasser et 

me démonter comme si j’étais un joujou, afin de connaitre tous mes 

petites roues, pour qu’elles soient les siennes. Quant à lui, il ne devait 

appartenir à personne, ni même à moi. Il ne craint rien, il ne se défend 

pas. Il est conscient de sa propre valeur, mais aussi un peu ironique. 

Sûr et un peu triste. Comme un homme devant une vitrine, en 

admirant un bijou qui le fascine. Il voudrait l’avoir, mais il sait très 

bien que ce n’est pas possible. Il en est séparé par une vitrine, c’est-à-

dire un monde. Il y a de la peine et de la rage dans son regard. Il y a 

aussi quelque chose alléchant et bon. Il partira devant la vitrine avec 

une faible nostalgie. Il a d’autres choses à faire et à vérifier. Le monde 

est grand. Il n’est pas comme la vitrine. Mais pour moi la terre s’est 

réduite. Elle est limitée à l’espace de ses alentours. L’entier monde se 

réduit à lui. [Serghi, 2013: 27-28],  
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affirme l’amoureuse d’autrefois, en refaisant un drame, dans le présent de 

son écriture. Elle ne comprend pas pourquoi Camil ne fait pas rien pour 

changer l’état des choses, pourquoi il se résume à la camaraderie, mais elle 

est aussi consciente qu’elle-même n’accepterait pas certains compromis 

moraux supposés par la concrétisation des sentiments. Quand Camil 

l’invite chez lui, un jour, elle s’en fuit effrayée, sans lui répondre, parce 

qu’elle n’était, à ce moment-là, « qu’une adolescente pour laquelle l’amour 

signifiait pas seulement de longues préludes, mais aussi une liaison 

platonique jusqu’à la fin » *Serghi, 2013: 49+. 

Même si l’amour qu’elle prétend avoir nourri pour Camil Petrescu 

était profond, Cella Serghi admet la superficialité de son approche 

sentimentale comparée à la gravité de ses problèmes, apparus à cause du 

manque d’argent qui l’empêchait de finaliser ses projets: „(<) Cette 

journée-là, je l’attendais à la plage de Lido et me posais les questions aussi 

banales mais vexantes des femmes amoureuses. C’est le jour où Camil se 

demandait, dans ses notes quotidiennes: « Quoi dois-je faire? Si je m’occupe 

des études de philosophie, je vais mourir de faim.»‛ *Serghi, 2013: 33+. Il est 

possible que, dans ce contexte, aussi comme dans d’autres similaires, 

l’écrivaine eût confronté ses propres notes d’un éventuel journal de sa 

jeunesse (dont on ne sait rien) à celles de Camil Petrescu; on explique, ainsi, 

la précision du calendrier qui accompagne ces observations faites au fil des 

années, longtemps après que les évènements eussent lieu.  

Cella Serghi s’efforce de comprendre l’attitude réservée de Camil 

Petrescu vis-à-vis d’elle et de son œuvre, en analysant, par exemple, le 

conflit époux-épouse, le drame du couple de ses romans5. Mais il s’agit 

d’une exégèse subjective, sans crédibilité, parce que l’auteure avec des 

prétentions de critique littéraire ne partage rien de l’impartialité spécifique 

à ce type de démarche; au contraire, elle utilise comme grille 

d’interprétation, dans une manière absolument inédite (et féminine, par 

excellence) ses propres mémoires, en essayant de dépister, dans quelques 

moments de discussion avec le grand romancier, les idées-noyaux 

qu’auraient fonctionné comme un vraiment ferment épique. Ainsi, elle est 

très intéressée à savoir s’il n’a été jamais marié, à ce qu’il pensait du 

mariage, de la femme, en général. Mihail Sebastian, le bon ami d’eux deux, 
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une autre figure importante du livre, s’avère plus généreux en ce qui est de 

la divulgation de ce type de « secrets ». Ses propres romans, par exemple 

Femmes ou  Il y a deux mille ans, sont filtrés par la même grille 

d’interprétation personnelle. 

Le moment du début littéraire avec le roman La toile d’araignée est 

remémoré avec frénésie, l’écrivaine lui accordant aussi la fonction de 

passeport d’accès officiel dans le monde littéraire: elle sent qu’elle était 

devenue écrivaine au moment précis où Liviu Rebreanu lui avait mis la 

main sur l’épaule, après avoir lu une copie dactylographiée de son roman, 

en lui déclarant avec de solennité: « Tu es un écrivain ! » [Serghi, 2013: 237]. 

À l’origine du procès de gestation du romain, l’écrivaine met deux topoї à 

enjeu identitaire, l’enfance et la mer, spécifiques, d’ailleurs, à l’imaginaire 

feminin6: „L’enfance présentait toujours toute sorte des hasards sans 

beaucoup d’importance, qui avaient la splendeur et les obscurités de la 

mer, son attraction et ses terreurs‛ *Serghi, 2013: 132+. Les pages 

mémorielles relèvent beaucoup de mécanismes de la genèse du roman, le 

situant ainsi, pour utiliser un terme actuel, dans la sphère d’autofiction. 

„Peut être l’imagination et le talent signifient précisément trouver 

l’équivalent pour remplacer la réalité. Parfois, il est plus convaincant que la 

vérité. D’autres fois, au contraire.‛ *Serghi, 2013: 223+, affirme l’écrivaine 

dans un court adage du rapport entre la réalité et la fiction dans l’œuvre 

littéraire. Mais les événements biographiques qui vont constituer des 

noyaux épiques ne sont pas choisis par hasard, ils sont sélectés avec un 

instinct artistique parfait, ce qu’assurera la solidité du roman et la bonne 

réception de la part de la critique littéraire, mais aussi du public : « Mais 

moi, avec l’instinct de l’écrivain que je devais être, et que, de fait, j’étais, 

dans un état latent, depuis que je suis née, avec une étrange conscience 

propre à l’écrivain, j’ai su sélecter seulement ce qui était nécessaire de ma 

biographie, jeter de la nacelle du ballon le sable qui m’empêcherait de voler 

et laisser tant que nécessaire pour rester connectée à la terre» [Serghi, 2013: 

258]. À la première lecture du roman, Camil Petrescu sera révolté quant au 

personnage Alex, le grand amour de Diana (l’alter ego de l’écrivaine), 

comme si l’apparition du livre l’avait affecté indirectement, en tant que 

protecteur de l’auteure. Mais la jeune romancière se défend avec la 
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véhémence et l’assurance d’un véritable artiste: « Mais ce n’est qu’un 

roman, Camil. Je ne suis pas Diana. Soit il s’agit d’une création littéraire et 

j’ai le droit de sélecter mon matériel, de l’utiliser à l’avantage du roman, 

avec un certain esprit d’invention, soit il s’agit des confidences qui n’ont 

rien en commun avec l’art et, par conséquent, je ne tiens pas à que le livre 

soit publié » [Serghi, 2013: 259]. Même si cette conviction peut être 

tributaire au temps du début ou qu’elle puisse être revendiquée d’un temps 

de la remémoration de ce dernier, elle dénote une lucide conscience 

artistique, en compensant les confusions esthétiques repérables dans 

d’autres pages du livre.  

Après le début, elle commence d’être fameuse et Eugen Lovinescu 

l’invite à Sburătorul *Le Sylphe+ et lui recommande comme des lectures 

obligatoires les romans de Hortensia Papadat-Bengescu, pour la connecter 

avec l’autre source de modernité du roman roumain de l’entre-deux-

guerres, parce qu’il savait que la romancière débutante avait déjà lu les 

romans de Camil Petrescu. On doit remarquer, dans les confessions de 

Cella Serghi, la référence à la probité professionnelle de Camil Petrescu et 

Eugen Lovinescu, les rivaux qui ne laissent pas leur relation conflictuelle 

influencer le destin d’un talent littéraire qu’ils reconnaissent également: 

Eugen Lovinescu l’invite à Sburătorul, et Camil Petrescu la conseille de 

profiter d’occasion, même s’il aurait pu la convaincre facilement de ne pas 

accepter l’invitation. 

Par la « chronologie désordonnée » [Lejeune, 2000: 234] des 

événements consignés, le livre mémoriel de Cella Serghi se présente 

comme un discours fragmenté, imprévisible, l’expression d’une identité 

fracturée, dissipée dans des facettes multiples; seulement dans la 

troisième partie, l’auteure fait un retour à ses origines, en présentant 

l’atmosphère insalubre, mais heureuse, de la famille pendant son 

enfance, avec une force d’évocation qui a été remarquée dans ses romans 

aussi. Ce temps est revalorisé par la superposition des images avec 

celles similaires de l’enfance de Sartre: «(<) J’étais impressionnée, en 

lisant Les Paroles de Sartre, de découvrir, en renversant les dates, comme 

je pouvais retrouver mon propre enfance à l’antipode du sien» *Serghi, 

2013: 203]. 
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 Même si „le seul regret de l’écrivaine était celui que «le fil 

d’araignée de la mémoire» ne s’était pas développé aussi vers la période 

littéraire de l’après-guerre, avec ses convulsions et métamorphoses‛ 7, 

toutefois, cette obnubilation brusque de la mémoire  est intéressante; 

l’observation écrite des mémoires s’arrête en 1945: après ce moment-là, rien 

n’a plus résonné avec l’atmosphère effervescente de la période de l’entre-

deux-guerres, évoquée en même temps que la magnificence de la jeunesse 

de l’auteur. Cette stratégie discursive, basée sur les significations 

symboliques d’un silence assumé subversivement peut être interprétée 

comme l’expression d’une forme de résistance, même d’opposition (timide, 

c’est vrai) vis-à-vis des rigueurs de l’époque ou de certains schémas 

narratifs ou de vision artistique qui étaient imposées à la littérature 

mémorielle. De plus, on sait que «L’oubli est aussi lié à une forme de 

mémoire sélective, qui conserve le bonheur et laisse s’effacer les maux» 

[Dufief, 2001: 70]. 

 Une analyse pertinente des preuves évidentes d’adaptation au 

contexte idéologique de l’époque où ce livre a été écrit est réalisée par 

Doina Rad8, qui fait référence à l’indifférence de l’écrivaine (motivée par un 

âge avancé) quant à la possibilité de corriger certains éléments 

d’autocensure. Ainsi, dans la première édition, de 1977, Cella Serghi 

raconte une visite chez Eugen Lovinescu, pour offrir à son épouse, 

professeure de français à l’Institut Modèle des Filles de Bucarest, un 

bouquet de fleurs de la partie de ses élèves, en gardant le silence justement 

sur le nom de la professeure. Cette dernière était Ecaterina Bălăcioiu-

Lovinescu (la mère de Monica Lovinescu), disparue tragiquement lors de 

l’expérience des prisons communistes. Dans la prochaine édition du livre, 

paru en 1991, chez la maison d’édition Porus, Cella Serghi ne revient pas 

avec des éclaircissements sur cet épisode, même si elle aurait pu profiter de 

la liberté d’expression instaurée âpres la chute du communisme.  

En bénéficiant de la perspective du temps, « (...) qui peut avoir une 

fonction sélective, parfois d’auréoler et de présenter sous une forme 

sentimentale les faits ou, par contre, de porter un jugement plus sévère sur 

ces derniers » *Săndulescu, 2008: 5+, les mémoires de Cella Serghi sont 

l’expression d’un savoir-vieillir exemplaire et d’une forme de 
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reconnaissance pour un destin artistique qui a compensé, finalement, les 

inaccomplissements du biographique, par le truchement de la fiction:  

 

Cinquante ans après, je cherche mon étoile sur le ciel et je veux lui 

remercier, exprimer ma reconnaissance. Parce que, parmi tous les 

sentiments que j’ai eu, celui qui rend mon cœur plus riche et plus 

joyeux c’est la reconnaissance. (...) Ce n’est pas un mariage heureux et 

un  époux bon que j’ai désirés, pas d’affection, de la protection et du 

silence; et, si je ne les ai pas eu, c’est peut-être parce que je n’ai pas cru 

qu’ils me fussent tellement nécessaires; mais, si je les avais eu – qui 

sait – peut-être je n’aurais plus écrit. *Serghi, 2013: 197-198] 

 

Notes 

 

*1+ L’autobiographie serait, à l’opinion de Georges Gusdorf, « (<) la reprise et 

exposition, en forme d’écriture, d’une existence par celui qui l’a vécue. » – dans Auto-

bio-graphie, vol. 2, Lignes de vie, Éditions Odile Jacob, Paris, 1991, p. 18. 

*2+ Comme une explication du titre, dans un entretien publié par la revue „Orizont‛ (an 

XXVII, no. 41, le 14 octobre 1976, pp. 1-7), Cella Serghi annonçait un nouvel livre, dont 

le titre – Sur le fil d’araignée de la mémoire - elle a emprunté, à son tour, d’une interview 

donnée à Eugenio Montale; apud Serghi, Cella, Interviuri. Cu douăsprezece scrisori inedite 

către Ilie Rad *Entretiens. Avec douze lettres inédites à Ilie Rad], édition supervisée, préface 

et notes sous l’édition d’Ilie Rad, Limes, Cluj-Napoca, 2005, p. 40.   

*3+ Le bovarysme « (<) est l’idée qu’à partir de soi-même, un individu peut créer une 

fiction hybride. C’est-à dire qu’il élabore une créature fictive, à partir de soi-même. On 

comprend, donc, la référence à Madame Bovary. Le sujet réel apparait à ce moment-là, 

à partir de cet être fictif, comme un autre. En fait, le bovarysme est un exemple 

d’exotisme intérieur: je m’abandonne à mon propre rôle et, immédiatement, je 

m’observe comme une altérité, je crée cette distance à l’intérieur de moi-même. » − 

Baudrillard, Jean, Guillaume, Marc, Figurile alterităţii, Traduction de Ciprian Mihali, 

Paralela 45, Pitești, 2002, p. 50. 

[4] Manu, Emil, Sur le fil d’araignée de la mémoire, dans „Săptămâna‛, no. 376, 17 février 

1978, p. 2; apud Rad, Doina, Viaţa ca o rescriere. Cella Serghi *La Vie comme une réécriture. 

Cella Serghi],  Accent, Cluj-Napoca, 2010, p. 102. 

[5] «Les livres de Cella Serghi offrent le droit à répliquer à la perspective féminine sous 

le couple et ses mécanismes de fonctionnement, en contrepoint avec les romans de 

Camil Petrescu, ou la conscience masculine était celui qui filtrait tout ce que se passait à 

l’intérieur du couple et appliquait ses théories sur l’amour aux événements 
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personnels».  – Ionoaia, Lavinia, Invitaţie la lectură. Reeditări de succes *Invitation à la 

lecture. Rééditions de succès], dans ,,Arca‛, an XXII, no. 1-2-3 (250-251-252), 2011, 

disponible à http://www.revistaarca.ro. 

*6+ Béatrice Didier identifie cinq images spécifiques à l’écriture féminine: l’enfance, la 

mère, la fille, l’autre femme (la complémentarité d’un couple féminin), l’image de 

l’homme (figure terne, inutile du point de vue social). – dans L’écriture-femme, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1999, pp. 23-30. 

[7] Rad, Ilie, Préface à Serghi, Cella, Entretiens, éd. cit., p. 7. 

[8] Dans Rad, Doina, op. cit., pp. 92-94. 
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Mircea Eliade –  Memorii:  

trecutul ca formă de opoziţie culturală și (re)construcţie 

identitară 

 

Drd. Mihaela Rusu  

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : La critique littéraire considère qu'un auteur qui décide d'écrire ses mémoires a 

la conscience de sa propre valeur, parce qu'il se rend compte qu'il a „quelque chose de 

grand‛ à dire dans le contexte de la culture universelle. À partir de cette idée, la question 

est de savoir comment Mircea Eliade „négocie sa place dans le monde" quand il écrit ses  

mémoires. Vivant dans l'espace de l'exil, en tant que représentant d'une culture marginale, 

positionnée stratégiquement entre l'Orient et l'Occident, Mircea Eliade assume dans ce 

livre le rôle de médiateur entre le monde archaïque, oriental, et le nouveau monde, 

occidental,  qui vit sous la „terreur de l'histoire‛. L’approche d’Eliade peut être considérée 

comme une forme d'opposition culturelle, qui offrait aux Roumains une autre possibilité de 

comprendre  l’identité de soi, au-delà du cataclysme politique qui défigurait l’Europe. 

 

Mots-clés: mémoire, exil, dialogue, opposition culturelle, „la terreur de l'histoire‛  

 

Analiza la nivel ontologic a scrierilor memorialistice evidenţiază 

faptul că autobiograful, în calitatea sa de artist modern, dovedindu-se mai 

mult sau mai puţin conștient de corespondenţele mitice ale scrierilor sale, 

reiterează în memorii anumite pattern-uri simbolice care transcend 

„metaforele obsedante și mitul personal‛ al scriptorului, evidenţiind astfel 

una din convingerile filosofice ale secolului al XX-lea, și anume faptul că 

„omul modern nu este creator de mituri, ci este creat de mituri‛. În 2014, 

cel mai recent autor al unei monografii Eliade îi defineşte Memoriile ca fiind 

„marele roman eliadian, cea mai reușită operă literară a scriitorului Eliade‛ 

*Gheorghiu, 2014: 793+, plasând această carte în sfera literaturii hibridate, 

pe urmele lui Vincent Colonna în opinia căruia „orice transformare a 

autorului în narator corespunde unei ficţionalizări, o ficţionalizare a sinelui 

restrâns‛.*1+ În contextul recentelor studii dedicate auto-bio-grafiei, exegeţii 

genurilor biograficului, folosindu-se de repere ale mitocriticii și ale 
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mitanalizei, identifică câteva mituri care bântuie fantasmele celui care, 

având conștiinţa propriei valori *2+, se hotărăște să-și romanţeze propria 

istorie de viaţă, pentru a face din ea un Bildungsroman de succes: „Metoda 

fiind una cu caracter meta-istoric, capabilă a releva cititorului eterna 

reîntoarcere a identicului, prin surprinderea unor invarianţi, conivenţe, 

coincidenţe, a factorilor de permanenţă ce dau dovada esenţialului, 

mitanaliza vizând, în fond, manifestarea invarianţilor antropologici.‛*3+:  

 

În Spaţiul literar, Maurice Blanchot îi aduce în discuţie, vorbind de 

miturile care veghează actul de a scrie, pe Orfeu și Euridice. 

Interpretarea lui este că Orfeu reprezintă scriitorul, iar Euridice opera. 

(...) Orfeu memorialist sau autobiograf vrea să scoată din le temps 

révolu opera care reprezintă identitatea sa, conștiinţa de sine, modelul 

său existenţial, așa cum miticul personaj vrea să o readucă în viaţă pe 

Euridice din lumea umbrelor. (...) Orfeu nu-și stăpânește curiozitatea 

de-a o privi înapoi pe Euridice și, prin aceasta, încalcă termenii 

contractului zeiesc, ratând astfel acţiunea sa. (...) Jean-Philippe Miraux 

este de părere că mitul sugerează aici imposibilitatea autorului de a 

ajunge direct la operă, ci numai pe calea indirectă a meditaţiei. 

[Simion, 2008: 27]  

 

Pe lângă Orfeu și Euridice, este adus în discuţie și un personaj biblic atunci  

când „este studiată dificultatea memorialistului de a reconstitui le temps 

révolu și le moi révolu. E vorba de femeia lui Lot din Cartea Facerii. Georges 

Gusdorf o invocă pentru a sugera că omul care își scrie viaţa nu poate 

cuprinde toate amănuntele. Reconstituirea este relativă, autorul poate fi 

lovit, când și când, de amnezie. Ca femeia biblică prea curioasă, slabă de 

voinţă, poate împietri trecutul.‛ *Simion, 2008: 28] 

Pornind de la instrumentele de lucru ale mitocriticii, care permit 

exegetului decelarea unor comportamente similare între scriitor și  figurile 

mitologice, se pune întrebarea dacă memorialistul îi corespunde 

comportamental lui Orfeu, iar Euridice operei acestuia. În cazul textului 

studiat, ne întrebăm care este raportul dintre Mircea Eliade autor, narator și 

personaj în propriul demers existenţial și textul care mărturisește etapele 

devenirii sale? Daca Orfeu este, conform legendei, sfârtecat de menade, ce 
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se întâmplă în aceste condiţii cu opera sa, după moarte? Și mai mult decât 

atât, dacă Euridice în ipostaza operei este condamnată la neagra uitare, ce 

se întâmplă cu creatorul ei? Va fi și el „sfârtecat‛ de critica literară sau, din 

contra, va deveni una din constelaţiile literaturii? Privirea înapoi pe care 

memorialistul o aruncă retrospectiv asupra propriului demers existenţial, 

asociată destinului femeii lui Lot, echivalând cu o împietrire a trecutului, cu  

amuţirea lui, este un act conștient sau o consecinţă a trecerii timpului care 

aduce cu sine uitarea? 

Pentru a ajunge la ţesătura mitică a acestui text memorialistic este 

important să se cunoască toate datele intrinseci și extrinseci, având legătură 

cu textul literar și cu autorul lui, date surprinse mai ales în fragmentele 

paratextuale care însoţesc textul [4]. Din Cuvântul înainte și Nota asupra ediţiei, 

semnate de Mircea Handoca, aflăm că Eliade își redactează „romanul‛ 

propriei vieţi în câteva etape succesive, începând cu anii '50-'60. Iniţial, în 

1966, Eliade va publica la o editură din Madrid opt capitole din demersul său 

egografic, intitulate sugestiv Amintiri, pentru ca abia în 1980 să-și publice la 

Paris, în franceză, Memoriile structurate în două volume (I-Les promesses de 

l'equinoxe, II - Les moissons du solstice) care vor apărea un an mai târziu și în 

traducere engleză sub denumirea de Autobiografy. În limba română, abia în 

anii 1987-1988 va apărea o primă versiune cenzurată a acestui text 

memorialistic, pentru ca în 1991 să fie publicată și varianta necenzurată. Prin 

urmare, putem spune că asemeni autorului ei, cartea a avut un destin sinuos, 

într-un permanent proces de facere, nefinalizat,  întrerupt de moartea 

scriptorului „aflat pe scenă în propriul rol, după ce îl va fi jucat pe cel de 

protagonist și de raisonneur al istoriei‛ *Crihană, 2012: 17+ 

Începută în „obsedantul deceniu‛, cartea aceasta este în egală 

măsură o autobiografie *5+, întrucât în centrul ei se conturează destinul 

prodigios al unui savant, dar și o carte de memorii *6+, deoarece paginile ei 

surprind pe fundal istoria României interbelice și istoria Europei 

regimurilor totalitare: „autorul de memorii este un martor dublu, atât al 

existenţei sale, cât și al epocii în care trăiește. El se povestește pe sine, dar 

mai ales lumea prin care trece‛ [Simion, apud Glodeanu, 2012: 47] 

A cincea decadă a secolului al XX-lea reprezintă pentru Mircea Eliade 

„momentul de zenit al carierei și al vieţii sale‛ *Gheorghiu, 2014: 792+, când 
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recunoașterea universală la care visa încă din adolescenţă îi permite să 

privească goethean în urmă, la linia destinului său privilegiat. Aflat la 

apogeul carierei, Eliade, gândind că publicarea poveștii de viaţă a unui 

savant român, blamat de puterea de la București, dar omagiat în marile 

universităţi ale Europei, ar putea echivala cu o atitudine de frondă, prin care 

regimului comunist i s-ar administra o lecţie, scrie „o naraţiune indentitară 

plasată sub semnul rezistenţei prin estetic‛ *Crihană, 2012: 15+, în care 

discursul memorialistic generează o istorie despre sine, despre contextul 

istoric care a schimbat faţa Europei interbelice, dar și despre permanenţa 

literaturii, a filosofiei și a religiilor în lume. Trăind în afara României, Eliade 

optează, în consens cu diaspora pariziană, pentru o formă de protest cultural: 

publicând operele sale în spaţiul occidental, se putea opune regimului 

totalitar care avea să mutileze pentru secole destinul ţării sale. 

Când se vorbește despre Europa totalitarismelor, istoria are în 

vedere în principal trei mari „curente‛ totalitare: nazismul lui Hitler, 

socialismul Uniunii Sovietice și fascismul lui Mussolini. Filosofii și istoricii 

români interbelici au văzut iniţial în revoluţiile contemporane din 

Germania, Italia și Uniunea Sovietică „un fenomen de trecere de la 

individualismul lumii vechi la totalitarismul lumii noi‛ *Petreu, 2011: 155+, 

pe care l-au aprobat, exprimându-și totodată nădejdea cu privire la 

sincronizarea României cu revoluţiile continentale din Europa, păstrând 

coordonatele „românismului‛ *7+, aspecte politice surprinse fidel de Eliade 

în paginile sale memorialistice: „La sfârșitul lui septembrie am avut o lungă 

convorbire cu Nae Ionescu. Se întorsese din Germania, părea foarte 

impresionat de « revoluţia » care începuse acolo și credea că o revoluţie 

asemănătoare va trebui să aibă loc într-o zi și în România.‛ *Eliade, 1991, I: 

285+. Toţi intelectualii interbelici simpatizanţi de dreapta au adoptat 

punctul de vedere al lui Nae Ionescu, fie din credinţa că odată cu generaţia 

lor trebuie să se nască o nouă Românie, printr-o „schimbare la faţă‛ 

uimitoare, fie din dragoste și respect faţă de ideile conferenţiarului de 

metafizică. 

Anul 1927 este un an important pentru tânărul Mircea Eliade, dar și 

pentru politica României. Odată cu publicarea Itinerariului Spiritual, care îi 

aduce recunoașterea unanimă a valorii sale literare, Eliade devine șeful 
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tinerei generaţii, numită frecvent Generaţia criterionistă, care va deveni 

ulterior Generaţia în pulbere. Pe lângă semnificaţia pe care o are acest an în 

procesul de formare al tânărului Eliade, tot în 1927, în noaptea de Sânziene, 

la Iași, un student la Drept, Corneliu Zelea Codreanu, punea bazele 

Mişcării Legionare, o grupare social-politică de orientare fascistă, cu 

manifestări mistice, care în pragul celui de-Al Doilea Război Mondial va 

dovedi un pronunţat caracter antisemit și care, eșuând în faţa regimului 

politic de la București, va face ca majoritatea intelectualilor interbelici să 

populeze închisorile comuniste sau să urmeze calea exilului. S-ar putea 

spune că anul acesta, 1927, îl plasează pe Eliade in media res. Parcursul său  

existenţial cunoaște în anul 1927 un moment de răscruce, pentru că anul 

1927 reprezintă în egală măsură o închidere, dar și o deschidere. Este o 

închidere, pentru că încununează într-un fel eforturile voinţei sale de-a 

deveni cineva. Întreaga adolescenţă și tinereţe, sacrificate pe altarul voinţei 

de-a triumfa, își găseau mulţumirea în gloria efemeră pe care i-o aducea 

titlul de șef al generaţiei. Același an însă echivala într-un alt plan cu o 

deschidere, înfiinţarea Legiunii în acest '27 nefast avea să-i aducă pentru 

totdeauna lui Eliade stigmatul de antisemit.  

Scriindu-și memoriile, Eliade este conștient că „distanţa dintre 

timpul trăirii și timpul mărturisirii/ al scriiturii este considerabilă‛ *Glodeanu, 

2012: 49+ și, de aceea, își permite să facă o analiză subiectivă a 

evenimentelor istorice și politice care i-au marcat destinul, integrând 

obscurităţile vieţii în categoria unor malentendu-uri ale destinului:  

 

... denunţurile (puterii comuniste printre intelectuualii parizieni, n. n.), 

deși n-au avut rezultatul așteptat de cei care le făcuseră, mi-au 

amintit, oportun, că imprudenţele și erorile săvârșite în tinereţe 

constituie o serie de malentendu-uri care mă vor urmări toată viaţa. 

Mai târziu mi-am dat seama că nu aveam dreptul să mă plâng. 

Datorită acestor malentendu-uri mă aflam în Occident, liber să-mi 

continui lucrul în istoria religiilor, orientalistică și filosofia culturii. 

Dacă n-ar fi existat Nae Ionescu (sau mai precis, dacă Profesorul, în 

opoziţia lui tot mai radicală faţă de regele Carol, nu s-ar fi apropiat de 

Germania hitleristă), aș fi rămas în ţară, probabil profesor la 

Universitate, până prin 1946-47 ; apoi aș fi împărtășit soarta multora 
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din generaţia mea. (Dar uneori îmi spuneam că soarta aceasta a fost 

doar amânată.) *Eliade, 1991, II: 111+ 

 

Analizând componenta autoficţională a literaturii lui Eliade, Marta 

Petreu identifică două tonalităţi ale vocii auctoriale: pe de o parte, o voce 

comună, „carteziană‛ care surprinde cronologic etapele formării unei 

personalităţi și, pe de altă parte, un ton profetic, „automitificator‛ *8+, care 

potenţează „aventura pelerinajului identitar în Istorie‛ *Ifrim, 2012: 24+ a 

celui care vede în existenţa sa semnele pe care destinul i le face, tocmai pentru 

a-i revela, din când în când, privilegiul de a se fi născut: „Întreaga curgere 

maiestuoasă a Memoriilor este permanent însemnată de momente care îi 

revelează autorului semnele unei elecţiuni eficace a destinului.‛ *Gheorghiu, 

2014: 794+. Acestă schimbare de tonalitate survine mai ales în momentele 

cheie din viaţa protagonistului, precum intuiţia sacralităţii lumii, 

confruntarea cu moartea, plecarea în India, dragostea pentru Maitreyi, 

opţiunea pentru Legiune, moartea Ninei Mareș, redescoperirea dragostei în 

persoana lui Christinel Cotesco. Eliade își trăiește crizele identitare într-o 

„logică mitificatoare‛. Toate crizele existenţiale pe care le traversează sunt 

asociate unui sens „soteriologic‛ și, citite în acestă grilă, probele iniţiatice la 

care este supus neofitul nu-l pot duce decât spre o salvare a sufletului. 

Experienţa Indiei se soldează pentru Eliade cu un eșec, întrucât el ratează 

atât India istorică (prin relaţia cu Maitreyi), cât și India profundă (comuniunea 

cu absolutul prin yoga și tantrism), dar acestui eșec el îi dă un sens salvator: 

 

Ceea ce încercasem eu să fac, și anume să renunţ la ereditatea mea 

occidentală și să-mi caut o « casă » sau o « lume » într-un univers 

spiritual exotic echivala, într-un anumit fel, cu renunţarea înainte de 

vreme la toate posibilităţile mele de creaţie. N-aș fi putut fi creator 

decât rămânând în lumea mea, care era în primul rând lumea limbii și 

culturii românești. Și n-aș fi avut dreptul să renunţ la această lume 

decât după ce mi-aș fi făcut datoria faţă de ea, adică după ce mi-aș fi 

istovit posibilităţile mele creatoare. (<) A crede că, la 23 de ani, aș fi 

putut sacrifica istoria și cultura pentru « absolut » era încă o dovadă 

că nu înţelesesem India. Vocaţia mea era cultura, nu sfinţenia. *Eliade, 

1991, I : 213] 
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Același sens „soteriologic‛ îl atribuie Eliade și celui de-al doilea mare 

eșec al vieţii sale : implicarea în politica legionară. Articolele prin care, 

începând cu 1937, Eliade susţine făţiș legionarismul au dus inevitabil la o 

compromitere a poziţiei sale de intelectual, lipsit de afinităţi politice. 

Evenimentele din România anilor 1937-1944 (asasinatele pro/antilegionare) 

l-au prins într-un carusel al morţii ; „enigma morţii colective‛care l-a 

obsedat în perioada războiului își poate avea justificarea psihologică și în 

faptul că Eliade, conștientizând greșeala de tactică politică, trăia cu o reală 

spaimă că va fi din nou arestat sau asasinat. Eliade își gândește însă 

eșecurile într-o logică arhaică : acolo unde viaţa îi oferă o cădere, el simte că 

Dumnezeu îi pregătește o înălţare, în orice sfârșit el întrevede și un nou 

început, fiind din fire un optimist. De aceea exilul nu este pentru el un 

punct terminus, o înfrângere :  

 

Nu vedeam în exil o rupere de cultura românească, ci numai o 

schimbare de perspectivă, mai exact o deplasare în diaspora. Mă 

gândeam la exil fără amărăciune și fără niciun gând de răzbunare. În 

câţiva ani, avusesem tot ce se putea avea în România, în afară de 

avere : glorie, notorietate, prestigiu ; fusesem și poate mai eram încă « 

șeful generaţiei tinere ». *Eliade, 1991, II : 20] 

Începeam să presimt că dimensiunile adânci ale existenţei sunt 

inaccesibile eroziunii sau exaltării pe care o provoacă evenimentele. 

Simţeam că dacă izbutesc să mă situez într-o asemenea dimensiune, 

devin într-un anumit fel « invulnerabil ». Adică, orice mi s-ar 

întâmpla, voi continua să rămân eu însumi și, ca atare, voi fi liber să-

mi împlinesc destinul. [Eliade, 1991, I : 225] 

 

Tehnica autoficţionalizării ocupă un loc major în Memoriile lui Eliade, 

scrise totuși în registre diferite, și datorită faptului că părţile componente 

ale acestui text au fost redactate la diferenţe considerabile de ani. Volumul 

întîi (perioada 1907-1937) este scris în ordine cronologică; volumul al doilea 

(1937-1960), „în care autorul avea de explicat, pentru un cititor occidental, 

arestarea sa din 1938, ca legionar –, nu mai respectă cronologia, ci, prin 

tehnica proustiană a asociaţiilor subiective, este foarte « artistic » compus, 

autorul sărind sau amestecînd etapele. În felul acesta, valoarea literară a 
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acestui volum creşte invers proporţional cu valoarea lui documentară. În el, 

autoficţionalizarea există pentru a masca lacune biografice şi 

explicative‛ [Petreu, 2007] În volumul acesta, ce surprinde pe fundal 

succesul știinţific al istoricului religiilor din etapa pariziană și americană, 

Eliade pare să se fi retras în spatele operei sale, devine o mască (persona) a 

propriului sine, camuflată într-o lume a misterului propriului eu. 

În momentul în care România întră în război și este supusă unei 

presiuni geo-politice extreme, Nae Ionescu moare în urma unui atac de 

cord, iar singurul răspuns pe care Eliade îl dă acestui sfârșit de partidă este 

teoria „terorii istoriei‛, o teorie care nu putea fi formulată decât în termenii 

unui intelectual responsabil, „lipsit de destin politic‛. Prin moartea lui Nae 

Ionescu dispare figura emblematică a tinereţii sale și odată cu ea, trecutul 

său politic scăldat în „marasmul existenţei huliganice‛. După o lungă 

perioadă de reculegere, Eliade reușește să plece ca atașat de presă pe lângă 

legaţia românească de la Londra, și apoi din Lisabona. Evoluţia carierei sale 

politice nu se reflectă în prea multe pagini din Memorii, ceea ce contează  în 

acest moment pentru el este salvarea destinului său de intelectual. După 

experienţa traumatizantă a războiului, Eliade nu mai vede în istorie decât 

teroare, măcel, suferinţă, disoluţie și uitarea lui Dumnezeu: „Războiul care 

se încheia în 1945 părea să îi dea dreptate întru totul, istoria însemna o 

imensă hecatombă. România însăși părea definitiv pierdută, definitiv 

devastată, în aceste condiţii istoria nu mai putea oferi nimic, nicio « ieșire 

»‛ *Gheorghiu, 2014: 799+ Moartea soţiei, înfrângerea Germaniei și implicit 

a României, întoarcerea armelor îl fac pe Eliade să conștientizeze că o etapă 

din viaţa sa lua sfârșit și o alta trebuia luată de la capăt: în conștiinţa sa își 

face astfel loc tema ieșirii din labirint. Sensul soteriologic în grila căruia și-a 

interpretat decadenţa l-a ajutat să supravieţuiască „terorii istoriei‛: 

„Simţeam că epoca de «creaţie», în contextul culturii românești 

contemporane, era încheiată. Știam că mă aflu în pragul unei noi etape.‛ 

[Eliade, 1991, II : 71+. În aceste condiţii, istoricul religiilor își regândește 

locul său în lume și încearcă, prin scrierile pe care le va publica până la 

sfârșitul vieţii, să dea o nouă orientare identităţii sale artistice, proiectându-

se în imaginea unui mediator cultural între Orient și Occident, dată fiind 

descendenţa sa românească :  
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Am vorbit despre România și Orient, dezvoltând una din temele mele 

favorite. Am insistat mai ales asupra funcţiei de intermediar – 

adevărată « punte de legătură » între Orient și Europa occidentală – 

pe care ar putea-o împlini cultura românească. Într-adevăr, această 

cultură realizase, de-a lungul secolelor, sinteza câtorva tradiţii 

spirituale : a neoliticului și a vechiului Orient, a Traciei și a Bizanţului. 

La care se adăugau, alături de contribuţiile culturale de origine slavă 

și, recent, extrem-orientală, familiaritatea cu credinţele, obiceiurile, 

instituţiile specifice Imperiului Otoman. *Eliade, 1991, II : 116] 

 

Așadar, în această carte de Memorii, Eliade își (re)scrie „povestirea 

vieţii‛ imitând demersul egografic al unor maeștri spirituali cu care tinde 

să se identifice: Goethe și Dante. De Goethe se simte legat mai ales prin 

prisma pasiunilor comune pentru fiziologia plantelor, pentru entomologie, 

alchimie și mistică. Modelul Memoriilor sale îl reprezintă volumul Adevăr și 

poezie, în care Goethe își romanţează propria viaţă. Așa cum Goethe scrie 

că, „pentru a fi revelatoare, naraţiunea care recuperează trecutul trebuie să 

reconstituie faptele ce simbolizează ceva, nu amănuntele exacte și 

nesemnificative‛ *Simion, 2008, I: 29+, tot așa procedează și Eliade, 

împietrind, precum femeia lui Lot, acele episoade din trecutul său pe care 

nu le consideră reprezentative pentru devenirea sa ulterioară: „Ducându-

mă la Locarno să-mi încasez bursa Bollingen mi-am uitat pașaportul (le 

titre de voyage) la bancă. Era pentru prima dată când mi se întâmpla un 

asemenea accident care, pentru un apatrid ca mine, ar fi putut avea 

consecinţe serioase. Mă întrebam cum ar fi interpretat un psiholog această 

uitare (pierdere) a « identităţii ». Poate presentimentul că am lăsat în urmă 

o « identitate », că aș vrea să scap de un trecut în care nu mă mai 

recunoșteam.‛ *Eliade, 1991, II: 146+ Dincolo de această interpretare 

psihanalitică pe care Eliade singur o dă acestui incident existenţial, „poate 

fi şi reflexul unui început de despărţire de un trecut nu numai vinovat, dar 

şi devenit constrângător şi incomod. Şi mai poate fi şi paralogismul unui 

om care, după ce trece prin proba morţii iniţiatice, în care îşi leapădă o 

parte din trecut, în noua sa viaţă nu se mai simte dator să îşi recunoască 

partea abandonată. Dimpotrivă, o neagă pentru că o uitat-o în mod 

ritualic‛ *Petreu, 2007+ 
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Trebuie să fim de acord cu punctul de vedere al lui Georges 

Gusdorf care consideră că „autobiografia nu reprezintă adevărul omului, ci 

utopia lui, amintirea profetică a unei identităţi care se inventează pe 

măsură ce ea se rememorează‛ *Gusdorf, apud Simion, 2008, I: 46+. În felul 

acesta putem justifica agreabil obscurităţile scriiturii și elipsele memoriei. 

Pentru a face eșecurile și exilul suportabil, el le interpretează ca pe o probă 

a labirintului, decupând în ele „marcajul identitar al unei experienţe 

iniţiatice, al călătoriei simbolice către Sine‛ *Ifrim, 2012: 23+. Dintre scriitorii  

exilaţi, Eliade și-l ia ca model pe Dante (Dante la Ravenna), și adoptă 

comportamentul lui pentru a ieși victorios din încercările labirintului- scrie 

o operă capitală. *9+ 

În această carte de memorii, Orfeu autobiograf își asumă rolul de-a 

înţelege totalitatea lumii. Menadele, în ipostaza de critici literari, îi sfâșie 

corpul biografului, dar destinul său este acela de-a deveni, precum lira lui 

Orfeu, una din constelaţiile literaturii române. În contextul politic de astăzi, 

ideile lui, deși contestate, își afirmă valabilitatea: „Asia s-a trezit, Asia a 

intrat în istorie și spiritualitatea ei se confruntă deja cu spiritualitatea 

occidentală (...) Occidentul nu mai este centrul spiritual al lumii și 

dominaţia lui intelectuală este în pericol.‛ *Simion, 2011: 381+ Citind aceste 

pagini de confesiuni, „lectorul empiric‛ găsește un amplu fragment dintr-

un virtual roman cu punct de plecare într-o ficţiune autobiografică. În 

acestă carte, Eliade este în situaţia omului care își face bilanţul, întrucât 

„are sentimentul că dispariţia lui nu este îndepărtată, dar totuși mai are 

energia și timpul să-și scrie viaţa‛ *Simion, 2008, I: 57+ El își construiește o 

identitate labirintică prin „teme și toposuri redundante, regăsite în toate 

textele de ficţiune‛ *Milea, 2013: 182+, mozaicând în ţesătura personalităţii 

sale ieșirea din timp, sacrul camuflat în profan, lecţiile Indiei, geografia 

sacră a Bucureștiului interbelic, paradisul copilăriei și „teroarea istoriei‛. 

Rememorându-și propriul demers existenţial, Eliade își pune viaţa „într-o 

ramă ficţională în care cronologia evenimentelor este, adesea, înlocuită cu 

una afectivă‛ *Pârjol, 2014: 24+. Memoriile sale se compun din câteva 

elemente prin prisma cărora autobiograful își judecă propria viaţă: 

mărturisirea și justificarea greșelilor de tinereţe, influenţa contemporanilor 

asupra formării personalităţii sale, preceptele filosofice prin prisma cărora 
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își gândește viaţa și opera și, mai ales, rolul femeilor din viaţa sa în ceea ce 

el numește „încercările iniţiatice‛ ale destinului. 

 

Note 

 

*1+ „ Cette transformation de l'auteur en narrateur est une sorte de fictionnalisation, 

une fictionnalisation de soi restreinte‛. *Colonna, 1989 : 337] 

*2+ A se vedea în acest sens opinia lui Benvenuto Cellini: „Toţi oamenii, de oricare ar fi 

ei, care în viaţa lor au făcut lucruri de merit ori au săvârșit ceva care să aducă a merit, 

ar trebui, rămânând sinceri și cinstiţi, să ia pana în mână și să-și descrie viaţa; dar 

socotesc că un asemenea lucru atât de frumos ar trebui să-l înceapă abia după vârsta de 

40 de ani.‛ *Cellini, apud Pîrjol, 2014: 19+ 

[3] Dezvoltând conceptul de invariantă antropologică, Adrian Marino propune 

următoarea definiţie : „Invarianţii de tip antropologic recuperează și articulează datele 

« primitive », primordiale, persistente, întâlnite în cel mai profund dintre straturile 

ancestrale, comune întregii omeniri – cele mai « arheologice » din toate culturile. 

Lumea arhetipurilor și a prototipurilor originare, miturilor, legendelor, simbolurilor și 

a acelor topoi « sacri », a căror importanţă universală este neîndoielnică‚ (Adrian 

Marino, apud Dan Pîrvan-Jenaru, 2007). 

*4+ „C'est donc d'abord ces « seuils » paratextuels qu'il faut partir en quête de ce 

discours amoureux (en général) plus ou moins distancié, chaleureux, compassé, 

intimidé, rival, tout en faisant la part de l'exercice rhétorique qui en fige bien souvent 

l'expression.‛ *Boyer- Weinmann, 2004: 300] 

[5] În termenii lui Georges Gusdorf, autobiografia este „istoria vieţii cuiva, scrisă de 

însăși persoana în cauză. Formă de povestire reprospectivă, în cuprinsul căreia autorul 

urmărește să reconstituie devenirile sale.‛ *Gusdorf, apud Glodeanu, 2012: 11+ 

[6] În opinia lui Glodeanu, memoriile, ca specie literară, „nu vizează persoana 

autorului, ci evenimentele exterioare la care acesta a participat ca actor sau a asistat în 

calitate de martor‛ *Glodeanu, 2012: 12+; „memoriile se axează pe un segment de viaţă 

mai îngust, dar acordă un spaţiu mai generos cadrului social-istoric.‛ *Pârjol, 2014: 23+  

*7+ C. Rădulescu-Motru, unul dintre profesorii lui Eliade, în lucrarea Românismul, 

catehismul unei noi spiritualităţi, face elogiul „românismului‛ și își declară speranţa într-

un viitor stat totalitar românesc, pe baze ţărănești. El disociază românismul de 

ortodoxism, respinge xenofobia și antisemitismul, dar face elogiul Mișcării Legionare, 

fără să o numească explicit, întrucât vedea în ea o formă de politică totalitaristă prin 

care România ar fi putut fi sincronă cu spiritul veacului.  

[8] Cele două voci sau logici distincte din opera lui Eliade ar putea fi de altfel numite, 

după conceptele blagiene, vocea enstatică şi vocea ecstatică. Eliade însuşi a fost perfect 

conştient de existenţa lor, şi anume atunci cînd l-a creat pe Ştefan Viziru, personajul 
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principal din Noaptea de Sînziene. El a observat că acesta pendulează între „fantastic‚ şi 

„normal‚ *Petreu, 2007+ 

*9+ Această operă capitală reprezintă, de fapt, întreaga sa creaţie: „pentru a putea judeca 

ceea ce am scris, cărţile mele trebuie judecate în totalitatea lor. Dacă ele au vreo valoare, 

vreo semnificaţie, atunci acestea apar numai în totalitatea operei. (...) numai ansamblul 

scrierilor mele poate dezvălui semnificaţia muncii mele, (...) sensul vieţii mele și tot ce 

am făcut nu va fi deslușit decât pornind de la ansamblu.‛ *Eliade, 1990: 158+ 
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Confruntarea cu „rezistenţa”: 

proiectul autobiografic al Hertei Müller 

 

Drd. Violeta – Teodora Iorga (Lungeanu) 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : La littérature de Herta Müller se relève comme une écriture à plusieurs niveaux, 

qui se montre édificatrice pour l’identification d’un paradigme de la subjectivité et pour la 

typologie de l’espace autobiographique. Au moins deux de ses romans peuvent être assimilés à 

l’écriture autofictionnelle – L’animal du cœur (Herztier, 1994) et La bascule du souffle 

(Atemschaukel, 2009) – grâce à la fiction  structurée sur une graphie identitaire de la 

reconstruction de l’être. Le discours hybride, où le référentiel est occulté par le romanesque et, 

dans le cas d’Herta Müller, par une série de techniques discursives, nécessite toujours une 

lecture tributaire à la grille imposée par l’espace autobiographique. L’auteure a publié aussi 

des essais autobiographiques - Der König verneigt sich und tötet (2003) et Immer 

derselbe Schnee und immer derselbe Onkel (2011)- où l’expérience des personnages est  

validée par la sincérité de la confession.  Le langage poétique de ses romans est remplacé par le 

discours explicatif pour certains „métaphores obsédantes‛ : le langage, le père, la figure de roi, 

l’île etc.  De ce point de vue, notre travail  se propose d’analyser la manière dont le discours 

autofictionnel construit le profil de l’écrivain qui revient au temps et à l’espace perdus. 

 

Mots-clés : autofiction, subjectivité, registre référentiel, registre fictionnel, essai 

autobiographique 

 

O privire panoramică asupra prozei și eseisticii Hertei Muller 

descoperă necesitatea realizării unei reţele de structuri complexe care poate 

contura imaginea „spaţiului autobiografic‛ al autoarei. Un astfel de 

exerciţiu de analiză se poate realiza plecând de la configurarea „mitului 

personal‛ la nivelul eului biografic, așa cum îl definește Charles Mauron. 

Metoda psihocritică a acestuia presupune suprapunerea textelor 

aparţinând autorului cu scopul de a releva grupurile de imagini care 

constituie reţele asociative. Următorul pas este de a configura mitul 

personal prin apelul la biografie. Evenimentele, adesea traumatice, din 

viaţa autorului se pot constitui în „metafore obsedante‛ care dirijează  
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lectura, prin recurenţa lor, către un mit personal. Ele nu ţin de conștient, ci 

de personalitatea inconștientă a autorului: „Gândirea conștientă a unui 

scriitor se exprimă prin intermediul unor relaţii logice și sintactice, al 

figurilor de stil, al raporturilor de ritmuri și sunete *<+ metaforele 

obsedante nu aparţin nici unuia dintre cele trei grupuri. Ele mărturisesc 

despre o gândire primitivă, prelogică, legând imaginile potrivit încărcăturii 

lor emoţionale.‛ *Mauron, 2001: 32+.  

Metaschema narativă pe care o propune Charles Mauron rezultă din 

descoperirea structurilor metaforice și relaţionarea acestora cu biografia 

autorului pentru a pune în evidenţă mitul personal. Și în cazul Hertei 

Müller, biografia joacă un rol foarte important în înţelegerea funcţiilor și 

semnificaţiilor literaturii. Existenţa în captivitatea unui regim totalitar va 

amprenta puternic identitatea autoarei, iar literatura resemantizează, cu 

însemnele proprii, această experienţă. Raportul cu limba maternă (ca 

element al identităţii pentru șvabii din Banat) și cu limba română, „limba 

metaforelor temerare‛, relaţia cu tatăl (fost soldat SS), experienţa prieteniei 

destrămate sau trădate din cauza Securităţii, povestea deportărilor (aflată 

de la mamă, dar și de la bunul prieten, Oskar Pastior) sunt tot atâtea noduri 

biografice din care literatura se hrănește. Dacă pentru Charles Mauron 

metaforele obsedante sunt elemente caracteristice fiecărui scriitor, Dana 

Bizuleanu merge mai departe pe drumul deschis de criticul francez 

identificând în textele Hertei Müller o serie de „imagini-transfer‛ care 

încapsulează în discursul prozei semnele unei existenţe traumatice:  

 

Spre deosebire de  imaginile obsedante, imaginile-transfer sunt o 

metaforă intrinsecă a textului, care semnalizează deplasarea 

scriitorului dintr-un loc în altul. Pe de o parte, acestea sunt vehicule 

care transportă trauma, în general, o ambalează narativ și o 

reformulează, iar pe de altă parte, ele conţin și imaginile / metaforele 

obsedante. Scriitori precum Herta Müller s-au deplasat atât mental cât 

și fizic, iar imaginile-transfer sunt expresia acestei deplasări. Ele sunt 

energizate printr-o continuă reîntoarcere la locul traumei și prin 

procesele de rememorare. De vreme ce trauma conţine imaginea ei 

transfer, atunci și imaginea-transfer își conţine trauma sau chiar 

mediază apariţia altora la nivelul naraţiunii. *Bizuleanu, 2014: 23+ 
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Autoarea identifică astfel o serie de imagini-transfer – ca manifestare în 

proza sa a unui complex traumatic – care jalonează traiectul identitar al 

autoarei: prizonierul, leagănul respiraţiei, îngerul foamei, funia, nuca și fereastra. 

Fără să-și fi negat vreodată trecutul, Herta Müller este pe deplin conștientă 

de persistenţa în memorie a unor experienţe: dacă traumele nu pot fi 

transpuse în prezent, întotdeauna va rămâne vizibilă o amprentă:  

 

Traumele, s-o recunoaștem, sunt și rămân niște legături necesare, 

virulente și nemiloase. Cred că asta e general valabil. Fie că te-ai 

desprins din legătura cu părinţii, fie că ai scăpat de persecuţiile unei 

ţări, în ambele se păstrează un dor iraţional, cu toate că nu vrei să te 

reîntorci la acei părinţi, ori la acea ţară. Aceste dureri-fantomă din 

amintiri au ceva ameţitor ce nu-ţi dă pace. *Müller, 2011: 37] 

 

Convulsiile autobiografice sunt omniprezente în literatura Hertei Muller, 

fie că vorbim de romane, de eseuri, articole sau interviuri. „Spaţiul 

autobiografic‛ se conturează mai ales în relaţie cu textele de graniţă, care se 

revendică deopotrivă de la „pactul referenţial‛ și de la cel „ficţional‛. Se 

pot include în acest interval al „reconstrucţiilor identitare‛ atât autoficţiuni 

precum Animalul inimii (1994) sau Leagănul respiraţiei (2009), cât și eseurile 

autobiografice din Regele se-nclină și ucide (2003) și Mereu aceeași nea și mereu 

același neică (2011). Rămânând în registrul lui Philippe Lejeune, asimilăm 

autoficţiunile unei forme indirecte de realizare a pactului autobiografic: 

„Cititorul este astfel invitat să citească romanele nu doar ca ficţiuni, 

transmiţând un adevăr al «naturii umane», ci și ca fantasme revelatoare ale 

unui individ. Voi numi această formă indirectă a pactului autobiografic 

pactul fantasmatic.‛ *Lejeune, 2000: 44+ Cele două romane ale autoarei, 

Animalul inimii și Leagănul respiraţiei, se circumscriu însă autoficţiunii și 

prin strategiile care structurează discursul: etichetarea romanescă, 

naraţiunea autodiegetică, primatul récit-ului, căutarea unei forme originale 

de expresie, reconfigurarea timpului linear (discursul operează cu selecţii, 

intensificări, fragmentări, stratificări, interferenţe), utilizarea prezentului în 

naraţiune și prezenţa unei strategii de captivare a lectorului.  

Dacă eseurile autobiografice interpretează viaţa „în stil eseistic, 

subliniindu-i sensurile, simbolurile esenţiale‛ [Simion, 2002:33], cele două 
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culegeri de eseuri ale Hertei Muller pot constitui chei de lectură, fiind 

capabile de a furniza grile atât de necesare pentru relevarea dimensiunii 

identitare a celor două autoficţiuni: „Mai mult decât o reconstituire a unei 

traiectorii existenţiale, eseul autobiografic oferă, într-un mod mai accentuat 

decât autobiografia clasică, o interpretare a istoriei personale și a «marii 

istorii».‛ *Crihană, 2013: 77+. Relectura celor două autoficţiuni prin grila pe 

care ne-o pune la dispoziţie seria de eseuri autobiografice publicate în 

Regele se-nclină și ucide și Mereu aceeași nea și mereu același neică permite 

identificarea constantelor ce jalonează proiectul autobiografic al autoarei.  

Publicat în 1994, romanul Herztier (The Land of the Green Plums – 

1996 și Animalul inimii – ediţia a II-a, 2006) intră în categoria mărturiilor 

ficţionalizate despre regimul ceaușist, alături de alte  titluri: Der Fuchs war 

damals schon der Jäger, 1992 (Încă de pe atunci vulpea era vânătorul, 2009), Heute 

wär ich mir lieber nicht begegnet, 1997 (Azi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine). 

Aceluiași tip de demers, dublu ancorat – în ficţional și în biografic – i  se 

circumscrie și romanul Leagănul respiraţiei, rezultatul unui dialog fecund 

între autoare şi poetul Oskar Pastior. Romanul rememorează cu o 

rigurozitate exasperantă cei cinci ani de concentrare într-un lagăr din 

Uniunea Sovietică. După moartea lui Oskar Pastior, Herta Müller preia 

iniţiativa scrierii romanului, incluzând în propria materie epică detaliile 

obsesive ale caietelor cu însemnările rezultate din dialogurile celor doi. 

Actul scriptural din cele două romane și din eseurile autobiografice nu 

poate fi privit numai ca o simplă reiterare a unui univers care acţionează 

traumatic, ci trebuie considerat ca parte a unui demers cu finalitate 

identitară pe care autoarea îl semnalează încă din Animalul inimii, prin 

vocea naratorială: ,,Și ce s-ar putea spune despre mine nu știam decât pe 

rând, de mai multe ori, uneori de trei ori. Dar, chiar și așa, tot greșeam.‛ 

[Müller, 2006: 104].  

Palierul metatextual al eseurilor aduce o serie de lămuriri asupra 

modului în care autoarea se raportează la cuvinte, limbă și literatură. În 

primul rând, literaturii îi revine funcţia testimonială, devenind garantul 

vieţii printr-un adevăr pe care îl construiește cu propriile resorturi: 

„Literatura *<+ poate inventa prin limbă un adevăr – fie asta și după – care 

să ne arate ce se-ntâmplă cu noi și în jurul nostru atunci când valorile 
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deraiază.‛ *Müller, 2011: 34+. Însă literatura se supune cuvântului, iar 

cuvântul limbii – de aceea autoarea revine obsesiv asupra (in)capacităţii 

cuvântului de a exprima: fie cuvântul dublează fapta, devenind superfluu, 

fie nu poate verbaliza lumea interioară și nu poate acoperi „goana buimacă 

din cap‛. Despre vulnerabilităţile limbii materne și limitele punerii în 

cuvinte vorbește eseul „În fiecare limbă sunt alţi ochi‛: „Nu-i adevărat că 

pentru orice există cuvinte, și nici că gândim totdeauna cu ele. Până și în 

ziua de azi multe lucruri nu le gândesc în cuvinte: nu le-am găsit pe cele 

potrivite nici în germana satului, nici în germana de la oraș, nici în română, 

nici în germana din Est sau din Vest.‛ *Müller, 2005: 13+ 

Deplasarea subiectului de la „a trăi‛ la „a scrie‛ reprezintă un 

moment important în istoria personală a autorului și se consumă atunci când 

tensiunea dintre eul sensibil și exteriorul violent devine atât de mare, încât 

necesită o supapă –  „după moartea tatălui meu am început să scriu‛ *Müller, 

2011: 34+. Problematica relaţie cu tatăl, fost soldat SS, pe care autoarea a 

încercat permanent să-l iubească, reprezintă prima dilemă a copilului („Asta 

avea de-a face cu faptul că știam că trebuie să-l iubesc deși nu puteam, și 

totodată știam că-l iubeam deși nu voiam.‛ *Ibidem: 90+) și se sfârșește cu 

conștientizarea morţii – sfârșitul vieţii tatălui coincide cu începutul unei noi 

vieţi – aceea de scriitoare. În acest context, „cercul drăcesc al cuvintelor‛ 

poate reprezenta expresia unui proces ciclic prin care cuvântul 

deconstruiește istoria vieţii și o reconstruiește cu mijloace proprii: „Ceva ce s-

a întâmplat cu adevărat nu poate fi exprimat în cuvinte la scara unu la unu. 

Pentru a descrie acel lucru, trebuie să-l ajustezi la cuvinte și să-l reinventezi 

pe deplin, de la cap la coadă. Să-l mărești, să-l micșorezi, să-l simplifici, să-l 

complici, să-l menţionezi, să-l treci cu vederea – o tactică ce-și are calea 

proprie și ia cele trăite ca simplu pretext.‛ *Müller, 2005: 96+ Încadrarea vieţii 

în actul scriptural este cea mai dificilă operaţie, care surprinde dinamica 

fecundă între „auto-‛ și „bio-‛1, însă devine o necesitate căci în spaţiul estetic 

al scriiturii este posibilă întâlnirea dintre experienţele exterioare și intimitatea 

eului pentru a pune în relaţie inexprimabilul cu scripturalul: „scrisul a 

început în tăcere – acolo, pe treptele fabricii, unde a trebuit să stabilesc cu 

mine însămi mai multe decât se puteau spune. Cele ce mi se-ntâmplau nu 

mai erau exprimabile în vorbire.‛ *Müller, 2011: 17+ 
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Modelul „(re)construcţiei identitare‛ dedus din analiza celor două 

romane în raport cu eseurile autobiografice este unul spiralat – puzzle-ul 

identitar se recompune prin reluarea, cu informaţii suplimentare, a 

episoadelor care constituie metafore ale scriiturii romanești. Relaţia cu 

Securitatea se recompune în scris prin eforturile repetate ale memoriei: la o 

primă narare, securistul este „bărbatul uriaș, ciolănos, cu ochi albaștri, 

sclipitori‛ care îi face vizite repetate la fabrică naratoarei pentru a o înscrie 

în programul de colaborare. Refuzul acesteia este urmat de seria de 

privaţiuni la care este supusă, de la expulzarea din birou până la trădarea 

prietenilor și destrămarea cercului de la Aktionsgruppe Banat. La a doua 

narare, tabloul se reîntregește: securistul Stană (acum poartă un nume) dă 

cu vaza cu lalele de perete  și ameninţă la fel de violent: „Are să-ţi pară rău, 

te înecăm în râu.‛ *Ibidem: 51+. În Animalul inimii, figura torţionarului este 

reprezentată de căpitanul Piele, care seamănă teroare în conștiinţele celor 

patru prieteni. Ca expresie a permanentelor presiuni la care autoarea fusese 

expusă în România, ca presupusă spioană BND (Serviciul de Informaţii 

Externe al RFG), dar și în Germania, ca agentă securistă (vezi eseul 

„Cristina și fantoșa ei sau Ceea ce (nu) se scrie în dosarele Securităţii‛) 

romanul abundă în imagini care vin ca o reprezentare a raporturilor între 

cel care domină și cel care se lasă dominat. Raportul dintre anchetatorul 

Piele și naratoare e relativizat, relaţia dintre ei fiind reglementată de 

putinţele și neputinţele acestuia – autoritatea sa, pe de o parte, durerile de 

rinichi ale căpitanului Piele și obsedanta replică: ,,Ai noroc cu mine‛, pe de 

altă parte. Se recompune astfel imaginea unei lumi în care legitimitatea 

unui raport de forţe este anulată, fiind guvernată doar de imaginea regelui 

– așa cum este prezentat în eseul „Regele se-nclină și ucide‛ – ca figură 

simbolică a terorii: „*<+ naratoarea operează o distincţie între cele două 

ipostaze simbolice ale «regelui», corespunzătoare celor două lumi ale 

trecutului rememorat între care se împarte existenţa (și identitatea) 

personală: cea a satului bănăţean al copilăriei și adolescenţei *<+ și cea a 

orașului‛ *Crihană, 2013: 202+. În portretul cameleonic al regelui se 

îngrămădesc frica copilului aflat pentru întâia oară faţă în faţă cu moartea, 

oroarea tinerei și a prietenilor săi din oraș de interogatorii, percheziţii și 

ameninţări2, în fine, orice formă de manifestare a terorii din exterior sau 



55 

interior:  

Această lăcomie de viaţă, crescând înlăuntrul tău în ciuda tuturor 

circumstanţelor exterioare, este și ea un rege. Un rege recalcitrant, pe 

care nu-l știu bine. De aceea nici nu l-am pomenit vreodată cu o vorbă, 

i-am tot ţinut numele sub obroc. Am născocit «animalul inimii» 

tocmai pentru a-i putea vorbi regelui fără să-i rostesc numele. Abia cu 

mulţi ani mai târziu, când acea perioadă se depărtase îndeajuns de 

mine, am trecut de la vorba asta, «animalul inimii», la adevăratul 

cuvânt, «rege». [Müller, 2005: 59-60] 

 

În contextul postmodernităţii, în care eul este sistematic deconstruit,  identitatea 

tinde spre o imagine relativizată, problematică, marcând o criză a eului. La 

Herta Müller, identitatea se recompune cu instrumentele ficţiunii în cele două 

romane,  devenind adesea o muncă de echipă, iar procesul de recuperare a 

memoriei autentice are la bază scenarii discutate în eseuri. Dacă în Leagănul 

respiraţiei tânărul Leo Auberg aduce la suprafaţa textului o serie de experienţe 

pe care le împart deopotrivă Oskar Pastior și autoarea, în Animalul inimii se 

povestesc cu o memorie microscopică întâmplări revelatoare pentru un demers 

de tip identitar, vocea naratorială servindu-se însă de o altă strategie. Cele patru 

personaje, naratoarea, Edgar, Kurt și Georg, își leagă destinele în urma morţii 

Lolei formând un grup al păstrătorilor de memorie din care va rezulta o istorie 

pe mai multe voci, în opoziţie cu „marea istorie‛, dar revelatoare pentru 

individ. Nu este dificil de văzut că Animalul inimii este cartea închinată 

prietenilor fără de care viaţa însăși nu ar fi fost posibilă. Poveștile lor de viaţă 

reprezintă suportul metatextual al romanului Animalul inimii – autoarea 

revenind obsesiv la o serie de episoade pe care și le asumă în aceeași manieră 

traumatică. Cine pot fi Edgar, Kurt și Georg dacă nu proiecţiile ficţionale ale 

scriitorilor prieteni de la Aktionsgruppe Banat, Richard Wagner (n. 1952), Roland 

Kirsch (1960 – 1989), cel care s-a sinucis așteptând ocazia de a emigra în 

Germania, Rolf Bossert (1952 – 1986), care reușește să fugă și, ajuns la Frankfurt, 

se sinucide. Tot astfel, Tereza, imaginea ficţionalizată a bunei prietene Jenny, 

trimisă de Securitate cu „mandat de prietenie‛ să  viziteze locuinţa din Berlin, 

poartă însemnele iubirii și ale trădării și este poziţionată „între două lumi și 

două ideologii‛ *Glajar, 2005: 139+ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aktionsgruppe_Banat
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Autoarea revine în mai multe eseuri la aceste momente – e o formă de 

împăcare cu trecutul (așa cum susţinea într-un interviu, românii trebuie să-

și accepte trecutul3, așa cum au făcut-o și germanii) –, este modul prin care 

funcţionează „memoria în spirală‛. Procesul de restaurare identitară este 

mult mai complicat în Leagănul respiraţiei. Frica copilului de povestirile din 

lagăr ale mamei își găsește peste ani mult căutatul ecou în discuţiile cu 

Oskar Pastior:  

 

Mama a văzut deţinuţi ca ea pierind de foame, de ger sau de muncă 

silnică. La trei ani după reîntoarcerea din lagăr m-a născut pe mine, 

mai avea în oase deportarea, și ea s-a strecurat în copilăria mea. Când 

mâncam, îmi povestea despre cumplita foame din Rusia până ce 

mâncarea mi se oprea în gât. Când mă pieptăna, vorbea despre 

tunsoarea la piele în lagăr, până ce nu mai aveam nici un drept la 

părul din cap. Când mă culcam seara, pomenea de luna îngheţată de 

deasupra stepei până ce nu mă mai încălzeau nicio pătură și nicio 

sobă. Nu pricepeam conţinutul spuselor, dar spaima mi se transmitea 

cu-atât mai tare. *<+ Aplicaţia o știu doar de la un om de vârsta ei, pe 

care nu-l cunoaște, un deportat ca și ea – de la Oskar Pastior. [Müller, 

2011: 127-128] 

 

În cazul Hertei Müller, autoficţiunea prinde viaţă pe măsură ce este parcurs 

drumul dinspre realitate spre invenţie. Fie că vorbește despre modurile 

mnemonice prin care amintirea se activează prin suportul ficţional al scriiturii, 

fie că se referă la autonomia universului scriptural în raport cu cel referenţial, 

și cea a discursului faţă de istorie, autoarea e conștientă de faptul că  

recompunerea parcursului existenţial în literatură (autoficţiune) este din ce în 

ce mai mult o chestiune re-compunere/ re-scriere decât una de  transpunere:  

 

De câte ori încerci să pui pe hârtie ceva se dovedește că lucrurile trăite 

nu-s nici bune, nici rele. Ele trebuie în așa fel preparate în discuţia 

lăuntrică, încât să le găsești cuvinte care eventual pot fi luate în calcul. 

*<+ Cuvintele dictează ce trebuie să se-ntâmple, mergi pe urma 

sonorităţii lor, a unei matematici precise, până în punctul unde 

metafora ia prin surprindere faptele concrete. [Müller, 2011: 144-145] 
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În întregimea sa, opera autoarei (ficţiunea și palierul metatextual – eseuri, 

articole, interviuri, înregistrări) este profund marcată de adevărurile 

personale și chinuitoare care reies obsedant la suprafaţa textului prin 

imaginarul violent și prin urmele traumei fizice și psihice. Raportată la 

ficţiune, eseistica nu face decât să facă vizibile acele fire care susţin pe 

nevăzute legătura dintre viaţă și literatură și care permit, în cazul Hertei 

Müller, să reveleze adevărata menire a literaturii.  

 

Note 

 

[1] Autobiografia – este definită pe fundamentul filozofic de Georges Gusdorf în cel de-

al doilea volum Lignes de vie, plecând chiar de la cele trei componente ale termenului: 

auto- (identitatea, eul conștient de sine însuși, subiectul care se elaborează lent pe 

parcursul unei existenţe singulare și autonome), bio- (este parcursul vital, progresul 

acestei identităţi unice și singulare) și grafia, care apare atunci când se formează 

rapoartele ontologice dintre auto- și bio-, între fiinţă și existenţa acesteia. Astfel, scriitura 

sinelui stabilește o redutabilă distanţă între „eul scriitor‛ și „eul trăit‛, între viaţă și 

reprezentarea vieţii, evaluând ceea ce a fost prin ceea ce este.  

[2] Într-o analiză tematică a romanelor Hertei Müller, Cosmin Dragoste observă faptul 

că teama este supratema discursului romanesc al autoarei, condiţionând atât 

modalităţile narative (fragmentarea discursului, „tăcerile textului‛, tehnica asocierilor 

(libere), tehnica fotografică etc.), cât și construcţia fabulei: faptele și comportamentul 

personajelor și relaţiile dintre acestea: „Și în Herztier, teroarea, frica sunt omniprezente, 

constituie un modus vivendi, cu care cei patru prieteni nu se pot însă mulţumi. Cu cât 

încearcă mai mult să scape de ea, cu atât se infiltrează mai adânc în straturile cele mai 

profunde ale fiinţei lor. Teroarea *<+ se insinuează circular, cercurile se strâng tot mai 

mult în jurul protagoniștilor.‛ [Dragoste, 2007: 177-178]. 

[3] Trecerea sub tăcere sau discutarea în manieră vindicativă a celor două dictaturi este 

dezaprobată de autoare. Această reducţie la indiferenţă şi înverşunare faţă de cei cu 

chipurile şi sufletele schimonosite de istorie destabilizează orice încercare de denunţare a 

crimelor regimului, iar pentru omul întors din Germania, unde trecutul este re-vizitat 

pentru a fi clarificat, pare de neînţeles. A nu le vorbi tinerilor despre trecut echivalează cu 

perpetuarea unei stări tulburi a naţiunii: „În România, pare să fie un concurs macabru, să 

descoperim cine a turnat mai mult. Dar dincolo de acest aspect, discuţia ar trebui să fie 

îndreptată spre tineri, spre şcoală, spre manuale. Să se discute serios despre Antonescu, 

despre comunism, despre Ceauşescu. E important să ştii şi cine a turnat mai mult. Dar nu 

împins de dorinţa de răzbunare, ci pentru a înţelege mai bine regimul care i-a produs pe 

turnători. Absenţa unei discuţii serioase, faptul că până astăzi în România nimeni nu-şi 
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asumă răspunderea pentru nici una din cele două dictaturi duce şi la reacţii antisemite, şi 

la bagatelizarea crimelor fasciste şi comuniste. ‛ *Şimonca, 2010+ 
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Identitatea obligatorie sub totalitarism: 

Norman Manea, Despre clovni. Dictatorul şi Artistul 

 

Drd. Anicuţa  Novac 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé: Mon article propose une approche des structures de signification du texte de 

Norman Manea, réalisée à l’aide des instruments théoriques offerts par la poétique des 

genres biographiques et focalisée sur les enjeux identitaires de l’écriture. Je propose une 

analyse du rapport entre l'identité obligatoire et l'identité personnelle sous le totalitarisme, 

tel qu’il peut être décelé dans le volume d'essais autobiographiques intitulé Les clowns. Le 

Dictateur et l'Artiste. Le scénario identitaire est un sujet complexe, donc les techniques et 

les méthodes sont empruntées à différents domaines. On cherchera aussi l'influence de la 

poétique carnavalesque dans les essais de Manea: l'association du socialisme réel avec un 

cirque totalitaire, le monde à l'envers, l'ambivalence des bouffons (le dictateur et l'artiste 

« réunis » sous le même masque du clown). Le chronotope est la Roumanie totalitaire, qui 

définit l'une des structures identitaires de Norman Manea: l'artiste indésirable, l'écrivain 

qui perçoit les effets de la censure sur ses romans, la réception erronée de son article Felix 

culpa, l'exil. Enfin, l'analyse des métaphores du texte, associée aux concepts de la 

littérature de confession révèle un couple avec deux pôles opposés: l'artiste aliéné (et ses 

masques narratives : le clown, August Prostul, l’étranger toujours inadapté) vs  le pouvoir 

aliénant. 

 

Mots-clés: essai autobiographique, cirque totalitaire, identité obligatoire, identité 

narrative, exil 

 

Tema articolului este analiza raportului dintre identitatea 

obligatorie, impusă de autoritate, în contextul unei Românii totalitare, şi 

identitatea  personală, în volumul de eseuri autobiografice semnat de 

Norman Manea şi intitulat Despre clovni. Dictatorul şi Artistul, ediţia a III-a, 

apărut la Polirom, în 2013. Din perspectiva scriitorului român de etnie 

evreiască raportul identitar mai sus menţionat este unul de opoziţie. 

Eseurile sale vorbesc despre relaţia dintre scriitor, pe de o parte,  şi 

ideologia şi societatea totalitară, pe de altă parte. Istoria personală inserată 

în aceste eseuri autobiografice face parte din marea istorie, una devenind 



60 

simptomatică pentru cealaltă. Ideea aceasta este anticipată şi de autor în 

Notă: „Scriitorul, caz extrem într-o situaţie extremă, devine, în acest caz, 

simbolul impasului întregii societăţi.‛[Manea, 2013: 11] Analiza scenariului 

identitar presupune o abordare interdisciplinară, instrumentarul tehnic şi 

metodele de lucru fiind oferite de naratologie, sociologie, mitocritică, 

mitanaliză, istoria ideilor, critica culturală, hermeneutică. 

În ceea ce priveşte conceptul de eseu auto/biografic, i-am derivat 

caracteristicile din literatura confesivă / subiectivă, urmărind două filiere 

teoretice: cea franceză, reprezentată de Sébastien Hubier, de Pascal 

Riendeau ş. a. şi intermediată de lucrarea Alinei Crihană, Aspecte ale 

memorialisticii româneşti posttotalitare: între pactul autobiografic şi pactul cu 

istoria (2011). Din spaţiul românesc de cultură am selectat punctele de 

vedere teoretice ale lui Eugen Simion referitoare la genurile biograficului. 

Sébastien Hubier consideră că eseul autobiografic este un gen hibrid, 

numindu-l ficţiune pseudo-autobiografică, în care biograficul, adică adevărul, 

se amestecă cu ficţiunea, producându-se o distanţă între eul biografic şi eul 

ficţional. Această distanţă, remarcă Hubier, este şi mai mare în cazul în care 

autorul este un scriitor: „dans les essais l'auteur est toujours, dans une 

certaine mesure, un personnage de fiction‛ [1]. Ambivalenţa instanţei 

enunţiative din eseul autobiografic (integrat în categoria fiction de soi), care 

oscilează între ficţiune şi realitate, este sesizată şi de Pascal Riendeau:‛le je 

essayistique ne renvoie totalement à une unité fictive, ni véritablement à un 

référent réel, peut-être devrait-on envisager qu' il est à la fois, l' un et 

l'autre.‛ *2+ Eugen Simion subliniază faptul că în acest gen povestea vieţii 

este secundară, accentul fiind pus pe „meditaţia asupra sensurilor şi 

simbolurilor ei esenţiale‛. *Simion, 2002: 33+ 

Acest tip de discurs  favorizează o re-lectură atât a a evenimentelor 

existenţei personale cât şi a istoriei. Atât „marea istorie‛, cât şi istoria 

personală sunt re-create prin povestire. De aceea, în genurile biograficului, 

în eseul autobiografic de asemenea, funcţionează două tipuri de pact: unul 

autobiografic, cu sine, şi unul cu istoria. Acestea se referă la angajamentul 

autorului faţă de cititor că evenimentele personale sau colective pe care le 

relatează sunt adevărate. *3+ Eugen Simion atrage atenţia asupra faptului că 

sinceritatea este relativă, discutabilă, întrucât „între momentul trăirii şi 
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momentul scrierii este o mai mare sau o mai mică distanţă, suficient timp 

pentru ca memoria să trădeze, să deformeze faptele‛ *Ibidem: 13+ Acelaşi 

critic este de părere că nevoia identitară se intensifică într-un context social-

istoric potrivnic: „autobiografia reconstituie formarea unei personalităţi 

într-o istorie care de cele mai multe ori este ostilă.‛ *Ibidem: 29+ În eseurile 

din volumul amintit, Manea evocă mai multe experienţe personale, 

relevante pentru identitatea unui scriitor dintr-o societate marcată de 

totalitarism şi, în acelaşi timp, meditează asupra repercusiunilor acestui 

regim, asupra strategiilor de apărare a identităţii personale. În ceea ce 

priveşte efectul publicării eseurilor mult după consumarea dramei colective 

(prima ediţie în 1992), Paul Cernat consideră că ele i-au dat autorului 

„iluzia purificării spirituale postcomuniste‛ şi că au  reactivat vechile 

spaime autohtone faţă de un „inaderent retractil, greu clasabil, prea 

intelectualist, prea dificil si prea etic, cu o amprentă mitteleuropeană 

severă‛. *4+ Această caracterizare anticipează atitudinea refractară a eului 

biografic şi a măştilor sale ficţionale faţă de putere, aşa cum vom vedea în 

exemplele următoare. 

În eseurile autobiografice ale lui Norman Manea putem vorbi de o 

formulă discursivă hibridă: evocarea unor episoade autobiografice din 

climatul politic ostil, meditaţia gravă vizând efectele acestuia asupra 

identităţii individului, meditaţie care conduce la parodierea realităţii 

socialiste prin asocierea cu modelul carnavalesc bahtian şi cu tipologiile de 

clovni ale lui Fellini. Eseurile Felix culpa şi Incompatibilităţile se referă la 

necesitatea asumării greşelilor din trecut, în numele pactului cu sine şi cu 

istoria, precum şi în numele unui criteriu etic care se aplică în literatura 

confesivă (jurnale, memorii, autobiografii). De asemenea, autorul de eseuri 

autobiografice inserează fragmente din documente autentice, demonstrând 

funcţionarea celor două tipuri de pact. Este vorba de reproducerea unor 

fragmente din referatul cenzorului-înlocuitor, cu recomandările necesare 

romanului Plicul negru, pentru ca acesta să se încadreze tiparului impus de 

regim, precum şi de interviul care l-a făcut pe scriitor indezirabil şi care a 

apărut în revista Familia, în  iulie, 1981.  

Volumul lui Norman Manea reuneşte opt eseuri (auto)biografice cu 

o temă unificatoare, şi anume relaţia dintre scriitor, ideologie şi societatea 
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totalitară. Se remarcă dedublarea instanţei enunţării, care este şi subiect al 

observaţiei şi obiect observat şi analizat. Ambiguitatea autorului de eseu 

autobiografic, de care aminteam mai sus, se regăseşte şi aici. Astfel, un 

lector avizat recunoaşte eul biografic în experienţele de viaţă prezentate de 

autor. Ele nu sunt cronologice, „rupturile temporale‛ făcând parte din 

logica naraţiunii confesive. Nici selecţia lor nu este una întâmplătoare, 

reprezentând elemente redundante ale unui scenariu identitar: exilul, 

Holocaustul, comunismul. Manea vorbeşte mai întâi despre experienţa 

exilului şi despre problematica străinului prezentând contextul politic din 

ţară ca motiv determinant al plecării: „Statul naţionalist-socialist a 

întruchipat cea mai violentă negare şi cea mai brutală agresiune împotriva 

străinului. Cetăţeanul suspect, cu rădăcini impure şi opinii periculoase, 

străinul, devenea întruchiparea demonică a răului.‛ *Manea, 2013: 16+  

Revenind la instanţa eseului autobiografic, eul biografic se ascunde 

în spatele unor măşti ficţionale, eul auctorial definindu-se prin altul. 

Scriitorul se află sub masca lui August Prostul, care reprezintă Artistul 

scârbit de promisiunile înşelătoare ale utopiei politice. Artistul-clovn al lui 

Manea ilustrează concepţia renascentistă a râsului ca formă de eliberare de 

cenzură, de opresiuni, ca ipostază a adevărului neoficial (al maselor, al 

populaţiei, opus celui oficial al puterii). Manea explică această semnificaţie 

a măştii care foloseşte râsul ca formă de subversiune: „Artistul nu poate 

onora oficialitatea printr-o negare solemnă, adică luând-o în serios, 

sporindu-i involuntar autoritatea, acreditând-o într-un fel. El îngroaşă 

derizoriul, pentru a obţine, artistic, un spor de semnificaţii. Artistul, chiar 

dacă sindicalizat pe post de bufon, încearcă să-şi asume ambiguitatea. 

Pentru mine, Augut Prostul reprezintă artistul.‛ *Ibidem: 58+ Aşadar, 

August Prostul simbolizează nesupunerea, râsul, suferinţa, „un neadaptat 

la cotidianul în care semenii săi oferă şi primesc porţii ale concretului 

comestibil‛, „un bizar Încurcă-lume care visează la alte reguli, căutând 

compensaţii solitare pentru rolul pe care, vrând-nevrând, îl întruchipează.‛ 

*Ibidem: 59+ Angajarea în rolul de clovn în circul totalitar se face, aşadar, 

fără voia individului şi reprezintă o formă codificată a aversiunii faţă de 

autoritate. Aşadar, masca de clovn se adoptă din două motive: ca formă de 

subversiune, pentru a putea spune adevărul neoficial despre putere, şi din 
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solidaritate cu restul clovnilor care trăiau aceiaşi dramă: „August Prostul se 

impunea, totuşi, ca o realitate... autobiografică. Identificarea nu era doar 

consecinţa distanţării de mediu, a solitudinii şi vulnerabilităţii. Mai mult, 

era consecinţa solidarizării, în nefericire, cu cei din jur.‛ *Ibidem: 25+ 

Tot cu identitatea narativă de clovn apare autorul în secvenţa în care 

povesteşte vizita unui ofiţer de securitate. Motivele erau „întemeiate‛: 

scriitorul incriminase într-un interviu şovinismul dictaturii, iar la ceva timp 

depusese şi o cerere de călătorie turistică în Franţa şi Germania. Cuplul 

anchetator – anchetat devine cuplul de bufoni Pat şi Patachon, având loc un 

transfer de trăsături: pe de o parte, anchetatorul / Pat amabil, care apreciază 

cărţile autorului, se interesează dacă şi-a păstrat convingerile politice şi, sub 

masca umanităţii, a compasiunii, îl sfătuieşte sincer să aleagă exilul; pe de 

altă parte, anchetatul / Patachon, veşnic suspectând bunele intenţii ale 

înlocuitorului puterii. Iată un fragment relevant pentru burlescul situaţiei: 

„În prima secvenţă a duetului, anchetatul ceruse, solemn, anchetatorului să 

se legitimeze, dar până să-şi potrivească ochelarii pe nas, lunganul aţipise, 

hap, legitimaţia. *...+ Derizoriul, tumbe şi mersul pe frânghie? Am zâmbit, 

patern, zâmbetului său copilăresc. Zâmbeam, aşadar, amândoi, umanizaţi: 

ipocrită compasiune reciprocă.‛ *Ibidem: 165+ 

În cheia de lectură a Renaşterii, bufonii sunt crainicii spectacolului 

carnavalesc, înţeles ca viaţă festivă a poporului. Aşadar, bufonul este 

purtătorul adevărului neoficial, aşa cum August Prostul reprezintă, în 

eseurile lui Manea, atitudinea autentică subversivă a autorului faţă de 

putere. Alte repere în nuanţarea tipologiei clovnilor din acest volum de 

eseuri sunt: eseul şi filmul lui Fellini, I Clowns; fragmente din alt volum de 

eseuri al autorului, Anii de ucenicie ai lui August Prostul; citatele din Federic 

Morton, Chaplin, Hitler: Outsiders as Actors. Manea antrenează cititorul într-

un subtil joc textual, selectând mai întâi citatele despre ipostaza de clovn 

ridicol a liderului nazist, Adolf Hitler, şi comparând-o ulterior cu cea a 

„jalnicului nostru clovn local.‛ Transferul de trăsături între cei doi clovni-

dictatori vizează dorinţa tiranului de manipulare, de pedepsire, asprimea, 

autoritatea, cultul eu-lui. În filmul lui Fellini, în celebra secvenţă a jocului 

cu globul pământesc, Charlie Chaplin, care interpretează rolul Dictatorului, 

are o grimasă. Cade masca de clovn şi iese la suprafaţă urâţenia tiranului. 
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Cumva se sugerează ideea că dictatorul şi artistul stau sub aceeaşi mască a 

clovnului. La aceasta, Manea adaugă echivocul dintre aparenţă şi esenţă 

specific modelului carnavalesc şi ajunge la ambiguitatea clovnilor din circul 

totalitar.  

În comunism, masca de clovn devine rol social, remarcă Victor 

Ivanovici: „cele două ipostaze tipologice (August Prostul şi Clovnul Alb) se 

actualizează în societate, reprezentând victima şi călăul, dominatul şi 

dominatorul, oprimatul şi opresorul.‛ *5+ August Prostul, bufonul, se 

întâlneşte cu Clovnul Puterii, Clovnul Alb, Dictatorul sub cupola circului 

totalitar, „clădit pe sclavi fericiţi.‛ La intensificarea burlescului, la crearea 

imaginii de circ totalitar contribuie şi portretul Clovnului Alb, care 

simbolizează autoritatea ridicolă: „titlurile sale ridicole, interminabilele sale 

cuvântări, greşelile gramaticale, bâlbâiala şi gestica de marionetă, 

perseverenţa maniacală‛, „administra ţara ca pe o imensă grădiniţă de 

copii militarizaţi‛. *Ibidem: 62+ Sinistrul clovn derulează un vast program 

de distrugere a satelor, îşi controlează supuşii printr-o reţea de informatori, 

adoptă o pedagogie a Totului.            

Aşa cum am afirmat mai sus, eseul autobiografic accentuează ideea 

că o identitate personală nu poate să se afirme decât într-un context social. 

Cea a scriitorului Norman Manea a fost marcată de un context istoric ostil: 

două regimuri totalitare şi exilul.  

Ricoeur asociază utopia şi ideologia, două expresii ale imaginarului 

social, cu instanţa narativă, aducând ca argumente punctele comune: 

distorsiunea realităţii, disimularea, legitimarea prin discurs. *6+ Prin 

intermediul ideologiei, Puterea (naratorul din realitate) impune unui grup 

o identitate narativă (aceea a omului nou), în care acesta nu se regăseşte. De 

aici, dezertarea în scriitură ca formă de apărare a identităţii personale. În 

eseul România în trei fraze (comentate), Manea descrie cronotopul identitar, 

România totalitară şi posttotalitară, plecând de la trei citate, care pot fi 

interpretate în grilă identitară, vorbind despre legătura autorului cu ţara sa: 

un citat din Eugen Ionescu („În România legionară, burgheză, naţionalistă, 

am văzut chipul Demonului sadismului şi prostiei încăpăţânate‛) – grila 

naţionalismului generator de discriminare;  un citat din George Enescu 

(„Dacă ar fi administraţia şi politica românească la înălţimea mişcării 
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artistice, am fi una dintre ţările cele mai fericite‛) - grila compromisului şi a 

complicităţilor care sufocă arta, cultura; un citat din Paul Celan („Peisajul 

din care vin este, probabil, pentru cei mai mulţi dintre dumneavostră, 

necunoscut. Era un ţinut în care trăiau oameni şi cărţi.‛ *Ibidem: 23+) – grila 

paradoxurilor de tot felul (diversitate etnică vs. naţionalism, literatura de 

propagandă vs. literatură valoroasă, adaptarea, „pragmatismul sceptic‛, 

„resemnarea jovială‛ vs. angajarea.  În viziunea lui Manea, cultura a 

reprezentat „o enclavă de normalitate‛ în acel context absurd, în care 

graniţa dintre buni şi răi se subţiase, în buna tradiţie a „compatibilităţilor 

dintre incompatibilităţi.‛ Acest cronotop este o punere în abis identitară 

prin care se defineşte eul manian, din care nu lipsesc următoarele date, 

structuri identitare: efectele cenzurii asupra romanului Plicul negru, 

receptarea eronată a articolului despre Eliade, exilul, sustragerea din 

marele circ. 

Cele două coordonate ale eseului autobiografic, „le dehors‛ şi „le 

dedans‛, conduc la receptarea pe două paliere a discursului: adevărul 

individual vs. adevărul confecţionat de regim, istoria personală vs. istoria 

fabricată de putere, naraţiunile identitare vs. metanaraţiunile politice. În 

grilă identitară, vorbim de două identităţi: una neoficială, disidentul, 

rezistentul prin cultură, măştile ficţionale, şi una oficială, cea a omului nou. 

În eseurile lui Manea identitatea neoficială este evidenţiată prin imaginea 

exilatului, a marginalului, a exclusului, a străinului. În eseul Exil, autorul 

detaliază problematica străinului, pentru care statul naţionalist-socialist a 

reprezentat cea mai brutală formă de agresiune, de aceea îl percepe ca pe 

un exil interior: „Exilatul, refugiatul devine străin ca rezultat al unei 

schimbări. Încercasem, în toată perioada postbelică, prin lectură şi scris, 

rezistenţa interioară împotriva presiunilor externe.‛ *Ibidem:16+ Manea 

mizează pe asimilare având de înfruntat o ideologie naţionalistă.  

Reflecţia, meditaţia asupra celor trăite devine o caracteristică a 

eseului autobiografic. Reflectând asupra identităţii, autorul ajunge la ideea 

că înstrăinarea pe care o presupune exilul este o alienare de ceilalţi dar şi de 

tine însuţi. Exilului i se atribuie semnificaţia de deposedare a fiinţei, „cea 

mai brutală şi iremediabilă descentrare a fiinţei, o tragică anulare.‛ *Ibidem: 

19] Manea  revine asupra modului în care este perceput de autoritate. 
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Aceasta îl izola mereu în „colţul etnic‛, însă autorul a refuzat atunci, refuză 

şi acum eticheta de „victimă perpetuă‛. Cel mai bine Manea se regăseşte în 

descrierea europeanului lui Danilo Kis, conştientizând atunci că sursa 

conflictului cu autoritatea vine din interiorul său, din latenta sa conştiinţă 

europeană: „Asemeni evreului care vrea să demonstreze că este integrat, 

acest scriitor descoperă atunci că neînţelegerea  s-a născut din propria sa 

rezervă, din aspiraţia sa aproape inconştientă spre un orizont european 

care este mai democratic şi mai cuprinzător. Rezultatul deşteptării sale este 

exilul. Sau închisoarea. ‛ *Ibidem: 196+ 

O altă identitate neoficială care reiese din eseuri este cea a 

scriitorului care refuză depersonalizarea şi reţeta realismului socialist. 

Secvenţele relevante sunt cele care vorbesc despre întâlnirile scriitorilor în 

care se utiliza acelaşi scenariu: anularea oricărui contact cu publicul, 

înregistrarea pe bandă a tuturor intervenţiilor, nesoluţionarea 

revendicărilor, transmiterea spre studiu organelor care au misiunea de a 

completa dosarul fiecărui participant, amestecul de scriitori „oficiali‛ cu 

scriitori oneşti. La una dintre aceste conferinţe, autorul are o intervenţie 

despre primatul politicului şi consecinţele negative asupra literaturii.  A 

doua zi, conform unui scenariu previzibil, colegii săi au fost vizitaţi de un 

ofiţer de securitate. Un alt exemplu de înfruntare a identăţii obligatorii este 

interviul lui Manea din revista Familia *7+, imediat după ce avusese loc 

Conferinţa Scriitorilor. Aceasta fusese cea mai aprinsă manifestare 

anticomunistă iar „clovnii neascultători‛ au suportat consecinţele: s-au 

înăsprit măsurile de intimidare a autorilor incomozi, s-au micşorat 

fondurile şi tirajele, s-a interzis comunicarea cu străinii. În interviul 

respectiv, Manea acuzase de şovinism editorialul intitulat Idealuri din 

Săptămâna, o revistă folosită ca instrument de propagandă. În urma 

exprimării acestui punct de vedere, s-a declanşat o intensă campanie de 

denigrare a scriitorului, etichetat  ca „stalinist‛, „liberaloid‛, 

„extrateritorial‛, „de altă limbă şi de altă credinţă‛, „antipartinic‛. 

Reflectând asupra acestui episod, Manea ajunge la concluzia că „banalitatea 

adevărului‛, rostit atunci codificat, înfuriase oficialitatea iar acum, în 

absenţa codului, „ceee ce fusese exploziv, scris cu mari riscuri şi-a pierdut 

impactul.‛ *Ibidem: 190+ 
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Tot o identitate neoficială este şi imaginea scriitorului care înfruntă 

cenzura şi pe înlocuitorul ei, Serviciul de Lectură, în lungul traseu al 

redactării romanului Plicul negru. Manea anexează chiar un document 

autentic, referatul cenzorului, care cuprinde recomandări privind 

modificarea semnificaţiei personajelor şi a mesajului, o listă întreagă cu 

pagini la care trebuia să renunţe. Romanul apare după trei serii de 

modificări, iar soluţia prin care a fost salvat este în acelaşi timp şi punctul 

slab al romanului, recunoaşte autorul: excesiva codificare. 

Norman Manea deconstruieşte mitologia puterii prin metafora 

circului totalitar. Asupra realităţii istorice scriitorul proiectează o viziune 

carnavalescă, care subminează autoritatea regimului prin grotesc, prin 

comicul burlesc. Ideologia carnavalescă, explică Mihail Bahtin, „este axată pe 

principiul ambivalenţei care presupune revitalizarea periodică a societăţii 

dintr-un stat printr-o răsturnare a ierarhiei consacrate‛*8+. De aici se deduc 

trăsăturile modelului carnavalesc, aplicabil în domeniul literar-artistic, 

ideologic: înfăţişarea lumii ca spectacol, ca un imens bâlci, ambivalenţa 

bufonilor, confuzia dintre aparenţă şi esenţă, tendinţele antagonice, 

transformarea identitară. Toate aceste caracteristici sunt aplicate contextului 

social-politic, României totalitare. Puterea este omniprezentă generând 

patologii colective: Frica, Apatia, Depersonalizarea, Rinocerizarea. Sistemul 

controlează prin teroare, prin supraveghere extinsă, generalizată şi, sub 

masca reunificării familiilor, îşi demonstrează şovinismul (etnicii evrei şi 

nemţi erau vânduţi pe valută). Cum se metamorfozează această tragedie 

colectivă în grotesc, în burlesc? Manea îşi explică astfel transformarea: „într-

un mediu al des-figurării domină masca şi mascarada‛ *Ibidem: 187+ 

Dictatorul nu e un rege, ci un clovn ridicol, a cărui autoritate este subminată 

prin asocierea lui cu o sinistră educatoare, care „administra ţara ca pe o 

imensă grădiniţă de copii militarizaţi‛; partidele de vânătoare sunt penibile 

puneri în scenă pentru „Vânătorul Prim al Circului‛; dictatorul, un individ 

banal, îşi dresează supuşii prin muncă, disciplină şi teroare. Este o lume 

întoarsă pe dos, în care graniţa dintre aparenţă şi esenţă se estompează, 

ducând la apariţia înlocuitorilor. Realitatea devenise un simulacru: în 

alimentaţie produsele autentice au fost înlocuite; în cultură au apărut critici 

şi scriitori „oficiali‛, adică „un simulacru de elită grotescă şi privilegiată, 
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căreia i se îngăduia o dubioasă şi bine remunerată contestaţie‛ *Ibidem: 93+; 

oamenii muncii deveniseră, printr-o cotizaţie, co-proprietari ai 

întreprinderilor falimentare unde lucrau; „noua religie‛ era diseminată prin 

strategii de înlocuire, printre care se numărau şi congresele. Incompatibili cu 

ideologia partidului şi cu identitatea obligatorie, aceea a omului nou, 

scriitorii provocau direct sau indirect regimul. Măştile ficţionale devin astfel 

o formă de conservare a identităţii prin proiectare în celălalt. „Reuşisem să 

găsesc forma codificată a aversiunii faţă de Tiran‛ mărturiseşte Norman 

Manea eseurile sale. [Ibidem: 71]  

Plecând de la ideea că dualitatea există în fiecare fiinţă şi corelând-o 

cu ambivalenţa bufonilor din modelul carnavalesc, autorul pune sub masca 

clovnului şi artistul şi dictatorul, creând o zonă de ambiguitate între 

identităţi. Prin aşezarea conducătorului pe aceeaşi treaptă cu supusul său 

se realizează o „banalizare a răului totalitar‛ *9+. Relevant este episodul în 

care, întors de la miliţie, unde îşi reînnoise permisul pentru maşina de scris, 

autorul îl vede de la balcon pe Clovnul Alb. Se ducea să inspecteze lucrările 

la Palatul Alb. În aplauzele convenţionale, în forfota anormală din jurul 

său, „magazionerul‛ părea singurul normal. Un alt exemplu de transfer 

identitar între cei doi clovni este acela în care autorul vede în tot acest 

context confuz şi ostil un factor stimulant, care a contribuit la apariţia 

romanului Plicul negru: „Referatul înlocuitor m-a ajutat să public cartea. Şi 

prietenii apropiaţi m-au ajutat şi adversarii necunoscuţi m-au ajutat. Chiar 

şi Dictatorul m-a ajutat, în felul său, prin ambiguităţile şi haosul pe care le-a 

provocat.‛ *Ibidem: 115+ 

Acestea sunt doar câteva exemple pe care memoria eseistului le 

aduce din trecut şi care îl ajută să demitizeze ideologia şi figurile 

totalitarismului. Revenind şi reflectând asupra lor, impresia de regie, de 

artificial, de „spectacol cinic‛ este cu atât mai puternică. Suprapunând 

imaginile redundante amintite mai sus reiese o mitologie identitară a 

autorului:  artistul alienat, definit de raportul identitate – alteritate vs. 

puterea alienantă.   

Aceeaşi viziune carnavalescă este proiectată şi asupra perioadei 

posttotalitare, numită de autor „carnavalul democratic.‛ În eseul Blasfemie 

şi carnaval, Manea prezintă două exemple de demitizare a unor embleme 
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naţionale în culturi diferite: în cultura rusă, demitizarea lui Puşkin de 

Andrei Siniavski, primită de Occident ca o „originală şi scrupuloasă 

restabilire a adevăratei reputaţii de artist a lui Puşkin‛, iar în cultura rusă 

ca o blasfemie. În România este vorba de eseul lui Manea, Felix culpa, care 

amintea de angajarea politică de extremă dreaptă a lui Eliade. Autorul vede 

în reacţia aprinsă a mediului cultural o prelungire a gândirii totalitare. 

Scriitorul aduce ca argumente textele legionare din perioada 1935-1938, 

activitatea pronazistă la ambasada română din Londra, apoi din Lisabona, 

cartea dedicată dictatorului Salazar. După război, Manea consideră că era 

nevoie de o explicaţie clară din partea scriitorului, de o delimitare netă de 

trecut. Manea pune în oglindă receptarea eseului Felix culpa în Vest şi în 

Est. Cititorii americani l-au considerat mult prea reţinut, prea subtil, 

excesiv de nuanţat, „o reflecţie critică asupra culpei intelectualului, sedus 

de afilieri extremiste.‛ *Ibidem: 235+ În România a stârnit polemici aprinse, 

a fost perceput ca blasfemie la adresa marilor valori naţionale. Titlul 

articolului trimite la un citat din Jurnalul lui Eliade, vol. IV: „Dacă nu ar fi 

fost acea felix culpa: adoraţia mea faţă de Nae Ionescu şi toate consecinţele 

nefaste al acestei relaţii.‛ *Ibidem: 129+ Manea nu-şi poate explica cum un 

eminent intelectual de orientare conservatoare se transformă într-un 

gânditor extremist. Eseistul precizează faptul că Eliade evită o analiză a 

experienţei sale militante, preferând ambiguitatea, eschiva. Manea 

apreciază ampla documentare a lui Ricketts asupra operei şi biografiei lui 

Eliade, pentru că acceptă adevărul documentelor şi formulează concluzii 

rezonabile. Prezintă situaţiile când Eliade s-a dezis de acţiunile violente ale 

Gărzii de Fier, dar nu ocoleşte nici fragmente de articole prolegionare pe 

care Eliade neagă că le-ar fi scris: „Fiind un produs de import, democraţia 

este preocupată de chestiuni care nu sunt specific româneşti: drepturile 

individului, drepturile minorităţilor, libertatea conştiinţei politice, iar 

acestea nu ating miezul problemei româneşti.‛ *Ibidem: 140+ Blasfemia a 

dobândit accente groteşti, ajungându-se la o „carnavalizare a blasfemiei‛: 

articolele lui C.V.Tudor din România Mare, conform cărora Felix culpa ar fi 

făcut parte dintr-o vastă conspiraţie americană, menită să atragă atenţia 

asupra culpei europene, Holocaustul. Cu acest prilej, autorul nuanţează 

termenul de „blasfemie‛: „blasfemia presupune simplificare, absolutizare şi 
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este caracteristică societăţilor închise, autoritare.‛ *Ibidem: 236+ Şi societatea 

deschisă, constată eseistul, se confruntă cu o profundă criză, caracterizată 

prin renunţarea la dialog, fanatism.  

Manea caracterizează perioada de tranziţie prin care trec ţările din 

Estul Europei prin două orientări: una înainte, care se referă la viitor, la 

adaptarea la cerinţele lumii capitaliste, şi alta înapoi, care se referă la trecut, 

la reevaluarea istoriei de dinaintea şi din timpul comunismului. Publicarea 

Jurnalului scriitorului român-evreu Mihail Sebastian (Humanitas, 1996) a 

însemnat reactivarea unor subiecte precum: antisemitismul, Holocaustul. În 

articolul „Incompatibilităţile‛ (20 aprilie 1998, The New Republic, reluat în 

revista 22), Manea îl receptează ca fiind mai ales „jurnalul rinocerizării 

unor importanţi intelectuali români, pe care Sebastian îi considera prieteni, 

printre care Mircea Eliade, E. M. Cioran, Constantin Noica, Camil Petrescu, 

hipnotizaţi de naţionalismul extremei drepte.‛ *Ibidem: 246+ Publicarea 

Jurnalului lui Sebastian şi a articolului lui Manea au produs reacţii 

contradictorii în ţară: pe de o parte, cei care consideră că erorile istoriei 

trebuie cunoscute şi asumate, pe de altă parte, cei care compară 

comentariul critic cu o „vănătoare de vrăjitoare‛, asemănătoare cu 

represiunea exercitată asupra vieţii intelectuale în comunism. Manea 

accentuează sensul de act recuperator al repovestirii istoriei: „mişcarea 

înainte a Europei de Est trebuie evaluată nu doar prin capacitatea de a 

moderniza structurile economice şi politice, ci şi prin aceea de a clarifica 

istoria recentă şi de a adresa întregul adevăr.‛ *Ibidem: 265+ Scopul 

dezbaterii despre extremismul de dreapta sau de stânga al unor importanţi 

scriitori, oameni de cultură nu este este acela de demitizare, de defăimare, 

ci acela de a educa opinia publică în spirit critic. 

Concluzia eseistului constă în a formula soluţia unei est-etici solide, 

autentice: „terapia adevărului rămâne esenţială pentru societăţile 

necicatrizate din Europa de Est. Nu este o sarcină uşoară dar este, mai ales, 

menirea intelectualilor, nu a politicienilor.‛ *Ibidem: 271+ 

 

Note 

 

[1] Sebastien Hubier, Littératures intimes. Les expressions du moi, de l'autobiographie à  

l'autofiction, Armand Colin, coll. «U Lettres «, Paris, 2003  p.134, apud Alina Crihană, 
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Aspecte ale memorialisticii româneşti posttotalitare : între pactul autobiografic şi pactul cu 

istoria, Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 64. 

[2] Pascal Riendeau « La rencontre du savoir et du soi dans l'essai », în Etudes littéraires, Vol. 

37, nr. 1 / 2005, pp.91-103, apud Alina Crihană, Aspecte ale memorialisticii româneşti 

posttotalitare : între pactul autobiografic şi pactul cu istoria, Editura Europlus, Galaţi, 2011, 

p. 64. 

[3] După Phillipe Lejeune pactul autobiografic este definit ca „l'engagement que prend 

un auteur de raconter directement sa vie (ou une partie, ou un aspect de sa vie) dans un 

esprit de vérité‛. (Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p. 26) 

[4] Paul Cernat, „Despre clovni şi totalitarisme‛, în Observatorul cultural, Nr. 297, din 1 

decembrie 2005, p. 7. 

[5] Victor Ivanovici, „Clovnul şi Huliganul‛, în Observatorul cultural, Nr. 454, din 18 

decembrie 2008, p. 9. 

[6] Paul Ricoeur, De la text la acţiune. Eseuri de hermeneutică (II), Editura Echinox, Cluj, 

1999, p. 275. 

[7] Este vorba de interviul luat lui Norman Manea de Gheorghe Grigurcu, intitulat 

Scriitorul – acea dreaptă conştiinţă în care semenii săi să poată crede, apărut în revista 

Familia, în decembrie 1981. 
 [8] Mihail Bahtin, Francois Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere, 

Editura Univers, Bucureşti, 1974. 

[9] Conceptul a fost formulat de Hannnah Arendt care a observat că liderul nazist Adolf 

Eichman, în timpul procesului, nu e decât o fiinţă profund mediocră, comună; ceea ce 

voia să sublinieze autoarea era ideea existenţei latente a răului în orice individ. 

(Hannah Arendt, Un raport asupra banalităţii răului, Ed. All, Bucureşti, 1997, apud 

Tvetan Todorov, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Traducere 

Traian Nica, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996 , p. 120) 
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Revolta ocultată sau despre revirimentul poetic al amintirii – 

Norman Manea, Vorbind pietrei 

 

Prof. Marian Antofi 

Şcoala Gimnazială nr. 22, Galaţi 

 

Abstract: The poem entitled Vorbind pietrei / Talking to a stone turns into an original 

lyrical version mirroring Norman Manea's spiritual - scriptural - biographic quest, in fact 

a text talking about life and death, about human condition and the power of writing to 

transgress time. Contextually related to the funeral stone with which the outcast lyrically 

and metaphorically talks - actually to eternal pain - the book (the Holy one and those 

following It) esthetically redefines death and human degradation beyond any limits  - 

acting as an exorcist mechanism at the same time.   

 

Keywords: identity writing, spiritual scenario, human condition, Jewish nature 

 

Se vorbeşte, în discursul critic de specialitate actual, despre 

impactul decisiv al memoriei colective şi individuale în ceea ce priveşte 

geneza scriiturii şi a sensului în cazul particular al textelor semnate 

Norman Manea. În acest sens, într-o cercetare doctorală aplicată operei 

menţionate,  Mihaela Huţupaşu Şimonca îl citează pe Dominick La Capra: 

„Professor Dominick LaCapra discussed the topic of memory dealing 

directly with Holocaust victims. For this author, the relationship between 

history and memory must have an ethic foundation. He argues that 

memory produces a « neutralization of trauma and an insufficient basis for 

a critical attempt to work through one's transferential implication in the 

processes one studies. » For LaCapra the problem of memory is crucial, 

taking precedence over that of history, which can be controversial, 

according to the historian’s perspective on the events. But it is the 

survivors’ memory that validates history.‛ *Huţupaşu Şimonca, 2014+  

 Redactat în urma unei promisiuni, şi după o vizită la Târgul de carte 

de la Ierusalim, din 2003, poemul Vorbind pietrei reordonează liric datele 

biografice ale lui Norman Manea şi propune, totodată, un dialog specular 

multiplu orientat – către Primo Levi şi poemul său, Si questo è un uomo, 



74 

reprodus imediat sub titlu, şi către Întoarcerea huliganului, carte-reper în 

jurul căreia se construieşte întreg eşafodajul scriptural-identitar al 

scriitorului român de etnie evreiască. 

 Poemul preia formula adresativă a textului lui Primo Levi şi se 

elaborează atât ca un itinerariu spiritual, cât şi ca o catabază necesară, 

obligatorie într-un poem despre viaţă, dar mai ales despre moarte, şi 

despre condiţia umană. Modelul călătoriei iniţiatice este asociat robiei 

babilonice a poporului evreu şi Ierusalimului, ca loc de pelerinaj al 

proscrisului simbolic, mască lirică a autorului însuşi, alături de Primo Levi 

şi de umbrele tuturor evreilor morţi – la Auschwitz, în atentatele din 

Cetatea Eternă, ori în Bucovina – scena venirii fiului rătăcitor la mormântul 

mamei, şi dialogul mut cu piatra funerară, din Întoarcerea huliganului, 

rezonează adânc în poemul Vorbind pietrei. Precum şi al evreilor (încă) vii, 

sosiţi pe urmele istoriei lui Israel, în cimitirul Ghivat Shaul şi la Târgul de 

carte. 

 Autodefinindu-se liric, pribeagul îşi caută rădăcinile, le vorbeşte 

morţilor ca şi cum le-ar vorbi celor vii şi caută un sens al lucrurilor. Un sens 

tot mai greu de aflat într-o lume în care degradarea omului, crima – de 

neconceput după Auschwitz, şi totuşi reală – pun în pericol ideea însăşi de 

umanitate.  

Tatăl proscrisului, mort şi îngropat la Ierusalim, reprezintă 

partenerul nevăzut şi neauzit de dialog, un alter ego liric în care sunt 

proiectate, amplificate şi clarificate angoasele şi incertitudinile călătorului. 

Drumul spre centrul istoric şi spiritual al evreităţii este, totodată, o cale de 

recuperare identitară prin carte. Şi prin istoriile pe care aceasta le poartă. Şi 

cum drumul spre cărţi trece - sau presupune trecerea – prin moarte – aceea 

simbolică, a artistului, dar şi aceea a insului efemer, trecutul şi prezentul – 

din Cartea sfântă şi din Ierusalimul zilelor noastre – coexistă:  

 

Ca acum doi ani, acum patru ani 

soarele deşertului 

mă spintecă, din nou, în două, în patru, în patruzeci şi patru, 

aici, pe dealul vechi, 

între pietrele albe, 

toride, 
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pietre mute, 

ca soarele acestei zile perfecte. 

Neînduplecatul soare iudaic al vechimii 

incendiază iarăşi, 

ca acum doi ani, acum patru ani, 

cimitirul Ghivat Shaul. 

 

La Târgul de carte am venit, 

În cetatea care a născut Cartea Eternă. *Manea, 2010: 547+ 

 

Piatra tombală, semn durabil al trecerii efemere a omului prin timp, le 

reaminteşte – şi lui Norman, şi lui Primo – cel dintâi din neamul său – 

veniţi să le vorbească strămoşilor lor, în cimitir - ca un dureros memento, 

trecutul transferat în prezent:  

 

Ignorând sfaturile prietenilor, 

milioane de prieteni ai cărţilor sale, 

Primo Levi a venit în cimitirul Ghivat Shaul 

să-şi rostească, din nou, întrebările 

în faţa pietrei. 

În faţa eroului necunoscut 

al urgiei de ieri. 

Aici, în Cetatea Cărţii Eterne, 

în Ierusalimul 

asediat de urgia de azi. [Manea, 2010: 549] 

 

Suferinţa perpetuă – aceea mitică, a neamului lui Israel, aceea reală, a lui 

Primo Levi şi a lui Norman Manea – îşi amplifică sensurile prin suferinţa 

morţii date omului de către om:  

 

Întrebaţi-vă 

 

dacă om este cel care devine 

proiectil. 

 

Întrebaţi-vă dacă om este  

robotul care sfârtecă bătrâne şi prunci 

şi mesele pe care aşteaptă supa caldă. *Manea, 2010: 550] 
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Repercutându-se dureros în lirica suferinţei perpetue, versurile lui Primo 

Levi – Considerate se questa è una donna,/ senza capelli e senza nome – durerea 

mamei lovite în străfundurile maternităţii ei împietreşte timpul. Liniştea şi 

nemişcarea pietrei tombale care fusese, cândva, om, rămâne singura 

certitudine şi unicul reper stabil într-o lume ieşită din ţâţâni:  

 

Întrebaţi-vă 

dacă femeie este acea mamă nebună 

cu ochii goi, de broască în iarnă, 

smulgându-şi, ca pe un blestem arhaic, 

părul brusc albit, 

femeia care nu-şi mai poate aminti 

numele copilului purtat în braţe 

în urmă cu o clipă, 

clipa din urmă, 

când era deja o minge de sânge, 

zvârlită spre cerul surd şi mut. *Manea, 2010: 550 - 551] 
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Dramaturgi români din diaspora franceză: 

Interferenţe culturale şi metamorfoze identitare* 

 

Drd. Elena Iancu 

„Dunărea de Jos‛ University of Galaţi 

  

Abstract: The opinions of some Romanian playwrights who left their country, as well the 

debates they initiated, found their place in the periodicals of the time, both in the French 

and Romanian space, underlining the cultural interference but also strategies of resistance 

through art, despite the identitary metamorphoses manifest at the level of their dramatic 

works. Authors such as Anca Visdei, Virgil Tănase and Matei Vișniec have published their 

thoughts in numerous journals, e.g. Les Nouvelles Littéraires, L’Avant-Scène Théâtre et 

Cinéma, France Culture, Figaro, La Nouvelle Revue Française etc. The approach to their 

works, present in the columns of various journals or volumes, emphasises their passion for 

theatre as a form of integration and „universal‛ acknowledgement, „unifying destinies‛. 

  

Key words: theatre, cultural interferences, resistance through art, identitary 

metamorphoses, integration. 

   

Implicarea accentuată în sfera culturală a unor dramaturgi români 

stabiliţi din timpul regimului comunist în spaţiul francez, precum Virgil 

Tănase (n. 1945), Anca Visdei (n. 1954; căs. Delalleau) și Matei Vișniec (n. 

1956) amintește de afirmaţia lui Mircea Eliade conform căreia „(...) acei 

foarte puţin numeroși români din exil, care aveau vocaţia culturii, n-au stat 

cu mîinile în sân‛ *1990: 152+. Încercările (și reușitele!) de a se impune în 

„afară‛ *Codrescu, 1995: 101+, au constat într-o complexă și constantă 

activitate, ce nu a presupus doar crearea de piese, ci și realizarea de 

traduceri, adaptări, puneri în scenă, scenarii, publicistică etc. Cât despre 

creaţiile autorilor, fie literare, fie nonliterare, acestea evidenţiază 

simptomele unor mutaţii între margine și centru. Astfel, se disting: 

„hibridizarea poziţiei de enunţare textuală (writing back) (...), o construcţie 

intertextuală (...) și un discurs identitar (...), expresie a unei deteritorializări 

și descentrări ale insului care produce discursul, în mod compensatoriu‛ 

[Antofi, Milea, 2006: 13]. Spre exemplu, Anca Visdei realizează o adaptare a 
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piesei Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea la France Culture, numind-o Le 

Danube de la pensée. În vis, Leonida devenea Ceaușescu, alături de Efimiţa, 

„Mère Ubu‛. Tratarea intervenţiilor autorilor în varii publicaţii, a 

articolelor, interviurilor și a scrierilor „despre sine‛, a „povestirilor vieţii‛ 

*v. Crihană, 2013+, dezvăluie puternicele implicaţii presupuse de 

fenomenul „desţărării‛ în ceea privește afirmarea identităţii și reconstrucţia 

„memoriei‛ prin scriitură, ca forme și mijloace de rezistenţă prin artă.  

Situaţia celor trei dramaturgi „seamănă în diversitate‛, întrucât toţi 

au plecat din România anilor ʼ70-ʼ80 din cauza ideologiei opresive, 

parcursul literar ulterior individualizându-i, însă. În 1973, „îndepărtarea‛ 

Ancăi Visdei a fost determinată de imposibilitatea publicării unui volum de 

teatru sub propriul nume („Cererea casei de ediţie era de a-mi schimba 

numele, în urma unei campanii de presă contra tatălui meu... cred că am 

încă o Românie liberă, din vara lui 1973...‛). Pagini ale Arhivelor Securităţii 

vizau, de asemenea, „prea buna‛ condiţie a tatălui său, arhitect. Azilul 

politic le-a fost acordat, un an mai târziu, în Elveţia. După această perioadă, 

autoarea s-a mutat la Paris. Despre acele momente, și nu numai, Anca 

Visdei precizează: „În ceea ce mă privește, nu am putut reveni în România 

decât după ce am obţinut o altă naţionalitate. Azilul politic interzicea o 

întoarcere înainte... cel puţin din punct de vedere legal. Pentru un cetăţean 

român normal, „fuga‛ era singura soluţie... Deci, întoarcerea, înainte de a 

deveni cetăţean al altui stat, nici nu intra în consideraţie. Alţii au avut alt 

regim?! Bizar...‛ [Visdei, 1]. În 1977, Virgil Tănase se stabilește în aceeași 

capitală, după ce, în ianuarie 1976, acordă un interviu telefonic pentru 

revista Les Nouvelles Littéraires despre situaţia scriitorilor interziși în R.S.R. 

În 1987, piesa lui Matei Vișniec, Caii la fereastră fusese interzisă la Teatrul 

Nottara doar cu o zi înainte de premieră. În luna octombrie a aceluiași an, 

scriitorul solicită azil politic statului francez, care i se acordă în noiembrie. 

Frecventa încadrare a dramaturgilor mai sus numiţi în „valurile 

exilului‛ impune menţionarea anumitor reflecţii critice privind fenomenul 

„depeizării‛. Dacă „azilul‛ vizează „siguranţa nou găsită‛, dar limitată 

temporal, „în vederea unei întoarceri‛ *Behring, 2001: 13+, „exilul‛ 

presupune o „izgonire‛ condiţionată politic. Monica Lovinescu, subliniind 

variabilitatea fenomenului în funcţie de „epoci, motivări și persoane‛, 
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inclusiv în declinare, notează că: „exilat este acela care nu se poate întoarce 

fără a-și primejdui libertatea în ţara de unde a fugit‛. Asemenea lui 

Alexandru Nemoianu, ce considera termenul ca fiind unul „abuzat‛ *2003: 

21+, și asemenea Evei Behring, ce sesiza încheierea etapei în cauză din 

punct de vedere istoric *2001: 12+, criticul (se) întreabă retoric dacă pentru 

cei rămași „în afară‛ nu a devenit mai potrivit termenul de „diasporă‛ 

[Lovinescu, 1998: 176+. Preferând termenul de „emigraţie‛, Sorin 

Alexandrescu punctează: „Până la 1989, chiar 1996, diferenţa este clară: 

emigraţia era economică, exilul politic, iar diaspora, «istorică» (...). După 

instaurarea unui regim integral democratic în 1996 nu se mai poate, cred, 

vorbi de un exil românesc‛ *2000: 293+. Indiferent cum ar fi numită această 

stare, condiţie („azil politic‛, „(auto)exil‛, „emigrare‛, „diaspora‛ etc.), cei 

care au fost nevoiţi „să plece‛ au trăit „drama dezrădăcinării‛ *v. Todorov, 

1996]. În cadrul unui interviu (să reamintim că aceste întrevederi erau rar 

acceptate de autor), Cioran îi mărturisește Ancăi 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. [Visdei, 1986 : 9] 

 

Dacă  Laurenţiu Ulici găsea „exilul – fie ales, fie impus‛ – într-un articol 

publicat într-un număr special al revistei Secolul XXI – ca „soluţia lipsei de 

soluţie‛, Monica Lovinescu își încheia reflecţiile redate în paginile aceleiași 

reviste, plasând accentul pe destinul celor pentru care „paranteza nu se mai 

poate închide, deoarece a înghiţit textul și contextul‛ *1998 : 176].  

Existenţa în „centrul european‛ al vieţii intelectuale și artistice avea 

să determine o dublă apartenenţă culturală, un ego dual. Ruptura 

reprezintă și presupune o discontinuitate a trăirii, căci „străinii‛ din Franţa 

aveau să fie percepuţi ca „străini‛ și în ţara lor: „Ceva îmi spune, tocmai, 

că, între oameni care au suferit împreună... şi au reuşit să se elibereze 

împreună, există o solidaritate minunată din care sunt exclus (e firesc să fie 

aşa!)‛ *Tănase, 1996: 173+. În interviul acordat lui Radu Negrescu-Suţu 
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*2009: 15+, Anca Visdei afirmă că: „Suntem toată viaţa niște exilaţi pe Terra 

(...), deoarece suntem muritori. Exilaţi din Rai sau din Iad, dezrădăcinarea 

este imensă, așa că a te exila de la Haimanale la București sau de la 

București la Paris este floare la ureche. Mă simt oricum exilată într-o lume 

în care rasismul, războaiele, machismul există‛. Virgil Tănase semnalează 

refuzul asumării condiţiei de exilat, căci: „Veneam la Paris ca un om liber, 

cum om liber fusesem și în România‛, „fermecat că puteam călători‛ (a se 

vedea parcursul simbolic și imaginea „călătorului‛ în Devoirs et délices. Une 

vie de passeur al lui Tzvetan Todorov). În plus, avea să ţină cont de 

îndemnul conducătorului său de doctorat, Roland Barthes, de a nu se simţi 

singur la Paris [v. Simion, 2013]. După cum menţionează în România mea, 

exilul se prezintă ca „o grădină zoologică‛, ca „o formă de pierdere a 

libertăţii, dacă puteţi accepta acest paradox‛ *Tănase, 1996: 95-108]. În 

ciuda ridicării „cortinei de fier‛, scriitorul evidenţia același „proces amar‛: 

„Nu văd de ce le-aş impune copiilor mei o dezrădăcinare, asemeni celei 

care mi-a fost impusă mie de o autoritate demnă de ură‛ *Ibidem : 172]. Cât 

despre M. Vișniec, acesta mărturisește: „(...) am avut senzaţia că plec foarte 

departe şi fug de nişte realităţi care mă sufocau‛ *Lavric, 2011+. De 

asemenea, în privinţa „întoarcerii acasă‛, precizează: „Sigur că în 1989, 

după căderea comunismului, aş fi putut să mă întorc în România. Am avut 

însă această şansă, de a începe la Paris o nouă aventură profesională, cea de 

ziarist, precum şi o carieră de scriitor francofon. (...) Toată aventura 

comunistă a fost o uriaşă nebunie‛ *Vișniec, 2+. Memoria împiedică însă 

uitarea, întrucât, apelând la un instrumentar lingvistic atât românesc, cât și 

francez, personalităţile avute în vedere au transformat coloane din reviste 

sau microfonul drept „zone‛ propice pentru o diversitate de dezbateri, nu 

doar cotidiene, dar, mai ales, de esenţă, de „simţire‛. Cuvântul a devenit, 

astfel, „armă de trezire a conștiinţelor‛, pentru „regăsire‛. Postul Radio 

France Internationale a reușit să unească destine „d’ailleurs‛. Anca Visdei 

lucra „nu ca salariată, ci în calitate de chroniqueuse...‛, realizând „Billets 

d'humeur‛, articole – „după dorinţe și timp... (a durat câţiva ani, din vara 

lui 1985)‛. Dintre interviurile memorabile, îl amintește pe cel acordat de 

Mircea Eliade în 1985 *Visdei, 1+.  Dacă Vișniec își desfășoară activitatea la 

secţia „Română‛, Tănase realizează „Cronica bilingvă‛ (ro. – fr.), ceea ce 
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asigură „trăirea pulsului vieţii‛ la nivel mondial, după cum punctează și 

specificul conceptului mass-media în cauză.   

Din aceste succinte referinţe biografice se poate lesne deduce o 

scindare a Eului, o împărţire spirituală, cu oglindiri în zona de creaţie, căci: 

„năzuinţa pentru păstrarea a ceea ce este propriu, prin urmare tendinţa de 

delimitare, pe de o parte, și presiunea integrării, pe de altă parte, sunt 

trăite, cu puţine excepţii, ca dilemă‛ *Behring, 2001 : 69+. În același studiu 

dedicat exilului, Behring identifică trei tipuri de manifestări ale 

„identităţilor culturale‛, în funcţie de „limba literaturii‛, de productivitatea 

scriitoricească, de strategiile utilizate, precum și în funcţie de orizontul de 

așteptare. Lărgind lista autorilor încadraţi în cel de-al doilea palier, 

caracterizat prin acceptarea unei „identităţi duale, resimţite ca duplicitară‛ 

și prezentând ca trăsături „stăpânirea idiomului natal, ca și a limbii de exil; 

orientarea în același timp către cititorul din patrie, cât și către cel din ţara 

de primire‛ *Ibidem: 74-75+, lui Virgil Tănase i s-ar putea alătura atât Matei 

Vișniec, cât și Anca Visdei *Camboulives, 2006 : 32-33+. Mai puţin 

cunoscută spaţiului românesc, autoarea precizează că „Deși scriu 

deocamdată doar în limba franceză, contactul cu limba română nu a fost pierdut 

niciodată‛ *Visdei, 2013+. În acest sens, dovadă stau numeroasele intervenţii 

ale dramaturgilor în periodice (dramaturgul-cronicar), împărtășirea 

experienţelor – fie prin publicare, fie prin difuzarea creaţiilor în ţară –, 

colaborarea cu cei „rămași acasă‛, păstrarea prieteniilor, schimbul de 

epistole etc. Dintre activităţile desfășurate de Visdei pe „pământ 

românesc‛, pot fi menţionate: traducerea proprie, în variantă radiofonică, a 

piesei Toujours ensemble / Puck en Roumanie, sub titlul de Primăvara e încă 

departe; Dona Juana, spectacol-lectură pus în scenă 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 creaţiei sale în 

panteonul literaturii naţionale este în curs, urmând a i se publica textele în 

ţară și a fi inclusă oficial în Uniunea Scriitorilor Români (după iniţiativele 

din 2015), căci, după cum puncta și Mihaela Albu, scriitorii ce au părăsit 

graniţele ţării în condiţii potrivnice aparţin literaturii române, purtând și 

păstrând „permanent cu ei, pe lângă dorul de ţară, mai ales limba și spiritul 

culturii în care s-au format‛ *Albu, 2006+.  
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În joc cu „exteriorul‛, cu „Celălalt‛, oricare ar fi referentul vizat – o 

ţară, o naţiune, un individ etc.–, identitatea apare ca un „proiect 

hermeneutic‛ *Antofi, Milea, 2006 : 13+ ce necesită interpretări și 

reinterpretări. În acest sens, Sorin Alexandrescu punctează că „o descriere a 

identităţii ar trebui să ia în seamă şi ce s-a rupt şi ce a persistat din noi‛ 

[2000 : 45+. În studiul despre „sine ca un altul‛, Paul Ricoeur semnalează 

necesitatea reechilibrării polilor „idem‛ și „ipse‛, pentru a reflecta „un soi 

génuine‛. În 1957, Heidegger afirma că „evenimentul instituie om și fiinţă în 

coeziunea lor esenţială‛ *1991: 18+. În plus, ţinând cont de delimitarea lui 

Martin Buber, „lumea este dublă‛, omul are „doi poli‛ [1992: 57, 92], 

alteritatea se afirmă „ca o condiţie de existenţă nu numai în afara mea, prin 

raportarea la ceilalţi, ci şi înlăuntrul meu, prin raportarea la mine însumi: 

propriile-mi ipostaze fac din mine o fiinţă multiplă: Eu este un Unu plural‛ 

*Doinaș, 2002: 23-27+. Problema presupusă de conceptul de „identitate‛ este 

una complexă, vizând atât „păstrarea sinelui‛ prin fidelitatea faţă de 

memoria personală și „de grup‛, cât și faţă de cea presupusă de intrarea 

într-o altă cultură, ca formă de transgresare a „frontierelor‛, de confruntare 

culturală („aculturaţie‛, identitatea biculturală sau integrată): „(...) 

reprezentarea trecutului este un element constitutiv nu doar al identităţii 

individuale – persoana prezentă e compusă din propriile imagini despre ea 

însăși – ci și al identităţii colective‛. Pe când Todorov evidenţia că „(...) 

reprezentarea trecutului este un element constitutiv nu doar al identităţii 

individuale – persoana prezentă e compusă din propriile imagini despre ea 

însăși – ci și al identităţii colective‛ *1999: 52+, Ricoeur repera o serie de 

manifestări ale constituirii, ale construcţiei identitare, „décrire, raconter, 

prescrire‛ *1990: 139+. Analizând tendinţele, „spiritul vremii‛, Vișniec 

ajungea să conchidă că: „(...) înăuntru, în adânc, oamenii, în mod 

paradoxal, îşi caută parcă mai mult rădăcinile decât înainte, se repliază pe 

tradiţii (...), problema identităţii se pune chiar cu mai multă forţă (...) „Cine 

sunt eu?‛, „De unde vin?‛ - au devenit întrebări existenţiale‛ *Bîrlădeanu, 

2002+. În momentul unei „rupturi‛, se instalează o „criza identităţilor‛ *v. 

Dubar, 2003+. Andreea Deciu punctează „nostalgiile‛ încifrate *2011+, la fel 

cum subliniază și însuşi dramaturgul: „M-am declarat cîndva un «nostalgic 

iremediabil». Am nostalgii faţă de România, faţă de Bucovina mea natala, 
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faţă de oraşul în care m-am născut... Sunt nostalgic, dar sunt şi lucid. 

Nostalgia mea nu este una legată atât de spaţiu, cât una legată de anii 

tinereţii, de anii formării mele, de anii primelor emoţii intense‛ *Vișniec, 2+. 

În fragmentul ce constituie parte integrantă a volumului colectiv Il était une 

fois... Le Petit Prince, Tănase analizează și consolidează, totodată relaţia 

dintre fiinţa umană și artă, punctând, printre altele, că schimbarea de 

identitate reprezintă „le vrai piège du théâtre‛: „l’homme est celui qui peut 

– et doit ! - devenir un autre‛ *Tănase, 2015+. 

Dislocarea lingvistică și preluarea limbii de împrumut „cu un ușor 

accent‛, asociate cu îndepărtarea geografică, determină „o pulverizare a 

propriei identităţi‛. Astfel, Anca Visdei, asemenea lui Emil Cioran sau 

Eugen Ionescu, cel puţin în formele iniţiale ale „înstrăinării‛, punctează în 

interviul menţionat anterior că : „putem râde de orice, însă nu cu oricine. 

Am să vă mărturisesc că mă simt româncă, însă nu cu toată lumea. (...)  

Ajunge să mă cufund în lectura unei cărţi de Caragiale sau Eminescu, ca să 

mă apuce dorinţa de a vorbi românește, o dorinţă fizică‛. 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.‛ 

[Visdei, 1986 : 10]. 

 

Pentru acesta, limita pe care o poate atinge un scriitor în altă limbă este 

ironia: „Lʼironie, cʼest le vice de la nuance‛ [Ibidem : 9]. În ciuda unor 

„ușoare‛ revolte pasagere, spaţiul-centru rămâne interiorizat. Revederea 

sau rememorarea locurilor „de altădată‛, întotdeauna prezente sufletește, 

șterg din „coșmarul‛ epocii totalitare. Visdei își amintește și cu bucurie, și 

cu melancolie de Liceul „Lazăr‛ din Bucureștiul ca „mic Paris‛. Piesa Photo 

de classe, jucată și sub egida Insitutului Cultural Francez din București, 
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printre altele, a fost „dedicată‛ acelor vremuri. Vișniec vorbește de 

chemarea unui „centru al lumii‛, mai ales de Crăciun: „Problema, cu 

inimile, este că nu au creier.(...) Îmi bat gura de pomană cînd îi vorbesc de 

Paris, de New York, de Londra. Ea vrea la Rădăuţi‛ *Vișniec, 2010: 45+. 

Ceva asemănător i se întâmplă și lui Tănase, cât privește Dunărea și de 

Galaţiul. Mutaţiile identitare sunt reflectate inclusiv în ceea ce privește 

„semnătura‛ sau referirile. Dacă pentru Anca Visdei nu a fost cazul, ceilalţi 

doi dramaturgi au adoptat nume ușor francizate, din raţiuni de eufonie: 

Virgil Tanase / Virgile Tanasse, Mat(t)éi / Mateï Visniec. Cel din urmă nota 

că „majoritatea românilor și-au pierdut identitatea în urma experienţei 

comuniste‛ [Ibidem: 151]. Relativa împăcare cu identitatea „împărţită‛ este 

sugerată și de desele traduceri ale cărţilor din franceză în română, chiar în 

condiţiile trăirii într-o „cetate a libertăţii și a afirmării‛: „pariul meu a fost 

să mă adresez oamenilor într-o altă limbă care circulă mai bine decât limba 

română, eu scriind în continuare tot cu limba română în cap sau în sânge, 

pentru că sensibilitatea limbii române se exprimă în continuare în scrisul 

meu şi numai forma este franceză‛ *Bîrlădeanu, 2002+. Pentru Tănase, 

limba română reprezintă în continuare „un instrument de-o extraordinară 

eficacitate  metafizică‛ *Simion, 2014+. În pofida căutării personalităţii „în 

afară‛, limba maternă devine „un factor de conștientizare (dureroasă) a 

alterităţii – pe de o parte -, dar și un refugiu (confortabil) întru identificarea 

propriei identităţi‛ *Albu, 2011: 44+. Sesizând existenţa între „două lumi‛, 

Pascal Papini nota despre creaţia 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‛*v. Papini, 1992+. După „plecare‛, Matei Vișniec publică 

articole, texte dramatice, eseuri în cadrul unor reviste precum Agora, Dialog 

ș. a., semnând pe data de 22 ianuarie 1988, alături de V. Tănase, S. 

Alexandrescu, M. Lovinescu ș. a., protestul scriitorilor din exil faţă de 

„criza politică, economică, socială, morală și culturală fără precedent‛ din 

R.S.R., în numărul 93 al publicaţiei Lupta. În 2010, în colecţia „EGO grafii‛, 

apare un volum ce reunește articole publicate de-a lungul timpului și în 
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care, de la început, Vișniec amintește de cei peste (deja!) 20 de ani în care a 

profesat ca om de presă. Pe lângă un Avertisment adresat tinerei generaţii, 

autorul pare a încerca o (re)conciliere între „vis și realitate‛:  

 

E greu să fii scriitor și jurnalist în același timp. (...) Luate separat, 

ambele meserii sînt extraordinare. Cînd sunt exercitate împreunã, ele 

încep să se bată cap în cap (...) „Și ce dacă ai reușit, în scrierile tale, să 

surprinzi contradicţiile insuportabile ale omului?‛ *îl întreabă 

jurnalistul pe scriitor+. (...) „omul nu devine în nici un caz mai bun, 

literatura nu dărîmă nici o dictatură și nu rezolvă nici un conflict.‛ 

*Vișniec, 2010: 9+  

 

După multiple „dialoguri‛, însă, în final, scriitorul ajunge să-i atagă atenţia 

jurnalistului: „vezi că începi să cazi în ficţiune !‛. Din toată această 

experienţă, Vișniec precizează că prefera o replică cu care debutau 

buletinele informative ale anilor ʼ30 (pe când vizita muzeul postului de 

radio BBC de la Londra), „Astăzi nu sînt știri!‛, anunţându-se apoi muzică, 

reportaje sau teatru radiofonic. În cele aproape 340 de pagini, se remarcă 

titluri ca „Trezirea la vest din hipnoza comunistă‛,  „Mame de închiriat‛, 

„Cu mîinile legate, în căutarea libertăţii‛, „Europa ca balsam universal‛, 

„Rolul ambalajelor occidentale în căderea comunismului‛, „Plecăciuni la 

dictatori‛, „Conștiinţa de a reprezenta o ţară‛, „Rezistenţa culturală 

împotriva vitezei‛ ș. a. (Vom consacra un studiu ulterior abordării amplei 

activităţii jurnalistice a dramaturgului.) 

Membru al Centrului de promovare a cărţii românești „Hyperion‛ 

și director al Centrului / Institutului Cultural Român din Paris (1993-1997, 

2002-2005), printre alte funcţii obţinute de-a lungul timpului, Virgil Tănase 

a colaborat la: Alergătorul de la Marathon, Lupta, Limite, Cahiers de LʼEst, 

Ethos, Actuel, LʼEconomie, Médias, Magazine Hebdo (Grenoble), Vendredi, 

Pandoraʼs Box, la postul de radio Europa Liberă etc. A îngrijit colecţia Lettres 

roumaines, dar și volumul Le Dossier de Paul Goma. Lʼécrivain face au 

socialisme du silence (Ed. Albatros, Paris, 1977), alături de Dumitru Ţepeneag 

editând revista trimestrială Seine et  Danube, oprită o perioadă, dar a cărei 

apariţie este reluată din 2015. Raportul dintre literatură și politică este 

reflectat în paginile periodicelor, căci, în 1982, Tănase publica, în numărul 
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din ianuarie al periodicului Actuel, un pamflet intitulat Sa Majesté Ceaucescu 

Ier, roi communiste, în care dezvelea „paradisul terestru‛ construit de 

regimul de la București. În același an, sub semnătura autorului mai apar 

titluri precum Mircea Eliade: Noaptea de Sânziene (Cuvântul românesc) și Les 

noces nécessaires de Dumitru Tsepeneag (Ethos), ceea ce demonstrează vădit 

tendinţa de a  recupera cultural „les voix bannies et blamées‛ în România. 

Dacă în Elveţia colaborează la Nouveau Quotidien, Emois, Gazette de 

Lausanne, Journal de Genève, L’Hebdo și Radio Suisse Romande, în  Franţa, 

Anca Visdei se remarcă prin contribuţiile jurnalistice pentru Les Nouvelles 

Littéraires, L’Evénement du Jeudi, Cosmopolitan, Le Figaro, L’Avant-Scène 

Théâtre et Cinéma, France Culture ș. a. Printre articolele semnate de autoare 

se numără și cele în care dialoghează cu personalităţi precum Ionesco, 

Cioran, Kundera, Jean Anouilh, Friedrich Dürrenmatt, Gabriel Garcia 

Marquez ș. a., reușind să imortalizeze momente de și din „mari destine‛. 

Astfel, într-un interviu anterior publicat în Magazine Hebdo la care face 

referire jurnalista, Ionesco amintea de sprijinul pe care Anouilh i l-a oferit 

atunci când criticile iniţiale de întâmpinare erau negative: „Ils écrivaient 

que je ne savais pas le français, ils me conseillaient de changer de métier‛ 

*Visdei, 1984: 64+. Subliniind „dictatura ideologică‛ din teatru și faptul că 

piesele sale nu erau „dans la ligne‛, dramaturgul menţiona: „Laquelle? Y a-

t-il „de gauche‛ ou „de droite‛ en art? (...) J’ai longtemps été incompris. Les 

critiques ne venaient pas voir mes pièces. Et, les rares fois où ils venaient, 

ils écrivaient des articles hargneux ou carrément injurieux‛. Exprimându-și 

intenţia unei retrageri parţiale – să vorbească mai puţin în public, să scrie 

mai puţine articole –, acesta se arată dezinteresat de politică, căci: „La 

politique devrait être au service de la culture et de lʼart qui est la plus noble 

activité de lʼhomme‛ *Visdei, 1983: 10+. Despre episodul mai sus evocat, 

Anouilh, căruia, de altfel, Visdei i-a consacrat o monografie, explică, pe cât 

de simplu, pe atât de genuin, resorturile ce l-au determinat să scrie în 

apărarea unui Beckett, a unui Ionesco sau a unui Dubillard: „Ces jeunes 

auteurs avaient tellement de talent! (...) Ma pièce se jouait dans un théâtre 

voisin. C’était toujours plein. Chez Ionesco, il n’y avait personne. Je suis 

allé voir: c’était très bon. J’ai donc écrit que c’était très bon‛. Pe cât era de 

generos cu valorile, pe atât era de intransigent cu superficialitatea. Autorul 
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aprecia faptul că banii, în număr prea mare, și nepotismul („des fils à 

papa‛) afectează teatrul. Chiar dacă sănătatea nu îi mai permitea deplasări, 

de altfel participând activ și la punerile în scenă a propriilor piese, Anouilh 

era într-un permanent contact cu fenomenul teatral, mai ales că primea 

constant texte de la „jeunes espoirs‛. În concordanţă cu existenţa trăită „en 

sʼamusant‛, iată un fragment de un umor rafinat, reflectat atât în schimbul 

de replici, cât și în scriere: „Le journaliste (jouant l’avocat du diable 

subventionné): Un peu d’argent n’a jamais fait de mal à personne. J. 

Anouilh (résistant astucieusement à la provocation): Si! Peut-être même 

que c’est la raison pour laquelle il n’y a plus d’auteurs: c’est qu’il y en a 

trop‛. Despre actul creaţiei, Anouilh sesiza că „la plupart des auteurs 

dépensent toutes leurs économies au premier acte et quʼils nʼont plus rien à 

dire dans le second‛ *Visdei, 1984: 63-64+. Cioran, pe de altă parte, era mult 

mai tranșant: „Après Shakespeare, on aurait dû arrêter dʼécrire des pièces 

de théâtre (...). Mais lʼhomme est condamné: il ne peut quʼavancer et se 

briser. (...) Je trouve quʼécrire à lʼinfini nʼa pas de sens‛ *Visdei, 1986: 9+. 

Dacă Vișniec, în calitate de dramaturg, spre exemplu, „lasă‛ textul la 

dispoziţia interpretătilor regizorale, Kundera („desţărat‛, de asemenea), ce 

nu se consideră „un vrai auteur de théâtre‛, vede altfel raportul. Vorbind 

despre piesele Jacques et son Maître și Les propriétaires des Clefs cu aceeași 

Anca Visdei, aprecia faptul că, în montare, nu s-a schimbat „une seule 

virgule à mon texte. Fidélité à laquelle je suis très attaché. Je me fais traiter 

de «despote» par mes traducteurs. Mais il faut comprendre que si l’auteur 

met quelque part une virgule, il sait pourquoi elle est là et elle doit être là‛ 

[Visdei, 1982].  

Încă de la debutul lui Virgil Tănase pe scena pariziană cu piesa Le 

Paradis a l’amiable (Paradisul la mica tocmeală), în 1983, pot fi sesizate „urme 

traumatice‛ ale unui trecut „tulburător‛. „Timpul vindecă‛, mai ales prin 

experienţele „quʼil (em)porte‛. Este un truism adesea invocat. În 2014, 

dramaturgul, referindu-se la facerea textului Copilul acestui secol 

extraordinar, menţiona: „(...) a pornit de la dorinţa unei confruntări dintre o 

mamă și fata ei și am căutat situaţiile în care el putea fi cel mai acut, fără 

nicio intenţie politică. Schimbarea politică din Est mi-a slujit numai ca să 

construiesc o relaţie dramatică mai puternică‛ *Tănase, 3+. Cu toate acestea, se 
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pare că „patria‛ continuă să dăinuie spiritual iar limba română, ca 

adevărată expresie identitară, ajunge să constituie „un instrument de-o 

extraordinară eficacitate metafizică‛ *Simion, 2014+. În spaţiul francez, 

Tănase se distinge în calitate de romancier, dramaturg, regizor, dar și ca om 

de presă. Astfel, cât privește acest ultim domeniu menţionat, abordând 

problematica „metaforei teatrale‛, în publicaţia Pandoraʼs Box, trimite, până 

la urmă, la faptul că semnificatul și semnificantul ajung să atingă, de 

asemenea, scena. Astfel, nu contează dacă tronul lui Macbeth este un scaun 

comun. Jocul scenic potenţează „sensul teatrului‛: „Cela suppose une 

modification profonde du spectacle, cela suppose penser le théâtre 

autrement. C’est, peut-être, aujourd’hui, la seule chance du théâtre 

français‛ *Tănase, 1987+. Într-un alt articol, ce avea în vedere personalitatea 

lui Tadeus Kantor (despre care, la Actes Sud-Papiers, apare un volum 

colectiv îngrijit de George Banu), autorul își exprimă gândurile privind 

maniera de a percepe existenţa și de a recepta teatrul. Notând ceea ce 

artistul afirma în 1989 – „Je prévois que, dans cette époque du «printemps 

des peuples», de lutte pour la liberté politique et sociale qui sʼannonce, 

cette notion de liberté essentielle exigée par lʼart ne sera pas comprise, et 

peut-être même considérée comme inutile‛ – ultimul rând din textul lui 

Tănase evidenţiază condiţia și menirea artei, dar și rolul creatorului, căci 

„Dans l’euphorie de notre nouvelle Europe, n’oublions pas que les artistes ont 

le triste privilège de flairer les démons lorsqu’ils sont encore loin‛ *Tănase, 

1991a: 19+. Despre aceeași Europă, dar în alte vremuri, Vișniec scria: „După 

prăbușirea comunismului, Europa ţine acum loc și de ideologie, și de 

utopie, și de model cultural, și de sistem de valori, și de adăpost împotriva 

frigului (inclusiv cel care vine dinspre Răsărit), și de speranţă pentru copiii 

noștrii, și de demnitate regăsită, și de balsam pe toate rănile istorice care nu 

s-au cicatrizat încă‛ *Vișniec, 2010: 36+. În contextul „noii‛ societăţi, 

interesat de fenomenul teatral și de reformele ce pot fi realizate de 

profesioniști, scriitorul face trimitere la afirmaţia lui Antoine Vitez, „la 

critique est toujours en retard dʼune dizaine dʼannées...‛, exclamând cu un 

ton ușor moralizator: „alors, lʼadministration, vous imaginez!‛ *Tănase, 

1991b: 19+. În același an, atrăgea atenţia asupra „unei arte‛ „qui se laisse 

trop souvent, en France, envahir par la cadavérité du texte, un art que, 
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souvent, nos préjugés tuent‛. Tot pe aceeași pagină, imaginându-și tendinţe 

ale epocii și dispariţia teatrului, Tănase trasa un final metaforic omului: „si 

le théâtre venait à disparaître – remplacé par le cinéma ou le petit écran –, 

on peut être sûr que, ce jour-là, lʼhomme ne serait plus quʼune plante sèche 

dans lʼalbum dʼun botaniste‛ *Tănase, 1991c: 19+. Având în vedere 

conservarea „memoriei scenei‛, trage încă un semnal de alarmă asupra 

necesităţii existenţei cronicilor, întreabând: „Comment garder la trace dʼun 

spectacle?‛. Pornind de la piesa Terra incognita pe care Georges Lavaudant 

o scrie și regizează, autorul avansează ideea că aceasta are la bază un 

„discours émotionnel que seul le théâtre peut tenir‛ *Tănase, 1993: 21+. 

Punctând evoluţia teatrului occidental și scriind un articol despre reușita 

spectacolului Histoires dʼIvore montată de Compania „Tellem Chao‛ 

(însemnând „«Histoire, raconte», en kabyle‛), Tănase vorbește de o 

„metaforă a civilizaţiilor‛, de „une fraternité infiniment plus efficace que 

ceux proposées par les machines politiques‛, menţionând că: „Les 

mélanges des cultures, la fécondation réciproque des civilisations, 

lʼéchange fertile dʼexpériences artistiques diverses sont souvent des voeux 

pieux‛ *Tănase, 2000: 47+. 

În ciuda „plecării‛, a asumării unei apartenţe duble, a 

metamorfozelor identitare,  pasiunea, predestinarea pentru sfera culturală 

constituie – în cazul autorilor analizaţi –principalul liant în depășirea 

scindărilor interioare pentru a se simţi „acasă‛ „oriunde‛. Adevăraţi 

„cetăţeni ai lumii‛, cei trei dramaturgi demonstrează încă o dată, prin 

intervenţiile în presa vremii,  că arta unește și „vindecă‛ spiritual.  

 

*Acknowledgement: The work of Iancu Elena was supported by Project SOP HRD - 

PERFORM /159/1.5/S/138963. / Lucrarea a fost finanţată prin proiectul POSDRU 

PERFORM /159/1.5/S/138963 şi face parte din cercetarea doctorală în curs, urmând 

a fi inserată, într-o versiune adăugită, în teza de doctorat intitulată Reflectare și 

reflexivitate în dramaturgia română postbelică. 

 

Note 

 

*1+ Citatele sunt extrase din corespondenţa online purtată cu Anca Visdei în perioada 

2014-2015. 
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*2+ Citatele sunt extrase din corespondenţa online purtată cu  Matei Vișniec în perioada 

2011-2015. 

*3+ Citatele sunt extrase din corespondenţa online purtată cu Virgil Tănase în perioada 

2014-2015. 
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Questionnements identitaires dans  

Les Mémoires de Virgil Gheorghiu 

 

Lector univ. dr. Mirela Drăgoi  

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé: Les Mémoires de Virgil Gheorghiu développent une réflexion sur les multiples 

facettes que l’identité humaine peut se forger dans un contexte historique particulièrement 

complexe. Une lecture attentive de cette œuvre à valeur documentaire nous révèle une histoire 

rythmée par une suite de migrations. Le départ individuel du héros pour Kichinev est perçu 

comme une source de développement personnel et d’enrichissement spirituel. Le voyage du 

jeune écrivain à Bucarest continue la série de ces aventures positives et représente, dans 

l’économie du récit, une occasion de multiplier les références culturelles à la Roumanie de 

l’entre-deux-guerres. Les derniers chapitres du livre sont hantés par l’évocation d’un long 

périple européen résultant de l’exil et aboutissant à l’installation de l’écrivain à Paris. Dans la 

conception de Virgil Gheorghiu, l’exil est apparenté à un terrible sentiment de perte et de 

souffrance. En outre, il permet de figurer, dans la trajectoire individuelle de l’écrivain, la 

condition générale des refugiés pendant la seconde Guerre Mondiale. Le présent travail se 

propose d’illustrer les errances sinueuses du héros-narrateur et leur impacte sur la 

signification d’une œuvre consacrée à l’exil et aux raisons humanitaires.  

 

Mots-clés: exil, départ, souffrance, œuvre documentaire, confession.   

 

Les Mémoires de Virgil Gheorghiu représentent une réflexion sur 

« la véritable identité » du Roumain opprimé *1+. L’espace textuel que cet 

écrivain d’expression française configure se situe à mi-chemin entre son 

imagination et le référentiel propre à la première moitié du  XXe siècle, 

entre la fiction littéraire et l’image photographique de la réalité européenne 

de 1916-1948.  

Les pages de confession qui forment la substance du premier tome 

ont comme sous-titre « Le Témoin de la vingt-cinquième heure » *2+. C’est 

par ce choix que le mémorialiste insiste sur la valeur documentaire de son 

récit et qu’il annonce toute  une suite de renvois à la Première Guerre 

Mondiale, aux luttes politiques déroulées en Roumanie à l’entre-deux-
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guerres, au mouvement légionnaire dirigé par Corneliu Zelea Codreanu, 

aux représailles nationalistes et à la domination soviétique instaurée le 23 

Août 1944. 

Les événements relatés dans le deuxième volume de Mémoires 

(« L’Epreuve de la liberté ») s’étendent entre août 1944 – date qui marque le 

départ de l’écrivain pour l’Occident, à travers la Hongrie, l’Autriche et 

l’Allemagne – et août 1948, représentant le moment où il s’installe à Paris. 

Dans la conception de Virgil Gheorghiu, l’exil est apparenté à un terrible 

sentiment de perte et de souffrance. En outre, il permet de figurer, dans la 

trajectoire individuelle de l’écrivain, la condition générale des refugiés 

pendant la seconde Guerre Mondiale. 

Le 23 Août 1944 représente le moteur du récit mis en œuvre par 

Gheorghiu, car cette date est évoquée, d’une manière symbolique, au début 

et à la fin du premier livre. Le mémorialiste l’associe dès le début à la perte 

de sa patrie, à une « suspension dans le néant » (p. 12) et à un effondrement 

terrible de son être. Il considère que les tribulations de son existence ont 

profondément marqué son identité.  

A l’âge de 27 ans, il se rend compte que la perte de la patrie 

représente la disparition de son propre corps, de sa propre substance 

matérielle. C’est dans le fragment ci-dessous que l’écrivain expose le mieux 

l’état d’âme qui le trouble en 1944 :  

 

Après avoir perdu ma terre natale, (<) j’ai jeté en haut toutes mes 

racines. Au-dessus de la tête. C’est une existence dangereuse. Il est 

dangereux de vivre sur la cime d’un arbre. On est toujours soumis au 

pouvoir des tempêtes. (<) Ce changement de mon existence a 

profondément changé mon identité. Le pays natal a acquis pour moi 

une valeur illimitée. Considérable. Il est devenu saint. Ma chair s’est 

mêlée à la terre dont je suis né, tandis que ma respiration double le 

souffle de mon peuple. (Mémoires, I: 16; notre traduction) 

 

Il se sent déchiré entre le sentiment d’être complètement indissociable de sa 

terre natale et la souffrance d’avoir définitivement perdu ce lien fondamental. 

Pour y échapper, il  fait recours à sa force spirituelle et se refugie mentalement 

dans un espace complètement détaché des liens terrestres et matériels. La 
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surprenante association réalisée entre une date exacte, précise – le 23 Août 

1944 – et un espace indéterminé annonce le désastre évoqué à la fin du texte. 

La même date clôt le premier tome de ces Mémoires : 

  

Le 23 Août 1944, à 22 heures du soir, l’émission diffusée à la radio 

croate s’interrompt brusquement. Il y a une édition spéciale. Le roi de 

la Roumanie ordonne à son armée de déposer les armes. La Roumanie 

ne lutte plus. Elle a capitulé sans poser de conditions. L’armée 

soviétique vient d’occuper tout le pays. La Roumanie est captive. Ses 

frontières sont fermées dans le style propre aux Soviets. Personne ne 

peut plus s’enfuir. Mon père et tous les membres de ma famille sont 

captifs. (Mémoires, I: 546; notre traduction) 

 

Une lecture attentive de ces deux fragments nous fait observer que la 

première image que Gheorghiu nous donne de la Roumanie révèle un pays 

captif et immobilisé dans la souffrance, mais qui reste indissociable de l’être 

de ses habitants. Pour lui, l’homme est « un exemplaire unique et 

irremplaçable » (p.12), irréductible à une autre individualité. Son identité se 

résume à la manière dont il réagit face aux obstacles et aux « défis » que le 

milieu environnant et l’histoire lui proposent. Selon Virgil Gheorghiu, c’est 

dans la raison, le libre arbitre et la propre volonté de l’individu que se 

construit « la véritable identité » de celui-ci. 

Le but de notre recherche consiste à déceler dans les Mémoires de 

Virgil Gheorghiu les multiples facettes que l’identité humaine peut se 

forger dans un contexte historique particulièrement complexe. Nous 

envisageons de réaliser une lecture attentive de cette œuvre à valeur 

documentaire pour y identifier les diverses migrations qui rythment son 

histoire, les errances sinueuses du héros-narrateur et leur impacte sur la 

signification de cette œuvre. 

 

1. Le premier déplacement: dans la région moldave, à l’âge de 6 ans 

 

En septembre 1916, Virgil Gheorghiu est venu au monde dans un 

village situé dans les Carpates orientaux, au Nord de la Roumanie, dans le 

département de Neamţ (la commune de Războieni). Le mémorialiste nous 
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explique que le nom de son village natal – Valea Albă (la Vallée Blanche) – 

date depuis les années 1496-1497, étant attribué à une communauté de 

paysans moldaves à cause des ossements blancs qui recouvraient la terre à 

la suite d’une invasion ottomane : 

 

Après la bataille, les Turcs se sont retirés. Mais le pays était mort. 

Silencieux. Comme un cimetière. La terre était déserte. Vide. (<) 

C’était la terre de la mort. Le royaume des vautours, de la puanteur 

et des cadavres. (<) La terre est restée blanche, durant toutes les 

saisons, pendant plusieurs années. Il n’y avait pas de neige. Il y avait 

les ossements blancs des morts. Les ossements plus blancs que la 

neige. (Mémoires, I: 26; notre traduction)  

 

Nous pouvons observer que, d’une part, le blanc – qui signifie lumière, joie de 

vivre – s’associe dans cette séquence textuelle au noir – symbolisant la mort – 

pour suggérer la Résurrection. D’autre part, la tonalité chromatique obtenue 

par la combinaison noir – blanc acquiert dans ce contexte un sens neutre et 

neutralisant. Le gris qui en résulte produit une confusion des contraires qui 

crée, à son tour, une atmosphère indistincte et amorphe. Cela n’empêche quand 

même pas les humains à dépasser les obstacles et à survivre aux cataclysmes 

dévastateurs. Le même gris dominera dans la description de l’espace carcéral 

allemand, dans le deuxième tome des Mémoires. La juxtaposition des éléments 

chromatiques contraires symbolise l’équilibre existentiel des habitants de Valea 

Albă. D’ailleurs, on peut affirmer que les niveaux chromatiques superposés et 

opposés – le sombre et la lumière, la vie et la mort, le blanc et le noir – sont 

récurrents dans la prose de Virgil Gheorghiu.  

Tous les toponymes que Gheorghiu évoque dans ses Mémoires ont 

leur propre histoire. Retenons d’autres exemples dans ce sens: Valea Seacă 

(La Vallée Sèche), Blebea, Războieni, Petricani et Târgu-Neamţ.  

Le village de Valea Seacă, où le grand-père paternel du 

mémorialiste était prêtre, se trouve à 70 km de Iași (Yassy). Le syntagme 

qui désigne cet espace habité suggère la sécheresse du climat et de la terre 

et, implicitement, la famine qui y règne.  

Cette interprétation se retrouve dans le cas du toponyme Petricani, 

construit à partir du diminutif « pietricică » (petite pierre) auquel s’ajoute, 
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d’une manière paradoxale, le suffixe augmentatif -an. En outre, le pluriel 

du nom attire l’attention sur la pauvreté extrême des paysans moldaves. 

Ces deux toponymes renvoient à la famine qui régnait après les guerres et 

qui décimait la population. Dans le IIIe chapitre de ses Mémoires, Gheorghiu 

évoque le contexte économique et social spécifique à l’installation des 

Soviets en Roumanie après 1918 : 

 

Nous étions exaspérés à cause de la faim, à cause du froid. L’épidémie 

de typhus exanthématique produisait des ravages. Mais ce qui nous 

terrorisait le plus, c’étaient les bandes de déserteurs, de Soviets, et de 

brigands qui attaquaient les gens dans leur propre maison, même en 

plein jour. (...) Les gens n’avaient pas le courage de quitter leur 

maison (<), car ils craignaient de tomber malades ou d’être tués par 

les bandes de Soviets. (<) Je mangeais chaque jour le même bouillon 

sans saveur et sans odeur, qui était réalisé à base de farine de maïs, 

orge et haricots. (Mémoires, I: 50; notre traduction) 

   

« Blebea » est le nom d’un village situé au bord du fleuve Ozana, où Toma 

Skobaï, le grand-père maternel de l’écrivain Gheorghiu, était prêtre depuis 

des décennies. C’est un terme qui désigne – nous explique le mémorialiste – 

une région habitée par « Plebes Rustica » : 

 

La carrosse arrive sur la rive droite d’Ozana. Dans Blebea. Ce petit 

village a été jadis habité par les serfs des couvents, par les plebe. Plebes 

rustica. C’est pourquoi le village porte le nom de Blebea. En 1864, le 

suzerain moldave Alexandre Jean Cuza a distribué aux paysans la 

terre des  grands domaines. Il a dû  renoncer à son trône à cause de 

cette reforme. (Mémoires, I: 45; notre traduction)  

 

La recherche étymologique des termes composant le syntagme « Plebes 

Rustica » nous offre la même explication: le mot « plebes » désigne un 

homme ordinaire, commun, de la Rome antique, tandis que « rustica » est 

un adjectif qui signifie « rural ».   

Războieni est probablement la forme de pluriel du mot 

« războian » (război + -an), construit sur le modèle de « băietan »  du nom 

masculin « război » (guerre) et du suffixe augmentatif -an. L’emploi de ce 
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suffixe renforce le sens du mot « război », renvoie aux dimensions 

agrandies de ce phénomène et aboutit à l’élaboration d’un nom collectif, 

désignant en fait toute une collectivité humaine affectée par les atrocités de 

la guerre.   

La construction « Târgu-Neamţ » (le bourg allemand) renvoie à une 

invasion étrangère qui aurait profondément modifié le statut de cette petite 

ville moldave. Par sa valeur hypéronymique, le nom du département  – 

Neamţ (Allemand) – place cet endroit sous le signe de la domination 

étrangère et renvoie symboliquement au drame de ses habitants.   

Par les explications qu’il fournit clairement à ses lecteurs en ce qui 

concerne les toponymes propres à sa région natale, Virgil Gheorghiu place 

la Moldavie sous un double signe: de l’ancienneté et de la pureté d’une 

part, de la solitude, de la pauvreté et de la guerre, de l’autre. L’écrivain 

apparait, de nouveau, comme un être indissociable de son cadre spatio-

temporel. Il considère que les toponymes déterminent et complètent le 

peuple roumain par la richesse de leurs significations, car ils ont la force de 

renvoyer continuellement à l’histoire de la nation roumaine. On peut 

observer que la fonction mimétique de ces noms de lieux est doublée par 

un rôle expressif qui établit une relation étroite entre le milieu environnant 

et les sentiments du mémorialiste.  

 

2. Le départ individuel du héros pour Kichinev en juillet 1927  

 

Le premier déplacement que le mémorialiste évoque dans son récit 

et auquel nous avons fait référence ci-dessus est collectif, car l’enfant Virgil 

est accompagné dans son petit voyage / séjour à Petricani par ses parents et 

ses sœurs. Par rapport à celui-ci, le départ du héros pour Kichinev est    

perçu comme une source plus importante de développement personnel et 

d’enrichissement spirituel. En juillet 1927, quand il décide de s’y rendre 

pour suivre les cours du lycée militaire, Gheorghiu ressent pour la 

première fois « une sensation de bonheur » (p. 181) à la vue de la cathédrale 

Sobor, de la rue animée  et des femmes élégantes. Cela ne l’empêche pas de 

ressentir la chaleur extrême qui domine la ville « construite à l’intérieur de 

la steppe ». Dès son arrivée à Kichinev, le jeune Gheorghiu porte un regard 
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rétrospectif  vers son village natal et remarque la différence entre l’air frais 

de la montagne roumaine et le climat âpre de la ville d’adoption.  Le 

mémorialiste accorde une importance accrue à la description du bâtiment 

qui abrite le lycée militaire : 

 

Toutes les écoles, partout dans le monde, sont grises, tout comme les 

casernes, les hôpitaux et les bâtiments administratifs. Mais le lycée 

militaire de Kichinev fait exception. C’est beau. Un vrai palais. Il est 

clair et joyeux. L’escalier du palais descend jusqu’au trottoir. (<) 

J’avais le souffle coupé. C’était un palais véritable. Une résidence 

royale. (Mémoires, I: 187; notre traduction)   

 

L’adolescent Gheorghiu est ébloui à la découverte de ce bâtiment 

monumental, mais il ressent de nouveau « une sensation étrange » lorsqu’il 

s’aperçoit des différences majeures qui existent par rapport à sa terre 

natale. La saveur de cette terre, « sa couleur, sa souplesse ou sa rigidité, sa 

chaleur » (p. 198) lui sont chères et familières depuis toujours, tandis que, 

dans la nouvelle ville, 

 

C’est une terre noire. Grasse. Molle. L’herbe, les plantes et les arbustes 

qui y poussent me sont inconnus. Même les orties ont une autre 

silhouette, des dimensions différentes et leurs feuilles ont un contour 

différent par rapport à celui de chez nous. (<) Sa chaleur est lourde 

pour moi. C’est comme si l’air lui-même aurait du poids.  (Mémoires, I: 

198; notre traduction)   

 

Pour rendre une image plus vivante et plus authentique du monde qu’il y 

découvre, le mémorialiste énumère des mots spécifiques, parmi lesquels on 

peut retenir « cambuza » (lieu où l’on dépose les provisions sur un navire), 

« cvas » (boisson fraiche), « batiușca » (pretre), « cioloveci » (hommes), etc.  

Le 29 Août 1932, à l’âge de 16 ans, Gheorghiu se rend compte de sa 

veritable vocation et décide de quitter le lycée militaire pour commencer 

une carrière de poète. Il veut ainsi suivre « une destinée sublime » (p. 275), 

devenir « le poète » et non pas « un poète », pour lutter « dans les premiers 

rangs, aux frontières de la vie », tout comme les soldats. C’est pourquoi le 
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récit continue avec un autre déplacement du héros, cette fois-ci à dans la 

capitale de l’Etat roumain. 

 

3. Le voyage du jeune écrivain à Bucarest, en 1936  

 

Ce départ continue la série des aventures positives du héros et 

représente, dans l’économie du récit, une occasion de multiplier les 

références culturelles à la Roumanie de l’entre-deux-guerres. Le 

mémorialiste devient un observateur attentif de l’histoire nationale 

roumaine et, parallèlement, il évoque la « phase embryonnaire » de sa 

carrière littéraire. De la vaste galerie de portraits d’écrivains roumains que 

Gheorghiu réalise dans ses Mémoires, retenons les noms de Virgil 

Carianopol, Al. Belciurescu, Artur Enăşescu, Tudor Arghezi, Radu Gyr, 

Cezar Petrescu, etc.  

Pour Gheorghiu, le créateur de valeurs artistiques est une véritable 

« antenne de l’histoire future ». Six chapitres du premier tome des Mémoires  

– qui en regroupe en fait dix-neuf – contiennent des méditations sur la 

condition et la mission du Poète dans le monde. Il y expose sa théorie 

conformément à laquelle :       

 

(<) le poète est le plus utile personnage de notre société. Sa mission 

est la vérité. Les prophètes des Juifs ont été des poètes et les poètes 

grecs ont été des prophètes. Les deux mots poète et prophète sont 

presque synonymes. Le poète enlève les étiquettes conventionnelles, 

collées sur les choses et les faits, et il leur donne leur véritable mot  

(Mémoires, I: 337; notre traduction)  

 

Le poète détient le verbe divin, ayant le pouvoir de déchiffrer les énigmes 

de l’univers, « le livre de Dieu ». Il représente la conscience de son temps, 

une force qui lit dans l’Histoire les promesses de l’avenir :  

 

La vie du poète est pareille à un bulletin d’événements ultérieurs. Ce 

qui arrive au poète dès aujourd’hui arrivera, d’une manière 

inexorable, à ses contemporains de demain. De ce point de vue, le 

poète est un personnage d’utilité publique, car sa vie annonce et 
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révèle les événements à suivre. (<) Le poète inspiré est la mémoire du 

passé, la boite de résonance du présent et l’antenne de l’histoire 

future. (Mémoires, I: 359; notre traduction) 

 

C’est ainsi qu’il devient le prophète des temps modernes et le messager de 

Dieu : « Le Poète entend la voix et la comprend. » (p. 350) Gheorghiu 

reprend ainsi la conception de Victor Hugo selon laquelle le poète a le 

pouvoir de communiquer avec le monde invisible et de déchiffrer les sens 

de la nature. Il a la joie d’être libre, car « il n’y a pas d’acte créateur sans 

liberté et souveraineté. Tous les êtres, à l’exception de l’homme, sont 

enchainés à cause de leur condition terrestre. Mécanique. Ils ne peuvent pas 

créer. L’homme seul possède la prérogative et la force du du créateur. » 

(Mémoires, I: 322; notre traduction)  

En outre, selon Gheorghiu, cet être exceptionnel est condamné, 

d’une manière paradoxale, à être seul et incompris par les autres et même à 

subir des persécutions : « La foule, le public, changent. Ils changent plus 

rapidement que le vent. La foule est capricieuse. Cruelle. Elle t’acclame. 

Elle te divinise. Et, un instant après, elle t’oublie. Comme si tu n’avais 

jamais existé. » (Mémoires, I: 265; notre traduction) Parmi ses semblables, le 

poète est « un chercheur d’étoiles » à statut indéfini, dont le parcours est 

parsemé d’obstacles difficiles à franchir: « Les poètes sont des êtres fragiles. 

Très fragiles. Un poète vit à la frontière de la réalité. » (Mémoires, I: 299; 

notre traduction)  Malgré cette faiblesse apparente, le moi du poète atteint 

les dimensions de l’univers, ayant la capacité d’incorporer dans sa 

personne l’humanité tout entière : « Le poète en état de veille (<) 

enregistre les tremblements de terre, les renversements, les convulsions, les 

spasmes et les halètements du monde à l’intérieur duquel il évolue. » 

(Mémoires, I: 350; notre traduction)   

La poésie acquiert ainsi le pouvoir de produire des miracles et de 

transformer la réalité banale dans une œuvre d’art. Exercer le métier de 

poète signifie, pour Gheorghiu, faire continuellement des sacrifices et 

devenir un témoin de la société, à côté des prêtres et des philosophes. 

Ceux-ci « recherchent la vérité absolue » à l’opposé des juristes qui ont 

besoin de « preuves matérielles, d’arguments et de témoignages. La vérité 
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des prêtres, des philosophes et des juristes n’est pas le même. Selon les 

premiers, il n’y a qu’une vérité indivisible, tandis que pour les juristes la 

vérité est multiple et changeante. » (Mémoires, I: 470; notre traduction) [3] 

La poésie est comme une prière (p. 281) par laquelle le créateur 

fraternise avec les malheureux et les opprimés: « Je suis poète. 

Héréditairement et organiquement, je me place toujours à côté du 

prisonnier. De n’importe quel prisonnier, sans exception aucune. Il m’est 

moralement et même physiquement impossible de m’asseoir à côté du 

juge. » (Mémoires, I: 281; notre traduction) 

En ce qui concerne le lieu de sa formation spirituelle – la ville de 

Bucarest – le mémorialiste considère y avoir trouvé un endroit isolé, 

détaché de tous les autres, « construit sur une colline triste, loin de la 

montagne, loin de la mer, loin d’un fleuve important. Le climat est pesant 

et excessif. » (Mémoires, I: 284; notre traduction) 

 

Conclusions 

 

Cette courte incursion dans la littérature de confession de Virgil 

Gheorghiu nous a fait voir que, pour cet écrivain, la région natale est une 

sorte de « locus amoenus », un endroit idéal, inoubliable, vers lequel il 

porte continuellement ses regards et ses souvenirs. Au moment où 

l’existence le contraint à chercher des débouchées ailleurs, il se sent 

indissociable de son village natal. La pureté, la simplicité et la fraicheur de 

l’espace qu’il doit quitter s’opposent nettement à la chaleur pesante et 

excessive des deux autres villes que le mémorialiste évoque dans ses écrits 

(Kichinev et Bucarest).  

Nous avons choisi de nous arrêter sur ces trois départs du héros 

parce qu’ils correspondent à des étapes essentielles de la vie du 

mémorialiste, à savoir l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. L’analyse 

poursuivie de quelques échantillons textuels représentatifs a mis en 

évidence les rapports établis entre les traits distinctifs des espaces 

parcourus par le héros et la conception existentielle qui s’en dégage. Plus il 

avance dans la vie, plus il explore l’espace qui s’offre à sa vue et cette 

analyse attentive de ce qui l’entoure le détermine à méditer sur l’essence de 

l’histoire nationale roumaine et, parallèlement, de sa carrière littéraire.   
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Nous avons accordé une place à part aux significations que le 

mémorialiste prête à son espace d’origine. Il fait renaitre toute une suite de 

faits historiques, avec nostalgie et volupté, pour expliquer le sens des 

toponymes spécifiques au territoire moldave. Le mémorialiste réussit à se 

réintégrer de cette manière dans une sorte de paradis perdu et de revenir, 

au moins virtuellement, dans son pays natal.  

Notre recherche pourrait envisager d’autres déplacements 

représentés dans les textes proposés à l’analyse. Une communication 

ultérieure continuera sans doute l’étude présente pour porter sur trois 

autres endroits significatifs: la ville de Brașov, où le héros se rend pour 

suivre une formation militaire, la Bessarabie qu’il visite en tant que 

reporter de guerre et Zagreb, la capitale du royaume de Croatie-Slovanie, 

où il travaille en tant qu’attaché de presse.  

 

Notes 

 

[1] Le premier volume présente le contexte socio-historique de la période 1916 – 1944, 

tandis que le second envisage les années 1944 – 1948. 

[2] « Le témoin de la Vingt-cinquième Heure » est un titre paradoxal, car, d’une part, 

l’écrivain affirme vouloir témoigner d’une période très difficile de l’histoire nationale 

roumaine, donc d’une succession d’événements réels, mais, d’autre part, la réalité qu’il 

envisage se situe dans le hors-temps, dans l’intemporel. Pour Gheorghiu, la « Vingt-

cinquième Heure » est le 23 Août 1944. Cette date est vue comme une rupture, comme 

un déchirement spirituel et matériel à la fois. 

[3] Le style transparent, simple et quasi-ascétique de Virgil Gheorghiu se fait remarquer 

par l’absence de coordination et par la monotonie des temps verbaux. 
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Rezistenţa prin scriitură în proza generaţiei ’60 

 

Drd. Gabriela Ciobanu 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : Même si les récits publiés pendant les années 60 se tiennent à l’écart de la 

littérature du réalisme socialiste, il ne s’y agit pas vraiment d’une lutte antitotalitaire ou 

antisocialiste de leurs auteurs, mais d’une résistance par  l’écriture et à partir des données 

historiques précises. Les écrivains de cette période-là n’arrivent pas à se dresser contre le 

régime totalitaire, car les mécanismes de la censure continuent à fonctionner, mais ils 

peuvent faire un détour, en essayant d’éviter cet engrenage mis à point pour étouffer 

l’esprit créateur. Il est vrai que la censure leur permet une plus grande liberté d’écriture 

mais c’est vraiment leur choix d’utiliser cette liberté en faveur de la littérature authentique. 

C’est pourquoi l’homme présenté à travers leurs récits est souvent un Homo viator, un 

homme en marche et en voyage vers un autre horizon, vers un pays lointain, mythique ou 

placé dans un passé indéfini ou, par contre, dans le futur plus proche ou plus lointain. 

 

Mots-clés: fiction, régime totalitaire, censure, résistance par l’écriture 

 

În România, anii ’60 aduc un moment de relaxare, de slăbire a 

constrângerilor specifice regimului comunist, este o perioadă în care 

cenzura nu mai acţionează cu aceeași forţă ca în deceniul anterior. Statul 

român vrea să convingă Occidentul că politica sa se democratizează și, în 

consecinţă, lasă lumea literară să se abată de la direcţiile trasate atât de 

riguros în anii precedenţi. Nu poate fi vorba despre o libertate de creaţie 

absolută, ci doar de iluzia unei astfel de libertăţi. Totuși, nu e mai puţin 

adevărat că opţiunile pe care le au scriitorii sunt mai variate ca înainte, 

există posibilitatea de a-și alege subiectul sau registrul stilistic, maniera de 

a scrie. Scriitorii pot să prezinte și ceea ce este individual, ceea ce este unic 

în fiinţa umană și uneori chiar ceea ce este straniu, bizar, ceea ce iese din 

limitele normalului, pot introduce în operele lor personaje ivite din lumi 

marginale, unde activistul de partid nu a reușit să ajungă. 

De altfel, rezistenţa scriitorilor se manifestă tocmai prin aceste 

opţiuni estetice: alegerea subiectelor mai puţin uzitate sau a unei maniere 
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de a scrie pe teme considerate improprii în trecutul recent. Asupra acestor 

aspecte insistă și Eugen Negrici, în studiul, deja celebru, dedicat Literaturii 

române sub comunism: 

 

Respectând regula evitării subiectelor nevralgice, în măsură să 

alerteze cenzura, scriitorii au putut, mai târziu, să ilustreze câteva 

specii de proză de factură deosebită, rar sau deloc frecventate de 

generaţiile anterioare: proze fantastice, realiste cu intruziuni 

fantastice, S.F., eseistice și meditativ-problematizante, parodice, 

experimentaliste, textualiste etc. Sub presiunea regimului totalitar, se 

va ivi și se va înmulţi specia prozei parabolice (reflex de protecţie) și a 

celei descriptiv-poematice, prezentă din abundenţă în numeroasele 

volume de reportaje produse, adesea, ale unei conștiinţe deviate. 

[2006: 34] 

 

Unii dintre scriitorii din anii ’60 se folosesc de universul ficţional ca de un 

mijloc indirect de exprimare a unor adevăruri care altfel nu pot fi spuse. 

Dacă nu pot să ofere o panoramă veridică asupra societăţii contemporane 

lor, încearcă măcar să găsească un echilibru între dorinţa de a avea 

libertatea de a descrie lumea așa cum e, de a prezenta o viziune proprie 

asupra naturii înconjurătoare sau asupra comunităţii în care trăiesc și 

constrângerile din epocă. Rezultatul este, evident, o formă de compromis, 

reflectat într-un tip de scriitură în care apelul la mit devine o modalitate de 

mediere între literatură şi istoria reală. Să reamintim, împreună cu Fréderic 

Monneyron și Joël Thomas că,  

 

Dans la  mesure où, depuis la naissance, l’existence est perçue comme 

traumatisme de séparation (ex-sistence signifie étymologiquement « 

sécession  »), l’expérience mythique a pour fonction de réintégrer 

l’homme dans  l’univers. Le mythe est donc avant tout liturgie de 

répétition et d’imitation. Un objet, un acte n’ont alors de « réalité » 

que dans la mesure où  ils imitent ou répètent un mythe fondateur. 

Dans ce contexte, seul le  mythe est alors principe de réalité (<). Dans 

ce travail de  médiation, le récit mythique joue un rôle thérapeutique. 

La raison sépare,  explique (explicare, mettre à plat : le syndrome de 

Procuste<), refoule. Le  mythe, lui, est à la fois obscur et clair. Il 
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rassure la conscience en disant  l’angoisse, puis en la transformant par 

des moyens appropriés. Dans la  perspective mythique, et à la 

différence de la perspective intellectuelle,  l’angoisse fait partie de 

l’homme. *Monneyron & Thomas, 2012 : 10-12 passim] 

 

Prinsă în mijlocul unor forme numeroase de constrângeri, existenţa umană 

devine angoasantă. În aceste circumstanţe, povestirea mitică (văzută ca 

supapă, ca modalitate de evadare, ca mod de a sublinia că atât autorii, cât și 

publicul s-au săturat de nuvelele cu subiect social, propagandistice) câștigă 

teren combinând idei refulate până la acest moment și devine o modalitate 

de a reflecta sentimentele cele mai profunde ale omului, căci în procesul de 

scriere, autorul pare să renunţe la rigorile raţiunii în favoarea pitorescului, 

a bizarului, a așa-numitului univers fantastic. Scriitorii din acest deceniu au 

intuiţia exactă a faptului că acest tip de mesaj poate fi transmis prin 

intermediul mitului și al parabolei. Acest tip de proză își afirmă libertatea 

tocmai prin faptul că are capacitatea de a indica o cale de reintegrare a 

omului în univers. Ceea ce se petrecuse în anii precedenţi lipsise omul nu 

numai de libertatea de a gândi, ci și de libertatea de a visa, obligându-l să 

trăiască în concret, să se agaţe de munca de zi cu zi. 

De aceea, operele scriitorilor epocii acordă un spaţiu mult mai mare 

pitorescului, irealului, fiinţelor bântuite de viziuni ciudate; distanţarea faţă 

de literatura socială este evidentă și distanţarea aceasta nu e atât de 

inocentă pe cât s-ar putea crede la o primă vedere. Tocmai această 

transformare a literaturii este subliniată și de Eugen Negrici în aceeași 

ordine de idei: 

 

Vom spune că atât de puternică a fost năzuinţa prozatorilor de a 

desocializa tematica, de a se desprinde de tipic, general, major, de a 

ieși de sub tirania acestor concepte realist-socialiste, încât ea a 

precipitat apariţia câtorva direcţii noi ale prozei de după 1960: proza 

în care domina viziunea subiectivă (subiectivitatea auctorială), 

ilustrată de Z. Stancu, proza pitorescului, insolitului, perifericului, 

reprezentată de E. Barbu, N. Velea, F. Neagu, proza de analiză care 

aprofundează individualul, exemplificată de literatura de cazuri a lui 

M. Preda și N. Breban. Procesul de dezideologizare a prozei va fi, 
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apoi, accelerat de apariţia dificilă a prozei cu intruziuni fantastice, de 

înmulţirea formulelor literare, de toate manifestările artistice în care 

prevala gratuitatea și, nu în ultimul rând, de exemplul indirect al 

cărţilor Occidentului, traduse într-un ritm impresionant. [2012: 154] 

 

Literatura simbolică, cea care aduce în prim plan mitul (fie cel consacrat de 

tradiţie, fie cel inventat pentru a satisface dorinţa artistului de a transmite 

un mesaj altul decât cel impus prin directivele oficiale), cea care 

promovează evaziunea în vis și în magie sau care prezintă interferenţa 

realului cu irealul, este tot mai bine reprezentată. Povestirile capătă și un alt 

sens decât cel comun, căci cuvântul devine Logos, fiind astfel capabil să 

transpună fiinţa umană în timpurile originare, în illo tempore, în încercarea 

de a reda lumii materiale și / sau materialiste spiritualitatea pe care a 

pierdut-o. Viaţa obișnuită este acoperită de un voal magic și tocmai acesta 

din urmă obligă oamenii să privească universul înconjurător în mod diferit 

decât ar fi făcut-o altfel. Modul acesta de a vedea lucrurile devine explicit în 

povestirile lui Fănuș Neagu sau în cele ale lui Ștefan Bănulescu, chiar dacă 

nu este atât de evident la Sorin Titel, de exemplu.  

Dorinţa de a evada, moștenită de la romantici, revine și aici. Unii 

dintre autorii acestei perioade aleg trecutul mai apropiat sau mai 

îndepărtat drept cadru de desfășurare a acţiunii din nuvelele lor, spaţiile 

marginale, izolate și naraţiunea care alunecă spre fabulos ca modalitate de 

structurare a discursului. 

Cea mai mare parte a povestirilor publicate în volumul Iarna 

bărbaţilor al lui Ștefan Bănulescu relatează istorii plasate în timpul 

războiului, descriind un univers sumbru, pe alocuri absurd, în care bărbaţii 

și femeile par a se fi transformat în marionete ale căror gesturi au ceva 

bizar, ale căror acţiuni contrazic uneori chiar și instinctul de supravieţuire 

(femeile care refuză să se ascundă în timpul raidurilor aeriene, preotul care 

nu mai reprezintă un model pentru comunitate, nu o mai poate influenţa și 

care sfârșește prin a-și abandona meseria, părinţii care se încăpăţânează să-

şi înmormânteze copilul într-o lume lovită de potop, chiar cu riscul de a nu 

se mai putea salva ei înșiși).  

Universul descris în aceste naraţiuni este aproape unul apocaliptic, 
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forţele naturii sau mașinăriile de război ajung să șteargă de pe faţa 

pământului sate, oameni, speranţe. Este o imagine indirectă a epocii în care 

volumul a fost publicat, una a constrângerilor impuse de cenzură, care 

obligă autorii să rămână la nivelul sugestiei pentru a putea evidenţia 

această atmosferă apăsătoare. Refugiul în istorie este mult mai evident în 

romanele apărute în această perioadă în care prezentarea unei figuri 

dictatoriale este posibilă atât timp cât această figură aparţine unui trecut 

îndepărtat: distanţa dintre momentul trecut și cel prezent și apelul la 

metaforă sau la naraţiunea-parabolă (ca la Eugen Barbu, de exemplu) 

deschide calea spre o lume interzisă până la acel moment scriitorului 

român, cea a naraţiunii care poate să sugereze scăderile, problemele 

societăţii socialiste.  

Fenomenele meteo extreme sunt prezente și în opera lui Ștefan 

Bănulescu, dar apar și la Fănuș Neagu sau la Sorin Titel, fie că e vorba de 

frig, de ploaia neîncetată, de zăpadă (în cantităţi bacoviene), sau de căldura 

excesivă. Natura refuză să se supună dorinţelor umane tot așa precum 

mediul, natural sau social, refuză să o facă. Lupta împotriva acestor 

fenomene extreme este zadarnică precum lupta împotriva societăţii 

totalitare.  

Fănuș Neagu alege să construiască o adevărată mitologie prin 

intermediul naraţiunilor sale. Drumul iniţiatic, simbolurile ascensiunii sau 

ale decăderii, motivul norocului schimbător, spaţiul deșertic (fie că e vorba 

de un deșert interior, fie de unul exterior), personajul-visător prezent în 

povestirile sale, toate acestea conturează o lume atipică, în afara limitelor 

normalităţii, așa cum e aceasta din urmă definită de operele literare ale 

perioadei anterioare. 

Trei săruturi pe o pagină de Sorin Titel prezintă bucuria unui tânăr 

care nu a terminat încă liceul și care poate privi cu satisfacţie publicarea 

primei sale nuvele după ce iniţial textul fusese respins. Se evidenţiază 

diferenţa dintre vechea redacţie a ziarului care condamnă sărutul ca pe un 

lucru degradant, imoral, nepotrivit pentru o astfel de povestire și noua 

redacţie care este dispusă să accepte exaltarea sentimentală ca pe ceva 

normal și care pune accent pe latura estetică pentru că singura sa grijă pare 

privească stilul autorului, subiectul de abordat nemaiînscriindu-se într-o 
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schemă prestabilită. Ironia se face simţită, căci editorul care respinsese 

povestirea este descoperit el însuși în ipostaza „imorală‛ când, sub un 

felinar, săruta o fată. Ceea ce el considerase a fi imoral în literatură face 

parte integrantă din viaţa obișnuită a acestui cenzor inflexibil. Povestirea 

prezintă, în egală măsură, sentimentul de vinovăţie pe care-l încearcă 

tânărul atunci când aplică grila de lectură a cenzorului la lumea în care 

trăiește și astfel, pentru o clipă, colegele sale îi par imorale pentru că îi 

sărută pe băieţi la finalul unui meci. Reîntoarcerea plăcerii de a trăi, 

însemnând o revenire la normalitate, marcată de punerea în relaţie a 

sărutului cu dragostea curată (tânărul autor recunoaște, de altfel, că el 

însuși nu a sărutat decât o singură dată o fată și acesta este secretul său cel 

mai scump), este subliniată și de surâsul noului editor care nu mai vede în 

sărut o abatere de la normele morale. 

Foarte adesea, povestirile lui Sorin Titel respectă structura prozei 

impuse în această perioadă în care se promovează o așa-zisă libertate de 

creaţie. Nu descoperim o opoziţie făţișă faţă de regimul politic și de 

directivele trasate de acesta, ci mai degrabă o tendinţă de a se supune unei 

mode noi, aceea de a pune în evidenţă această democratizare a universului 

literar. 

 În primele volume ale lui Sorin Titel, opoziţia faţă de proza 

deceniului precedent se manifestă mai degrabă prin alegerea unor teme 

sentimentale, descoperim aici adesea tineri muncitori care visează să 

iubească, care reușesc să descopere dincolo de banalitatea vieţii pe care o 

duc lumina dragostei, chiar și a celei interzise.  

Sorin Titel evocă (nu fără un anumit simţ al ironiei) și personajele 

tipice din proza proletcultistă, ţăranul, tânărul muncitor. Vorbește încă 

despre dorinţa tinerilor de a se dedica muncii. Ar fi de remarcat faptul că 

proza sa nu se opune vădit regimului, ci dimpotrivă, până la un anumit 

punct, îl susţine, căci ironia nu este orientată împotriva acestor oameni 

împătimiţi de muncă, dimpotrivă ea îi vizează pe bărbaţii și pe femeile care 

nu cunosc dorinţa aceasta obsesivă de a munci, care nu fac din muncă ţelul 

suprem al existenţei lor, care nu văd în ea singura bucurie de a trăi. 

În aceste condiţii, elementele de rezistenţă sunt, mai degrabă, 

involuntare, dar nuvelistica sa devine mai vie, mai autentică tocmai prin 
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apelul la tematica sentimentală care-i conferă originalitate. Se poate 

presupune că ar exista într-adevăr, într-o oarecare măsură, o formă reală de 

demitificare a mult amintitei fiinţe sociale, văzute ca rotiţă într-un 

mecanism mult mai mare, și de favorizare a individului care se descoperă 

pe măsură ce înţelege că are sentimente, dorinţe, că poate să viseze 

(Aniversarea unui adolescent, După ploaie, Sofica, Soacra).  

Am mai putea sublinia și faptul că dragostea nu e doar un 

sentiment ca oricare altul, ci o cale de acces către sacralitate, către 

spiritualitate, ea aduce oamenilor speranţă și bucurie. Povestirile lui Sorin 

Titel ating problema singurătăţii umane, căci muncitorul are nevoie de 

dragoste pentru a fi fericit chiar și atunci când nici măcar nu 

conștientizează această dorinţă. Totuși nici aici lucrurile nu sunt foarte 

simple, tinerii ezită între senzualitate sau chiar sexualitate și spiritualitate, 

ambele trebuind să umple vidul existenţial pe care rutina zilnică nu poate 

să-l șteargă.  

Volumul pe care-l publică spre finalul perioadei avute în vedere se 

caracterizează printr-o atmosferă ceva mai sumbră, aici proza lui Sorin Titel 

adoptă un ton mai grav, iar situaţiile tragice, absurde care se ivesc în lumea 

de zi cu zi par să fie reprezentative pentru un spaţiu concentrationar. 

Lumea este redusă la spaţiul unui circ unde omul trebuie să-și joace rolul, 

să poarte o mască. Noaptea inocenţilor este o povestire care ilustrează perfect 

dereglările produse în sânul unei astfel de societăţi. Oamenii ajung să 

creadă că istoriile tragice, înspăimântătoare ţin de universul ficţional, 

naratorul însuși întărește această convingere. Noaptea, oamenii vin să 

asculte povestioare despre suferinţă, despre sângele care curge din corpul 

victimei (imaginile ilustrează și o înclinaţie spre sadic, căci grotescul 

tablourilor aminteşte de imaginea unei camere de tortură): 

 

Cum ar putea ei crede că în fiecare noapte el e ţinta vie, el e cel care 

lipit de cartonul prost, desenat stângaci, oferă o siluetă atât de sigură 

spectatorilor adunaţi să se distreze. Se trage în frunte și în ceafă, se 

lovește plămânul stâng și rinichiul drept, se lovește în burtă și în ochi, 

se trage în sex din care nu mai rămâne decât o imensă rană 

sângerândă, se ţintește în gură, iar dinţii sunt azvârliţi, unul câte unul 

afară și pentru toate astea se primesc cadouri : păpuși din ghips alb, 
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cu gura mânjită cu roșu, păpuși cu șorţuleţe albe în faţă și ciorapi trei 

sferturi. Se dau premii celui care a ţintit cel mai bine – lovitura în 

gură, în sex, în inimă – mari câini de porţelan lucios, câini-scrumieră, 

căţele-vază de flori. [Titel, 2005 : 227] 

 

Nu putem afirma cu certitudine că textul acesta se înscrie în cele 

reprezentative pentru literatura de rezistenţă sau e doar un ecou al 

literaturii existenţialiste sau a celei a absurdului ori, poate o exersare a 

modelului oferit de Noul roman francez. Dar, dincolo de intenţionalitatea 

sa, nu putem să nu recunoaștem în aceste imagini care ilustrează violenţa 

gratuită, recompensarea celor care o folosesc, în cele care aduc în prim plan 

loviturile aplicate victimelor, traumele istoriei recente, bine întipărite în 

memoria colectivă. Actele de violenţă descrise în această povestire sunt 

prezentate ca aparţinând spaţiului visului de către publicul acestor ședinţe 

narative și chiar de către povestitorul însuși, chiar și atunci când semnele 

violenţei fizice rămân întipărite pe corpul acestuia. Suferinţa devine 

condiţie sine qua non a accesului la eternitate. Finalul se înscrie în registrul 

absurd și tragic, coșmarul și realitatea se întrepătrund și personajul 

primește o lovitură fatală, moartea își face simţită prezenţa, dar nu mai 

poate fi vorba despre un vis, ci despre realitatea însăși.  

 

După un timp, totuși se liniști și obișnuita oboseală și toropeală îl 

cuprinse. Se lăsă în voia ei fără să-i opună rezistenţă. Pe platforma din 

piaţa publică trupul lui însângerat era expus privirilor curioase, în 

vreme ce din rănile lui proaspăt deschise sângele ţâșnea în jeturi 

spasmodice șiroind de-a lungul coapselor. Gura lui e strâmbată de 

durere, părul e năclăit de sânge iar ochii, încremeniţi de groază, 

privesc cerul. Călăul se apropie din nou de el și, de data aceasta, 

lovitura fu într-adevăr hotărâtoare.  (...) Seara, când prietenii veniră, îl 

găsiră în mijlocul odăii zăcând într-o baltă de sânge. Din rănile larg-

deschise sângele curgea încă. O rană în dreptul inimii, probabil 

ultima, se părea că-i fusese fatală. Îl înmormântară cu toată cinstea și 

căzură multe lacrimi sincere pe mormântul lui. *Ibidem : 230] 

 

Povestirea aceasta prezintă, de fapt, omul abrutizat care crede că suferinţa este 

capabilă să-l transforme într-un martir și că prin urmare trebuie s-o accepte, 
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căci numai ea poate să mai ofere un sens existenţei sale mizerabile fără scop și 

lipsite de dragoste. Ceilalţi se hrănesc cu această suferinţă transpusă narativ, se 

identifică fie cu victima, fie cu torţionarul. Obișnuinţa naște monștri, omul își 

uită fostele valori, devine incapabil să mai diferenţieze ficţiunea de realitate, 

acceptă teroarea, chiar și crimele cele mai oribile, mai cutremurătoare pentru 

că s-a obișnuit să audă astfel de istorii, pentru că este obișnuit cu astfel de 

povești. Noaptea inocenţilor este, în realitate, un strigăt al omului care 

conștientizează absurditatea lumii în care trăiește.  

În concluzie, putem observa că literatura din anii ’60 capătă un grad 

de libertate mai mare decât cea anterioară, dar această libertate este departe 

de cea absolută. Scriitorii nu pot să se opună deschis regimului politic, dar 

pot să ia distanţă faţă de literatura perioadei anterioare printr-o proză care 

refuză să mai urmeze modelele impuse de propaganda socialistă, o proză 

care nu se mai integrează în realismul socialist propriu-zis, o proză care 

alege să se reîntoarcă la subiectele mitice, la parabolă, la istoric, la absurd, 

la grotesc sau fantastic. 
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Abstract: The paper aims at identifying the markers of the Judaic profile of writer Max 

Blecher, concealed in the representation of some archetypal pattern fictionally transposed in 

his prose under the guise of various identities. Applying Gustav Jung’s psychoanalytical 

theory, which prefigures the collective unconscious actualized in the inner figures known as 

personae, one identifies in Blecher’s novels character types which tacitly ensconce the figure 

of the stranger, of the other. The paper exemplifies this imago suite (the mannequin, the 

harlequin, the hero, the madman, the animalic and the invalid,), revealing their specific 

behavioral manifestations which lead to an ontological crisis, a recurrent theme of Max 

Blecher’s novels. Thus, the last invariant proves to be the most authentic archetype, the 

author being traceable in the typology of the invalid without turning his disease into a 

myth and, at the same time, assuming the Jewish identity, at the risk of damnation in a 

profoundly anti-Semitic period. 

 

Key words: Judaic profile, exiled, anti-Semite, psychoanalysis, archetype. 

 

Max Blecher este considerat a fi un scriitor atipic prin sensibilitatea 

exacerbată ce transpare în romanele sale, sensibilitate născută din percepţia 

subiectivă asupra lumii şi încadrabilă într-o realitate secundă, prefabricată, 

ce impresionează prin imagistica spectacularului.  

Pentru opera autorului publicul avizat a manifestat un interes și o 

fascinaţie în sincope pentru că nu era pregătit, la vremea aceea, să 

întâmpine o proză cu „elemente eterogene tangente expresionismului, 

suprarealismului și existenţialismului‛ *Brăvescu, 2011: 236+. Însă, în ceea 

ce priveşte critica de specialitate, s-a revenit de fiecare dată asupra scriiturii 

blecheriene care a dezvăluit posibilitatea unor multiple decodări, după cum 

afirmă și Isac Peltz: „e ceva care ne scapă, nouă, tuturor, criticilor, 

scriitorilor și teoreticienilor de toată mâna; e ceva care sparge tiparele 

modei și ale opiniilor ... e ceva ce ţine de miracol‛ *Peltz, 1938: 17+. 
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S-a vorbit despre evadarea în „irealitatea imediată‛ specifică lui M. 

Blecher, care presupune existenţa unor universuri alternative, aparent 

contradictorii, care, însă, se completează până în punctul în care se 

confundă. În acest sens, vocea naratorială din romanul postum Vizuina 

luminată subliniază o permanentă fuziune a realităţilor posibile - „Este cred 

acelaşi lucru a trăi, sau a visa o întâmplare‛ *Blecher, 2014: 241+, 

promovând scindarea eului în „personagiu abstract‛ şi „persoana mea 

reală‛ *Ibidem: 19+. Senzaţia neputinţei de a-şi recunoaşte sinele autentic 

provoacă fiinţa la o reificare prin care să-şi descopere esenţa pură a 

identităţii. 

Această dedublare voită - recuperabilă scriptural şi ficţional la 

nivelul instanţei naratoriale - şi-ar avea şi o explicaţie pur biografică, Max 

Blecher fiind depozitarul unei culturi plurale dobândite atât din tradiţia 

etnică, cât şi din cea autohtonă, românească. Astfel, Doris Mironescu 

realizează un portret amplu, în studiul său dedicat vieţii lui Max Blecher, 

precizând ambivalenţa identitară ce contribuie la conturarea unei 

personalităţi originale, aceea a unui „scriitor român şi evreu în acelaşi timp, 

socotind opera sa drept parte a culturii române, datorită limbii, mediului şi 

problematicii abordate, decurgând dintr-o experienţă istorică provincial-

moldovenească, alimentată de moştenirea consistentă a tradiţiei iudaice." 

[Mironescu, 2011: 114] 

Profilul evreiesc este amintit în treacăt în corespondenţa pe care o 

are autorul cu pictoriţa Lucia Demetrescu Bălăcescu, dar e recunoscut în 

mod vădit şi de către membrii familiei care fac parte din comunitatea 

minoritară a oraşului Roman: „După relatările Dorei Wechsler Blecher, sora 

scriitorului, bunicul matern ar fi fost evreu de rit safard (de origine 

spaniolă), venit de mai multe generaţii în România‛ *Ibidem: 30]. 

Autorul se complace în rolul de răsfăţat al familiei şi pentru că îi 

displăcea numele său ce amintea de „meseria de tinichigiu, practicată 

poate, odată, de străbunii săi‛ *Mironescu, 2011: 30+, acceptă ca forme de 

alint apelativele Maniu, respectiv Minù. Preferinţa pentru „cognomena 

afectuoase‛ *Ibidem: 31+ transpare în pseudonimele cu care îşi va semna 

articolele, de altfel mascarea identitară fiind un reflex firesc al 

comportamentului literar avangardist al scriitorilor de etnie evreiască ce, în 
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România, se simţeau marginalizaţi inclusiv datorită opţiunilor ideologice 

de stânga pe care le nutreau. Însă nu trebuie să se înţeleagă greşit 

atitudinea lui Blecher de a-şi falsifica în mod intenţionat identitatea – ca 

trădând vreo urmă de nelinişte cauzată de originea sa etnică – ci, mai 

curând, această obsesie a „măştilor onomastice‛ *Ibidem: 113] ar fi un gest 

al disculpării de frivolitate, aşa cum mărturiseşte autorul într-o epistolă 

adresată prietenului Saşa Pană. Scriitorul va renunţa la această manie a 

travestiului, semnându-şi romanele cu numele său real, eticheta vizibilă a 

originii sale, la nivelul scriiturii putându-se identifica mărci blecheriene ale 

profilului iudaic recuperate ca reprezentări arhetipale. 

Apelându-se la teoria psihanalitică a lui Carl Gustav Jung, care 

teoretizează conceptul de inconştient, ca ipostază a sistemului psihic uman, 

se remarcă prezenţa unor tipare arhetipale prezente latent în cadrul 

personalităţii, capabile de variaţii infinite. Arhetipul este un „concept 

psihosomatic, ce leagă trupul de psihic, instinctul de imagine‛ *apud 

Samuels, 2014: 40+ şi este recunoscut atât în comportamentul exterior dat de 

experienţele ontologice ale individului (naştere, iubire, moarte), cât şi în 

relaţie cu viaţa sa interioară identificabilă în figuri tipice: anima, animus, 

umbra, persona. 

Ultima invariantă, şi anume persona, reţine în mod special atenţia, 

fiind „un arhetip social ce cuprinde compromisurile necesare convieţuirii 

într-o comunitate‛ *Samuels, 2014: 159+. Persona este o mască pe care Max 

Blecher o literaturizează, o ficţionalizează şi o multiplică prin tipologia 

personajelor care iau naştere în romanele sale. Personajele blecheriene sunt 

figuri interioare ce pot fi denumite numite personae care aparţin 

inconştientului colectiv, stratul cel mai adânc al fiinţei, înnăscut, ce 

„cuprinde conţinuturile şi comportamentele care sunt aceleaşi la toţi 

indivizii‛ *Jung, 2003: 12+. Aceste reprezentări arhetipale sunt „forme de 

universală răspândire‛ *Ibidem: 55] concretizate în romanele lui Max 

Blecher într-o suită de imago-uri: bolnavul, manechinul, arlechinul, eroul, 

nebunul, animalierul. 

Tipologia bolnavului este prezentă în toate romanele lui Blecher, 

mai evaziv sau mai nuanţat, prin infiltrarea maladivului în existenţa 

cotidiană care devine, în cele din urmă, normalitate. Opera debut - 
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Întâmplări în irealitatea imediată – anticipează soarta frântă a adultului care 

va îmbrăca prematur uniforma defunctului. Copilăria stă sub semnul 

crizelor, acele leşinuri şi ameţeli, senzaţii de uşoară beţie, transe 

halucinante datorate evadării în spaţiile blestemate şi binevoitoare, 

provocând temporar o „dispariţie subită a identităţii‛ *Blecher, 2014: 20+. 

Tulburarea psihică este susceptibilă de a fi un caz de paludism ce se 

tratează cu chinină. În perioada adolescenţei, crizele dispar fără nicio 

explicaţie, însă vor lăsa urme vizibile în psihicul personajului - „starea 

aceea crepusculară care le precedă şi sentimentele profundei inutilităţi a 

lumii, care le urma, deveniră oarecum starea mea naturală‛ *Ibidem: 25+. 

Acele momente intime în care caută cu ardoare fiinţa de „dincoace de 

piele‛ *Ibidem: 231+, pentru a găsi răspunsul la întrebarea „cine anume 

sunt‛ *Ibidem: 19+, redau o tristeţe plăcută care cu timpul se va 

transforma într-o singurătate absconsă. În romanul Inimi cicatrizate 

protagonistul Emanuel este o replică fidelă a personajului narator din 

Întâmplări..., din punct de vedere al destinului subscris maladivului, însă 

aici personajul este etichetat de la bun început cu statutul de bolnav pe 

care îl asimilează treptat. Se amplifică dramatismul fiinţei prin 

completarea unor trăiri hiperbolizate în sensul dezechilibrului mental, 

întrucât acea „melancolie limpede şi suavă‛ *Ibidem: 20+ a primului 

roman se transformă, acum, într-o melancolie atroce a omenescului. 

Emanuel primeşte cu stupoare vestea că este atins de morbul lui Pott, 

fiind diagnosticat cu tuberculoză osoasă la vertebre. Trece prin stări 

contradictorii: teama morţii iminente, golul imens instalat în conştiinţă, 

resemnarea prăbuşirii trupeşti, simţindu-se „ca un copac rupt, ca o 

păpuşă de cârpă‛ *Ibidem: 106+, „rămânând din el o simplă grămăjoară de 

cenuşă fumegândă‛ *Ibidem: 109+, revolta manifestată prin gândul morţii 

voluntare, sinuciderea, şi în cele din urmă râsul hilar, isteric, produs de 

autoironie - „Mă interesează acum numai viaţa‛ *Ibidem: 107+. Perioada 

convalescenţei are loc în orăşelul maritim din Franţa, Berck, un topos al 

inimilor cicatrizate, în care boala este „o otravă foarte subtilă. Intră de-a 

dreptul în sânge. Cine a trăit aici nu-şi găseşte locul niciodată în lume‛ 

*Ibidem: 142+. Emanuel va învăţa să ingurgiteze atrocitatea şi durerea 

maladiei, acceptând paradoxul de „a exista şi totuşi a nu fi cu desăvârşire 
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viu‛ *Ibidem: 125+. Este reticent, la început, fapt dovedit prin gesturile 

timide de a accepta întemniţarea trupului în ghips, îmbrăcându-se „exact 

ca un cadavru‛ *Ibidem: 121+ şi înlocuirea mersului pe jos cu plimbările 

pe gutieră, „un sicriu ambulant‛ *Ibidem: 118+. Va ignora absurditatea 

existenţei sale şi-şi va lua în serios rolul de outsider al unei personalităţi 

care a reuşit, prin exerciţiul clivajului identitar, să se abstractizeze într-o 

lume-teatru: „Se simţea intrat în rang, ca într-o aliniere militară. Solidar 

cu dânşii în boală, solidar în ghips... Corpul însuşi luase pe căruţ o 

atitudine corectă şi nemişcată de infirm...‛ *Ibidem: 124+. Asumarea 

statutului de cadavru viu se justifică, în ultimă instanţă, prin aceea că 

viaţa este doar o alienare a tragediei umane premergătoare sfârşitului 

fatal: „Adio, Emanuel! îşi spuse el. Ai devenit un om mort.‛ *Ibidem: 140+. 

Moartea lasă în urmă mult praf şi oase, simboluri ale descărnării 

umane. Astfel, personajul Quitonce, prevăzându-şi destinul tragic, la 

ultima întâlnire cu Emanuel îi oferă o amintire, o fărâmă a existenţei sale 

chinuite, un os din vertebra lui. Supliciile finale ale bolii aduc cu sine un râs 

demonic, o ilaritate ieşită din comun, maladivul antropomorfizându-se în 

chipul tiranului care-şi măcelăreşte victimele, chiar şi după ce acestea au 

încetat din viaţă - „Boala îşi bătu joc de dânsul până la capăt... în tot 

sanatoriul resuna *...+ un râs de paiaţă suferindă, o veselie amară‛ *Ibidem: 

169+. În rest, moartea devine o afacere lugubră prin care se eliberează 

locurile pentru noii infirmi, în timp ce leşul ultimului decedat se făcea 

nevăzut peste noapte ca şi cum n-ar fi existat niciodată acolo. Uneori, 

bolnavii încearcă să-şi păcălească moartea, antrenându-se într-un joc 

absurd care oferă un nou parcurs al vieţii, însă totul se dovedeşte o iluzie. 

Celina o provoacă pe infirmiera sa la un joc de cărţi în care fiecare victorie 

înseamnă un furt al existenţei celuilalt: „Câte puncte câştig de la dânsa, 

atâtea zile capătă viaţa mea în plus... scăzute dintr-ale ei‛ *Ibidem: 216]. 

Însă trişarea va deturna câştigul împotriva celui care este un farseur, iar 

realitatea este cu mult mai dureroasă, căci moartea iese învingătoare. Acest 

moment al amânării sfârşitului „are ceva dintr-o povestire crepusculară a 

lui Michel de Ghelderode, Mirosul de brad, în care naratorul, provocat la o 

partidă de şah de către moarte, încearcă să-şi înfrângă adversarul prin 

diverse tertipuri‛ *Ţeposu, 1999: 28+. 
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Finalul romanului Inimi cicatrizate, care evocă imaginea unei urbe 

scufundate în întuneric, are ca ecou sfârșitul operei postume Vizuina 

luminată, ce prezintă călătoria personajului narator sub calota craniană a 

calului care naufragiază în ape onirice. Acelaşi bolnav condamnat la moarte 

se întâlneşte şi în acest din urmă roman, unde experienţa maladivă a 

personajului este descrisă în periplul sanatorial Berck-Leysin-Techirghiol. 

Incipitul operei este revelatoriu pentru această ipostază a bolnavului care 

conştientizează faptul că importanţa clipei este detronată de banalitatea ei: 

gestul disperat al personajului de a bea apă imediat după operaţie este 

dublat de gemetele unui muribund din camera alăturată. Aprofundând 

această tipologie, putem identifica trei categorii distincte: bolnavul născut 

să fie bolnav (în urma unui accident, o pacientă este condamnată să stea 

mereu întinsă în pat, cu aceleaşi dureri encefalice), bolnavul care se preface 

sănătos (Teddy, o pariziană rafinată care îi ascunde starea sa precară 

logodnicului plecat în străinătate), şi nu în ultimul rând bolnavul luat prin 

surprindere de boală, care se iniţiază treptat în existenţa maladivă: „Gâfâi, 

Tremur, Mă prăbuşesc, Mă duc‛ – cuvinte ce reprezintă moto-ul romanului 

de debut, şi un vers al poetului P.B. Shelley: „I Pant, I sink, I trembre, I 

expire‛ *Blecher, 2014: 17+. Naratorul adoptă mecanicitatea şi artificialul 

manifestării de manechin, iar viaţa este descrisă ca o tragi-comică 

pantomimă jucată de patru personaje în casa bunicului Weber. Acceaşi 

simbolică piesă de teatru se continuă şi în celelalte romane, însă decorul se 

schimbă, sanatoriul din Berck va deveni scena unui spectacol delirant al 

cărui regizor înscenase personajelor un final dramatic. Emanuel, fiind 

privat de libertatea de acţiune prin constrângerea manifestărilor 

corporalului la carapacea de ghips ce i se impune, va fi o autentică 

marionetă în mâinile brancardierilor: „Îl manevrau ca pe un manechin fără 

viaţă... devenise o statuie cu totul hibridă, o stranie combinaţie de piele şi 

ipsos‛ *Ibidem: 140+. Ipostaza de manechin este ilustrată metaforic prin 

imaginea grotească a mumiei, aşa cum apare personajul Quitonce din cauza 

bandajelor sale, sau prin multiplicarea acestuia ce va contura un cimitir 

sinistru al faraonilor în secvenţa când bolnavii sunt surprinşi în sala de 

cinematograf - „jumătate din sală zăceau sarcofagiile deschise cu cadavrele 

îmbălsămate ale cine ştie cărui muzeu.‛ *Ibidem: 266]. 
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Tragismul existenţial ia amploare când sanatoriul devine un teatru 

în care „dramele se consumau şi se stingeau ca pe nişte scene fără 

spectatori şi cu cortina trasă‛ *Ibidem: 279]. Interpretarea rolului de bolnav 

este o adevărată provocare, însă replicile nu au ecou, sunt rostite în 

solitudine, şi actorii care reuşesc să supravieţuiască pe tot parcursul piesei 

devin eroi demitizaţi. Printre aceşti trişti şi aparenţi învingători se regăseşte 

şi Quitonce, care-şi recunoaşte înfrângerea - „bolnavii pot fi numiţi cel mult 

nişte eroi negativi. Fiecare din noi este cel ce n-a fost Cezar‛ *Ibidem: 147].  

Dacă ipostaza manechinului reduce fiinţa la stagnare, la 

încremenire, atunci autorul, creatorul-păpuşar mânuieşte sforile şi oferă 

personajelor şansa unor mişcări dezarticulate, dezordonate, ca reminiscenţă 

a omenescului. Revitalizarea temporară se face prin introducerea în scenă a 

clovnului care se măscăreşte în faţa celorlalţi luându-şi în derâdere propria 

sa existenţă. Întâia menţiune a saltimbalcului se găseşte în contextul 

rememorării bâlciului din oraşul copilăriei ce aparţine naratorului din 

Întâmplări. Apoi, transferul de semnificaţie se face asupra celui care îşi 

simte prezenţa ca fiind insignifiantă - „Eram clovnul cel mic şi nebăgat în 

seamă‛ *Ibidem: 60+. Invidiază veselia bufonului roşu şi albastru care îşi 

făcea numărul de reprezentaţie, bătând din talgerele de alamă, într-o 

vitrină a magazinului, însă este dezamăgit când exerciţiul se întrerupe 

brusc, provocând privitorului o mare deziluzie. Costumul de arlechin va 

avea ocazia să-l îmbrace mult mai târziu, cu ocazia seratei de carnaval, dar 

copia caricaturizează prototipul: „un arlechin invalid cu un costum cu 

romburi galbene şi negre‛ *Ibidem: 305]. 

Cromatica duplicitară, roşu-albastru, galben-negru - este un joc 

insinuant al autorului pe care-l practică în romanele sale începând cu 

sciziunea dintre personajul abstract şi persoana reală, eu - non eu, fuziunea 

realitate - vis, plăcere -durere, evaziunea în spaţii rele şi primitoare, 

deopotrivă „infernale şi paradisiace‛ *Manolescu, 1998 : 569+, oscilaţia 

libertate -prizonierat, normalitate - anormalitate, compensarea maladivului 

cu mecanicitatea prin amestecul om - gutieră sau invalid - căruţ, ultima 

variantă fiind o combinaţie stranie, jumătate om - jumătate bicicletă, 

improvizându-se şi o punere în scenă a legendei Minotaurului în variantă 

modernă. De fapt, această zbatere a fiinţei este o încercare eşuată de 
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regăsire a alterităţii în sensul rimbauldian, pentru că la Blecher nu 

primează „ipseitatea‛ *Ibidem: 573], ci mai mult identitatea - mêmeté, în 

termenii lui Paul Ricoeur *apud Sora, 2008: 185+. Însă identitatea bivalentă 

există în realitate, în viaţa autorului, prin coordonatele personalităţii sale 

dublu orientate – formaţia culturală românească şi fondul originar, 

evreiesc, acestea putând fi fiind extinse psihanalitic prin disocierea în 

inconştientul personal şi inconştientul colectiv. Operaţionalizând această 

grilă de lectură rezultă că se întâlneşte, în opera autorului, o suprapunere 

de măşti asemănătoare tehnicii picturale a lui Leonardo da Vinci, sfumato, 

ce redă senzaţia de formă, volum şi adâncime. Este sesizată, deci, latura 

misterioasă, stranie a personajelor blecheriene care sunt într-o permanentă 

căutare a celuilalt, nemulţumite de îngrădirea fiinţei. Aşa se explică invidia 

resimţită de personajului-narator din Întâmplări faţă de nebuna oraşului  - 

datorită libertăţii extreme a vieţii de care aceasta dispune. Mai târziu, 

naratorul revine asupra acestei etichete, cel „ieşit din minţi‛ *Blecher, 2014: 

273+, aduce lămuriri şi explică principiul de funcţionare al raţiunii psihoide: 

„există jocul acela copilăros care se numeşte poze de copiat şi care când nu 

e bine executat şi hârtia se deplasează puţin în timpul copiatului figurile ies 

strâmbe şi diforme. Este punctul de vedere, surprinzător de inedit al 

dementului pentru care, în timpul copiatului vieţii, realitatea s-a deplasat 

cu câţiva centimentri‛ *Ibidem: 273]. 

Dacă această categorie de personaje alienate naşte universuri paralele 

de existenţă, personajul animalier apare ca urmare a contrastului dintre noi şi 

ceilalţi, bolnavi şi sănătoşi, hipersensibili şi instinctuali. Animalierul are o 

fizionomie sălbatică, posibil şi datorită percepţiei subiective a bolnavului 

intransigent cu sine însuşi, dar mai ales cu cei din jur. Doctorul din Întâmplări 

seamănă cu un şoarece, Clara manifestă o bucurie căinească când vede 

suferinţă, medicul care îi descoperă boala și doctorul din sanatoriul Berck 

sunt oameni-cârtiţă, infirmiera avea o faţă de crap, doctorul Ceriez are o 

coafură leonină, directorul este „un câine sătul în faţa unui os mâncat‛ 

*Ibidem: 129+, Zed are nas de uliu, supraveghetoarea ţipă ca o pasăre, 

Solange deţine o frumuseţe cabalină, îngrijitoarea Isei seamănă cu un 

cărăbuş, oamenii de la metroul din Paris sunt nişte cârtite subpământene etc. 

Lista este deschisă, fiecare personaj dovedeşte, în felul său, un dram de 
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sălbăticie, însă animalizarea se extinde şi asupra spaţiului - „Era o grădină 

umilă şi tristă, închisă între ziduri ca un animal suferind în ţarc‛ *Ibidem: 

149+, sau se va prefigura în imaginea demonică a bolii care cheamă moartea - 

„În tot sanatoriul răsuna ecoul... spart, lugubru, ca urletul unui animal‛ 

[Ibidem: 169]. De fapt, personajele animaliere sunt adevăraţii bolnavi, 

incurabilii, cei care sunt întemniţaţi în propria viaţă artificială, inutilă şi 

monotonă, însă ignoră realitatea. Astfel se răstoană valorile, pentru că 

pacienţii din sanatorii îşi trăiesc scurta şi dramatica lor existenţă bucurân-

du-se pentru fiecare moment care le este dat.  

Orice încercare de a clasifica personajele, identităţile reliefate 

anterior, manechinul, arlechinul, eroul, nebunul, animalierul, vor avea un 

singur reper existenţial, bolnavul. Mai mult decât atât, tipologiile descrise 

reprezintă o variantă modificată a maladivului: manechinul-bolnavul 

imobilizat, arlechinul-bolnavul închipuit, nebunul-bolnavul mintal, eroul-

bolnavul ideal, animalierul-bolnavul fiziologic. Acest arhetip este emblema 

sub care fiinţează însuşi scriitorul, însă omul în carne şi oase, cel mai 

autentic dintre toţi, nu-şi va transforma boala sa într-un mit, nu-şi va 

estetiza suferinţa, ci va avea revelaţia realităţii cotidiene care este 

dezamăgitoare: „lumea e în mare măsură rezultatul unui set de convenţii 

umane care funcţionează solidar, mascându-şi astfel caracterul construit şi 

participând la o impostură‛ *Mironescu, 2011 : 81+. 

Prin urmare, Max Blecher își asumă condiţia sa de străin, de exilat 

din propriul său destin și, odată cu această existenţă hibridizată, îşi va 

asuma şi figura evreului pe care o ascunde în mod conștient în 

reprezentările arhetipale din proza sa. Damnarea ontică sau socială va fi 

astfel transformată într-o adevărată provocare care va da curs unei 

literaturi ce surprinde „rezistenţa individului la « degringolada » 

organismului prin operaţia imaginaţiei şi a inteligenţei‛*Blecher, 2014: 163+. 

Aceasta este, în definitiv, ‚bizara aventură de a fi om‛ *Ibidem: 40]. 
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Abstract: ‚Website cloning‛ was forbidden some time ago. Lately, it has become an 

important marketing tool for small businesses and large transnational corporations. 

Replicating a website as a business development objective is neither a matter of creating a 

perfect replica of the original website, nor necessarily a crime if website replication ethics is 

observed. This means creating a rather different website sometimes, often in another 

language, by maintaining specific features of the ‘leader’ site. The content of the source site is 

modified by actions such as customization and/or localization. Localization is a cross cultural 

transfer in point of linguistic content, while customization may also take into account 

transformation of semiotic, graphic, and design elements so as to make the local/regional 

company website appropriate to the expectations of a particular audience. Redesigning, 

customizing, localizing, translating the contents of the leader website are corroborate actions 

in the business virtual environment, meant to enhance the image of the foreign company in a 

host culture and society, and to correct, improve and foster business habits of the host 

environment. Localization is performed by specialized agencies which also provide interesting 

definitions of localization and motivation. About one third of Internet users do not use 

English as the main language for communication. Thus, it has become necessary in a business 

context to transfer information about brands, companies, products distributed globally to 

local cultures. This study highlights some of the main characteristics of the transfer of a 

business website form and content to another cultural (also geographical and business) 

setting, pointing to the way in which neglecting particular elements in this transfer may have 

a larger negative impact at society level and looking at possible effects of the interaction 

between English and Romanian in the virtual business environment. The analysis is 

concerned with a comparison of the Unilever global company website and the corresponding 

Romanian local website (for Unilever Romania). Present day Romanian seems affected by the 

use of English in business practice. This use might have positive effects and negative 

consequences. Lack of language policy of host states may affect the image of transnational 

corporations. 

 

Keywords: cross-cultural transfer, company, localization, translation, website 
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Introduction  

 

Phenomena characteristic of globalization have become commonplace 

today, working to destabilize the previously solid outlines of the local. 

International trade has become possible owing to collaboration among 

companies from different cultural settings. Alongside businesses, 

communication and discourse have also become global. It has been 

considered that the globalisation process provides a fairly good ‚topical 

illustration of the interaction between linguistic and cultural factors‛ [Gotti 

2007: 143] in discourse organisation and construction. Regardless of 

whether one supports the notion of the world-as-whole (constructed on the 

principles of sameness and homogeneity) or whether one opposes this 

view, replacing it with that of the world-as-puzzle (based on difference and 

heterogeneity), it is certain that cross-cultural interactions imply fuzzy 

borderlines, where the global meets the local, and where mutual 

contamination takes place. The emerging glocal nexus, dialectic and 

dialogic in essence, ultimately signals ‚the ambivalence and ambiguity of 

the contemporary human condition‛. *Robertson 1994: 35] 

In theory, the glocal resembles a cultural melting pot where 

opposing forces are brought together and processed into a construct which 

is new, but carries the traces of the initial ingredients. In practice, the 

predominance of one force is identifiable, as are the marks left on its 

cultural other. The importance of information provided through discourse 

and carried forth through its translation is largely acknowledged by 

specialists in communication and discourse analysis: ‚...discourse is an 

inherent and irreducible element or facet of all social phenomena and all 

social change‛. *Fairclough 2007: 10] 

Determined by both globalizing and localizing vectors, the glocal 

nexus is commonly facilitated by ‚translation-mediated communication‛, 

which enables ‚the Message to be adaptable to the condition that may be 

imposed by Receivers who do not share the same linguistic and cultural 

backgrounds as the Sender‛ and which addresses ‚linguistic and cultural 

barriers specific to the Receiver who does not share the same linguistic and 

cultural backgrounds as the Sender.‛ *O’Hagan & Ashworth 2002: 66-67] 
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A case in point is that of website translation, undertaken by large 

transnational companies to promote brands, services, products and to 

support their various branches worldwide. In terms of problematic 

glocalizing synergies, website translation brings to attention the 

transformations of semiotic, graphic and design elements, together with the 

modifications resulting from the linguistic cross cultural transfer.  

In the contemporary business and trade context it has become 

essential to transfer information about brands, companies, products 

distributed globally to local cultures. Website localization, mainly 

involving website translation, can be defined as ‚the process of modifying 

an existing website to make it accessible, usable and culturally suitable to a 

target audience.‛ *www.languagescientific.com+ It is estimated that more 

‚than 1/3 of all internet users are non-native English speakers‛ [idem]. 

Website visitors manifest what is called site stickiness, staying more on 

websites in their own language [Forrester Research, quoted by the same 

source]. It becomes thus obvious that companies are or should be interested 

to invest in website localization. In this way, they can grow in new markets, 

have more chances to gain notoriety in front of a global audience, and 

expand their global sales. 

 

1. Website customization and the use of Romanian 

 

The websites of some multinational companies acting in the Romanian 

business environment have been designed or redesigned according to the 

global company website. Some textual elements have been borrowed in the 

translation, adaptation, customization from the global website. Observation 

of some of these websites has revealed a certain lack of interest for 

linguistic issues of the administrators and/or designers of the local or 

regional websites in Romanian. This has been the reason for the analysis 

included in the present study. 

 

1.1. Romanian in the educational, professional, and business environments 

 

Romanian is one of Europe’s small to medium languages, spoken by about 

20 million people in Romania (according to the Ethnologue – Languages of 
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the World website, based on data collected in 2012) and by another 2.5 

million people in the Republic of Moldova, where it is called Moldavian on 

an official basis. It may be estimated that Romanian is also spoken as a native 

language more or less sporadically in Europe, in North America and on the 

other continents by another million people (Romanians and Moldavians) in 

ordinary conversation at home and when socializing in small groups of co-

nationals. In total, it is spoken by less than 24 million [cf. Ethnologue].  

Romanian is used in Romania as instructional language, although 

for the Hungarian ethnics, Hungarian may be the language of instruction. 

At tertiary level, foreign students may study Romanian in universities for a 

year to get a B2 level which enables them to attend study programmes in 

Romanian at bachelor’s, master’s and PhD levels.  

Romanian is a language of Latin origin. The alphabet is Latin, and 

writing is phonetic, with several particularities for rendering sounds which 

did not exist in Latin. For these sounds there are several diacritics, as in 

letters î, â (pronounced both /ɨ/, as in în, ‚in‛, pâine, ‚bread‛), ă 

(pronounced /ə/, as in mamă, ‚mother‛), ş (pronounced /ʃ/, as in şi, ‚and‛), 

and ţ (pronounced /ʈ/, as in îţi, Dative of ‚you‛ in the singular). The 

diacritics are present in many words belonging to the main stock of the 

vocabulary and the handwriting, as it is taught in schools, contains them all 

as well. Computer keyboards are adapted and most licensed software 

applications make it available. Official documents and commercial notices 

on products are written using diacritics. 

Romanian is the main language used in professional and business 

contexts. Notable exceptions are communication among Hungarian ethnics 

and communication in international events taking place in Romania, where 

English and/or French may be the rule. For some of these events, especially 

in academic contexts, simultaneous translation is not provided, starting 

from the premise that most participants will be able to understand and 

communicate in one of these foreign languages. 

Linguists in universities and research centres belonging to the 

Romanian Academy have shown very wide and constant interest in the 

study of Romanian as a linguistic system and in its uses in everyday 

communication and professional contexts. In 2004, Law 500, on the use of 
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the Romanian language in public places, relations and institutions was 

adopted by the Romanian Parliament. Article (2) defines a text of public 

interest (text cu caracter de interes public) as 

 

any text which, as work assignment, is posted, exhibited, distributed 

or pronounced in public places or in the media, and is aimed at 

informing the public with regard to a  denomination, datum or 

message with a direct or an indirect advertising content. 

[orice text care, în cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, 

difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de informare în 

masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei 

denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct ori 

indirect publicitar.] 

 

Article (1) stipulates that any such text written or spoken in Romanian 

 

shall be correct with respect to term use adequacy, as well as 

grammar, orthoepy, and, as the case may be, with respect to 

punctuation and spelling, according to the academic regulations in 

force. 

[trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, 

precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul 

punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare.] 

 

With the exception of this law, there are no other regulations concerning 

the use of Romanian in the media and in professional and business 

contexts. As mentioned above, regular practice in official and commercial 

settings applies these regulations. However, infringements of this law may 

frequently be identified in public contexts, with no repercussions on the 

institutions or instances having generated them. This may be due to the fact 

that there are no legal mechanisms to enforce the regulations, but also to 

the lack of an institutional body created to ensure follow-up and 

monitoring, and to regulate less orthodox practices.  

Such practices may be identified on a regular basis in the digital 

environment, for instance in the dissemination of news by the digital media 

and on company websites. They consist in the use of ungrammatical 

structures, spelling inconsistencies, absence of diacritics, debatable lexical 
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innovations, and unjustified borrowings. The situation is similar to that of 

Czech spelling, where, as Neustupný & Nekvapil remark, ‚the influence of 

electronic mail may be perceived‛ *2003: 246] today, as compared to the 

pre-digital age context, in which all documents issued would be correctly 

rendered on the page.  

 

1.2. Website customization in the Romanian business environment 

 

There are an important number of widely known and reputed multinational 

or foreign companies which currently do business in Romania. One of the 

means by which they make themselves and their products known in the new 

culture is the local or regional website. Companies such as Orange, Carrefour 

or Avon have their own Romanian website, mainly targeted at consumers 

and thus generally presenting products and services provided by the 

company. Unilever, L’Oréal, Nestlé, Coca-Cola have websites targeted at the 

stakeholders in general, comprising not only information about products and 

services, but also supplementary information on the history, activities, 

projects of the company. 

However, as obvious from some of these company websites, the 

Romanian pages of global companies do not reflect a preoccupation for 

compliance with current Romanian legislation concerning the use of the 

Romanian language in official documents. This involuntary attitude 

towards the use of the Romanian language opposes the assumption that a 

business website is expected to act as a mirror of the company identity and 

display interest in respecting cultural issues, among which the correct use 

of a national language in their marketing practice. The negligence with 

respect to the application of the current regulations cannot be blamed 

entirely on businesses as long as there is no control and monitoring of these 

websites from the linguistic or cultural perspective. On the contrary, 

businesses should be advised to change their attitude with respect to 

language and communication matters by raising awareness as to the risk of 

treating spelling and orthoepical issues, as well as composition and writing, 

too superficially. The global use of English as the international language 

which is the most widely used in business practice has consequences on the 

use of national languages in marketing practices.  
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The study focuses on a comparison between the Unilever global 

company website [www.unilever.com] and the corresponding Romanian 

website [www.unilever.ro], on the shift from the global to the local 

business environment. This shift appears to be governed by fuzzy language 

transfer strategies in the Romanian business context. The case study is 

meant to show that the passage from hegemonic English to Romanian as a 

language spoken by a smaller community is characterised by a series of 

flaws and bad practices. It also aims at pointing to the particular strategies 

of website customization which are recurrent in the Romanian context.  

 

2. Analysis 

 

2.1. Content and General Presentation of two Unilever websites 

 

The international site of the Anglo-Dutch company Unilever 

[www.unilever.com] introduces itself in the upper part of the home page 

(right corner) as UNILEVER GLOBAL. To the right of the Unilever Global 

tag, a link directing to other locations of the company is provided. 

When first consulted in February 2014, the global website advertised 

world peace and gender harmonization via a close-up of a soldier’s face, 

advertising the Axe brand. The attractive macho image was associated to the 

well-known slogan ‚Make love, not war‛, which may be seen as evoking the 

spirit of the American counter culture of the 60s. (see Fig. 1) 

 
Fig. 1.  Unilever Global Homepage – February 2014 
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In November 2014, the same homepage shifted to a social 

responsibility and commitment. It showed a Haitian mother holding her 

daughter in her arms, thus illustrating the company’s concern for the future 

of endangered nations and communities. (see Fig. 2)  

The text is entitled Empowering women in Haiti, and develops on the 

company’s responsibility programme:   

 

(1)  A partnership between the Unilever Foundation, Population Services 

International and Fonkoze is helping to create a brighter future for Haiti. 

 

 

 
Fig. 2.  Unilever Global Homepage – November 2014 

 

The February 2014 Romanian equivalent of the site opts for a 

pedagogical statement, instructing on the meaning and the benefits of ‚a 

sustainable lifestyle‛ (see Fig. 3). Some linguistic decisions may be 

considered debatable here (see infra, the translation of the term sustainable). 

The message clearly shows the company’s commitment to sustainability, 

with the construction of women as involved in household activities. This is 

operative at the visual level: a young woman is picking up a bag of frozen 

greens from the fridge.  
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Fig. 3.  Unilever Romania Homepage – February 2014 

 

The text accompanying the picture says: Ce inseamna un stil de viata 

sustenabil si care sunt beneficiile sale? [What is a sustainable lifestyle and 

which are its benefits?] – the correct spelling with diacritics being Ce 

înseamnă un stil de viaţă sustenabil şi care sunt beneficiile sale? The text 

advances the idea that adopting a sustainable lifestyle may save money for 

a family. In November 2014, the Romanian homepage of Unilever was 

simply an advertising one, introducing one of the products distributed by 

Unilever (see Fig. 4). 

 

 
Fig. 4.  Unilever Romania Homepage – November 2014 
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This presentation of the homepages of the two websites shows that 

the Unilever websites are dynamic. Subsequent analysis should take into 

account the set of changes made to the homepage in order to identify what 

motivates these changes and foreground the metamorphosis from the 

global to the local. 

 

2.2. Form and Compliance with Local Standards: Spelling and Lexical Choice 

 

As already mentioned, in point of spelling, the use of diacritics in written 

Romanian is necessary to indicate the correct pronunciation of the words. 

For instance, the letter ş is pronounced [ʃ] and the letter ă is pronounced [ə+. 

In many ordinary contexts of written communication (social networks, e-

mail messaging, texting, notes) and only when word processing is used – 

not handwriting -, individual users tend to omit diacritics from their 

writing. This may have as a cause: time saving purposes, lack of Romanian 

keyboard or licence for Romanian type characters or, more generally, a 

habit. Lack of diacritical marks does not prevent the Romanian reader from 

understanding the text. Since the message does not become ambiguous and 

can be usually reconstructed with no great difficulty, the practice of 

omitting diacritics is quite general. It should be however noted that the 

letter ş, pronounced [ʃ], is read as an s [s] when the diacritical mark is not 

used, and the letter ă, pronounced [ə+, is read as an [ʌ] when it lacks the 

diacritical mark. This may be somewhat annoying when reading longer 

messages and, with no specific research on this issue, we may still 

presuppose that reading a text is slower if the spelling lacks diacritics.  

On the Romanian Unilever website, however, diacritical marks are 

used sporadically, which indicates negligence on the part of the 

customization / localization agent. This is not a singular case. Some local 

websites of transnational companies observe the norm (Chevron – 

www.chevron.ro, Schwarzkopf – www.schwarzkopf.ro, Mercedes – 

www.mercedes-benz.ro etc). Other company websites, however, either use 

diacritics partially or irregularly (L’Oréal – www.lorealparis.ro) or omit 

them altogether (Coca-Cola – www.coca-cola.ro, Renault – 

www.renault.ro).  
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This may have as a cause the fact that localization by specialists in 

the field of cross cultural mediation (translators and localizers) is not yet 

the practice in Romania, and in no way a concern or a tradition. Tradition is 

difficult to build if the common practice is sporadic or missing. Within the 

Romanian setting, the common practice of companies for editing text meant 

to be posted on their website appears to be that of using existing staff who 

are not specialized in translation and localization. Texts written without 

diacritical marks are frequent, with infringement of current legislation.   

On the other hand, this situation might also point to the fact that, in 

some companies, IT specialists are in charge of mediating across cultures 

rather than professional localizers. This study is intended to show that this 

practice is no way appropriate to represent the company image. 

Apparently, the company strategy is not to invest or to have a focused 

policy for correct localization of websites in appropriate conditions for 

circulation of the company image in national cultures. Nevertheless, at least 

one professional in translation should be consulted for proofing, translation 

and adaptation or customization of web content for the Romanian websites 

or required to provide the customized text. 

In point of lexical choices, one may notice the recurrent use of 

Anglicisms, resulting from calques, which render the text artificial and 

unnatural.  

A calque, or a loan translation, is the transfer of a meaning or of a 

lexical unit and its meaning from a source language to a target language 

(for a comprehensive presentation on basic tendencies in the field of lexical 

borrowing and calque, see Wach 2013). In the case of the semantic calque, the 

meaning of a lexical unit in the source language is transferred and 

associated to an existing lexical unit in the target language. This results in 

enrichment of the target word meaning. In the case of the structural calque, 

the more important form of loan translation, the lexical unit in the source 

language is transferred and adapted to the target language by a kind of 

word by word translation and lexical adaptation, with the source language 

meaning attached to it: ‚The result is the origin of a completely new 

formation due to the translation of foreign elements.‛ [Wach 2013: 162] This 

has lexical innovation and enrichment as a consequence. 
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The following excerpt, symptomatic for the whole site, features the 

use of the Romanian calque from English sustenabilitate, ‚sustainability‛, 

for which in French the phrase développement durable, ‚sustainable 

development‛, has been created and used on a general basis. Sustenabilitate, 

more difficult to pronounce (eight syllables) than to write, is omnipresent 

in written contexts for the sake of simplicity and rapidity, especially when 

source documents in English are used either for translation purposes or as 

reference materials. 

 

(2)  Prin stimularea sustenabilitatii în fiecare componenta a activitatii noastre, 

Planul deschide noi oportunitati si genereaza crestere... 

[By stimulating sustainability in each component of our activity, the Plan 

opens up new opportunities and generates growth...] 

 

As may be assumed from a Google search, which indicates about 151,000 

occurrences of Rom. sustenabilitate compared to approximately 382,000 

occurrences of Rom. dezvoltare durabilă, a calque of the French développement 

durable, the latter has been used for a longer period of time. Other 

companies, like Coca-Cola, also use the noun Rom. sustenabilitate on their 

website, and do not make any use of the term dezvoltare durabilă. It may also 

be considered that the term sustenabilitate has imposed itself for ease of 

lexical transfer. The lexical equivalence in Romanian has been achieved by 

calque neology. The adjective Rom. sustenabil is easy to use and conveys the 

notional content of the corresponding noun, which the adjective Rom. 

durabil, ‚lasting‛, equivalent of sustenabil, cannot convey – durabil is derived 

from the verb Rom. a dura, ‚to last‛, and its content is much larger, 

including all the array of possible meanings of this verb.  

At the lexical level, Anglicisms may range from neologisms of 

Anglo-Saxon origin to borrowings from English which are not as yet used 

on a large scale in the Romanian cultural context and are not easily 

understood by some stakeholders. An example in point is the use of 

English acronyms, such as BMI, ‚body mass index‛, which has a Romanian 

counterpart, IMC (the same as in French), ‚indice de masă corporală‛, but 

which the localizer of the Romanian Unilever branch does not make use of 

on the website: 
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(3) oamenii care consuma mai multa supa tind sa aiba un BMI mai mic<  

  [people who consume more soup tend to have a smaller BMI<] 

 

Words of Anglo-Saxon origin or English borrowings from other languages, 

i.e. Engl. chef, borrowed from French, are transferred as such. The case of 

chef is one in point. Since the word has been used lately in Romanian as a 

borrowing in various media environments, especially in TV programmes 

and commercials, the borrowing has become more and more adopted by 

media communicators. The average speaker of Romanian does not use it on 

a large scale and seems to be less aware of it, especially that this English 

borrowing of French origin is homonymous with the word Rom. şef, 

‚boss‛. In the excerpt below, the word is used in the plural, and it looks 

rather like an inappropriate linguistic adaptation of the borrowed term to 

Romanian grammar, with the common –i plural. Although this linguistic 

move may eventually be accepted, when the word has been sufficiently 

rooted in Romanian usage, it appears artificial and inadequate in the 

translation provided on the Romanian Unilever website where it has been 

brought up by a translation of an excerpt from a post on the Facebook 

account of the host global company: 

 

(4) O echipa de chefi care isi desfasoara activitatea la sediul Knorr din 

Heilbronn, Germania, se implica in dezvoltarea de noi produse Knorr< 

 *A team of chefs, working at Knorr’s headquarters in Heilbronn, 

Germany, are involved in developing new Knorr products...] 

(Original text: A team of chefs based at Knorr’s headquarters in 

Heilbronn, Germany, help come up with Knorr’s culinary creations...) 

 

The less effort-saving, non ‘economical’ term maestru bucătar, ‚chef‛, is 

used on a large scale in standard Romanian and is adequate as an 

equivalent of Fr./En. chef, also because it avoids the ambiguities 

engendered, in pronunciation, by the homophony with Rom. şef, ‚boss‛, 

and, in writing, by the homograph form of the word Rom. chef, ‚desire, 

wish‛. Media articles and editorials use the loan Rom. chef, adapting it to 

the Romanian plural as well, chefi. The use of this term is also facilitated by 

the possibility of an interpretation of the meaning in the context – the 
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newspaper article or the TV programme is about cooking, cuisine, etc. The 

example above is translated from a text posted on global Unilever’s 

Facebook account. If the translation uses chefs, a suitable or acceptable 

Romanian equivalent could have been in the given context a somewhat less 

economical phrase, Rom. maeştri bucătari, ‚chefs‛. 

Thus, on the lexico-syntactic level, Anglicisms are represented by 

foreign patterns brought to Romanian by inadequate translation. These 

instances may lead to over generalization of this practice, with extension of 

malformed lexico-syntactic structures, and adaptations which lead to 

somewhat improper lexicalization, i.e. the identity comprises... as in this 

localized translation: 

 

(5)  1969 O noua identitate vizuala e introdusa pentru Coca-Cola. Identitatea 

contine culorile consacrate, rosu si alb. (Coca-Cola website for Romania, 

http://www.coca-cola.ro/ro/istoric/) 

 [1969 A new visual identity is introduced for Coca-Cola. The identity 

comprises the consecrated colors, red and white.] 

 

This text is likely to have been translated and adapted from a booklet 

available on the company’s website, having Coca-Cola – 125 years of sharing 

happiness – A Short History of the Coca-Cola Company as a title, by deletion of 

some parts and concentration of the source text. The original text for the 

year 1969 is: 

 

(5’) A new graphic look for the Coca-Cola system is introduced, featuring a 

red-and-white color scheme and logo. 

 

To sum up, such practices, with no necessary impact upon the consumers, 

may nonetheless have a negative impact on the Romanian advertising and 

marketing activity of other sectors, by establishing the common or general 

idea that non specialized staff for text adaptations and translations can well 

do the job of cultural mediators.  

In the next section, this study provides, among other things, the 

example and a discussion of the translation of the term sustainable and of 

the phrase sustainable living. 
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2.3. Recontextualization: Changes in Content and Form 

 

When objects or practices are borrowed or taken from a context and 

brought to another, they have to be rearticulated with local objects and 

practices [see also Fairclough 2007: 14]. Such a ‘rearticulation’ may ensure 

that a brand or the image of a product is more easily transferred to a new 

cultural setting, while educating the audience or the consumer to take up 

the products and to learn new practices. 

In business strategy, the product a company provides is transferred 

to new locations both as a practice and as an object. In marketing, products 

are accompanied by discourses introducing and describing them. 

Rearticulation of the product with new practices and other objects 

necessarily involves transformation. In this way, marketing discourse has to 

undergo transformations. For Chouliaraki and Fairclough [1999], 

recontextualization appears as ‚colonization / appropriation dialectic‛. 

Adapted to the case under focus, this may be described in the following way: 

a particular entity is disarticulated from a local culture and it colonizes the 

new context. This means that the new context adopts the new practice or 

behaviour. These moves have to do with transformation of consumer 

practices and may finally bring about social changes. These changes may also 

be of a linguistic nature and concern, just like the practice of website 

customization and localization for regional and local purposes. As 

mentioned earlier, the practice of not approaching a specialist translator for 

website customization has at the same time a social and a linguistic impact. 

This section provides insights to the analysis of the Unilever global 

website and the Unilever Romanian website. 

Two hyperlinks are missing from the top of the local homepage as 

compared to the global one: Investor centre and Media centre. This study has 

not had as an objective to contact the specialized departments in the 

companies and ask for reasons, as it was mainly concerned with identifying 

differences in point of form and content between the global and the local 

websites. A hypothetical explanation of the deletion mentioned above 

could be that the information provided under these tabs on reports and 

accounts, quarterly results, share prices, dividends, shareholders and 
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investors, financial calendar, and corporate governance is either considered 

irrelevant or regarded as useful only outside the local branch, as indeed is 

the information on press releases, speeches and interviews, news and 

features, executive biographies, images and logos, media contacts. A 

further step of this research is to validate the hypothetical explanation the 

study suggests with the specialized departments in companies.  

 

Unilever Global – Main 

Page 

[www.unilever.com] 

Unilever Romania – Main 

Page 

[www.unilever.ro] 

Back Translation of 

Romanian Version 

Investor centre no equivalent  

Media centre no equivalent  

Careers Cariere in Unilever * Careers in Unilever 

* Misspelled text. Correct text: Cariere în Unilever. 

 

The four links situated immediately below the ones already 

mentioned appear on both main pages, with significant alterations and 

touches of local colour in the case of the Romanian site.  

The heading About us (Fig. 5) finds a culturally appropriate 

translation in Despre noi. The introductory sentence underneath omits the 

reference to corporate structure, inserting one to principles (principiile) and 

emphasising the European scale and rank of the business / production 

facility owned in Romania: una dintre cele mai importante capacităţi de 

producţie pe care le deţinem în Europa [one of the most important production 

facilities we own in Europe]. As for the subsections listed underneath, they 

feature different entries and a modified hierarchy. Common to both sites 

are Purpose & principles, Unilever foundation, Our history and Our leadership. 

More recently, a new sub heading was added on the global page, 

Project Sunlight. The signalled missing Media centre appears here (Centru 

media). The tags awards and heroes, suppliers, nutrition and health are omitted. 

The introduction to Unilever is replaced by an Introduction to Unilever 

Romania. To this, the presentation of the company’s vision is added 

(Viziunea noastră / Our vision). 

Brands in action (Fig. 6) becomes Mărcile noastre [Our brands], via 

semantic and syntactic approximation. The short description given adds the 
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reference to the millions choosing a Unilever product each day: În fiecare zi, 160 

de milioane de oameni aleg un produs Unilever. [Every day, 160 million people 

choose a Unilever product.] Other transformations involve the specification 

regarding food ‚for the family‛ (hrana familiei) – missing from the original 

English version, the omission of ‚beverage‛ and that of ‚personal care‛.  

 

UNILEVER GLOBAL UNILEVER ROMANIA Back Translation of 

Romanian Version 

About us 

Find out about our 

history, mission 

and corporate 

structure, and the 

way we do 

business.  

Despre noi 

Afla despre istoria si viziunea 

noastra, despre principiile 

dupa care ne conducem 

operatiunile si despre afacerea 

noastra din Romania - unde se 

afla una dintre cele mai 

importante capacitati de 

productie pe care le detinem in 

Europa. * 

About us 

Find out about our history 

and vision, about the 

principles according to 

which we conduct our 

operations and about our 

business in Romania – 

where one of the most 

important production 

facilities we own in 

Europe is located. 

 Introduction to 

Unilever 

 Unilever in Romania  Unilever in Romania 

 Purpose & 

principles 

 Unilever se prezinta  Unilever introduces 

itself 

 Unilever 

Foundation 

 Viziunea noastra  Our vision 

 Our history  Obiectiv si principia  Objectives and principles 

 Young 

Entrepreneur 

Awards 

 Istoria noastra  Our history 

 Our Leadership  Conducerea Unilever  Unilever management 

 Supplier portal  Centru Media  Media centre 

 Nutrition & 

health 

 Fundatia Unilever  Unilever foundation 

 Unilever’s 

Heroes 

  

* Lack of diacritical marks for all the text. The same for the tags under the Despre noi tab. 

Fig. 5. Unilever Homepages: ABOUT US (Global and Romanian Websites, 

February 2014) 

http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/heroes/
http://www.unilever.com/aboutus/heroes/
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UNILEVER 

GLOBAL 
UNILEVER ROMANIA 

Back Translation of 

Romanian Version 

Brands in action 

From food & 

beverages to home 

& personal care, our 

brands are part of 

everyday life. 

 

 

Marcile noastre 

In fiecare zi, 160 de milioane de 

oameni aleg un produs Unilever. 

Marcile noastre fac parte din 

viata lor de zi cu zi, incepand 

de la hrana familiei si pana la 

mentinerea curateniei in 

locuinta.* 

Our brands 

Every day, 160 million people 

choose a Unilever product. Our 

brands are part of their daily 

life, beginning with food for 

the family and ending with 

maintaining the home clean. 

 Brands in 

action 
 Alimente  Food 

 View brands  Ingrijire personala  Personal care 

 Latest from 

our brands 
 Ingrijirea locuintei  Home care 

  Alimentatie  Nutrition 

 Improving 

health and 

wellbeing 

 Sanatate, igiena si 

frumusete 

 Health, hygiene and 

beauty 

  Publicitate & marketing 
 Advertising & 

marketing 

  Unilever Food Solutions  Unilever Food Solutions 

* Lack of diacritical marks for all the text. The same for the tags under the Mărcile 

noastre tab. 

Fig. 6.  Unilever Homepages: BRANDS IN ACTION (Global and Romanian 

Websites, February 2014) 

 

The following entries differ altogether. The Romanian site details 

the brands in question, classifying them as pertaining to food, personal 

care, home care, nutrition, health, hygiene and beauty, adding two entries: 

on Advertising & marketing (Publicitate & marketing) and on Unilever Food 

Solutions, simply transferred or transliterated from English. It may have 

been judged as more adequate for the Romanian public to introduce brands 

by classifying them into types: food, personal care, home care, nutrition, 

health, hygiene and beauty. This may have been motivated by the fact that 

the Romanian distributors and retailers are not directly familiar with some 

http://www.unilever.com/brands-in-action/index.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/index.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/view-brands.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/latest-from-our-brands.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/latest-from-our-brands.aspx
http://www.unilever.com/brands-in-action/health-wellbeing/
http://www.unilever.com/brands-in-action/health-wellbeing/
http://www.unilever.com/brands-in-action/health-wellbeing/
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brands or are more likely to look for categories of products provided by 

Unilever. 

 

UNILEVER GLOBAL UNILEVER ROMANIA 
Back Translation of 

Romanian Version 

Sustainable living  

Find out how we are 

making sustainability 

a driver of everything 

we do so that each 

time a consumer 

chooses one of our 

products, it improves 

their life, their 

community and the 

world we all share. 

Un stil de viata sustenabil 

Află mai multe despre cum 

punem sustenabilitatea în 

centrul tuturor activităţilor 

noastre astfel încât, de fiecare 

dată când un consumator 

alege unul din produsele 

noastre, își îmbunătăţește 

stilul de viaţă, contribuind la 

bunăstarea comunităţii și a 

planetei pe care o împărţim cu 

toţii. * 

A sustainable lifestyle  

Find out more about how 

we place sustainability at the 

centre of all our activities so 

that, each time a consumer 

chooses one of our 

products, he improves his 

lifestyle, contributing to the 

wellbeing of the 

community and of the 

planet we all share. 

 Unilever 

Sustainable Living 

Plan 

 Planul Unilever pentru 

un Stil de Viaţă 

Sustenabil 

 Unilever Plan for a 

Sustainable Lifestyle 

 News, videos & 

reports 

 Prezentarea susţinută de 

Directorul Executiv 

 Presentation by the 

Executive Director 

 Our approach to 

sustainability 
  

 Health & hygiene  Sănătatea şi igiena  Health and hygiene 

 Improving 

nutrition 

 Îmbunătăţirea 

alimentaţiei 
 Improving nutrition 

 Greenhouse gases  Gaze de seră  Greenhouse gases 

 Water use  Utilizarea apei  Water use 

 Waste & packaging  Deseuri & ambalaje  Waste & packaging 

 Sustainable 

sourcing 
 Resurse sustenabile  Sustainable resources 

 Better livelihoods 
 Mijloace de trai mai 

bune 
 Better livelihoods 

 Responding to 

stakeholder concerns 
  

http://www.unilever.com/sustainable-living/uslp/
http://www.unilever.com/sustainable-living/uslp/
http://www.unilever.com/sustainable-living/uslp/
http://www.unilever.ro/Dezvoltaredurabila/healthandhygiene/
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UNILEVER GLOBAL UNILEVER ROMANIA 
Back Translation of 

Romanian Version 

 Customers and 

suppliers 
  

 Assurance, data & 

commentary 
  

 Sustainability events   

* Lack of diacritical marks for all the text. Part of the tags under the Un stil de 

viaţă sustenabil tab have diacritical marks. 

 

Fig. 7. SUSTAINABLE LIVING (Global and Romanian Websites, February 2014) 

 

Sustainable living (Fig. 7) becomes Un stil de viaţă sustenabil [A 

sustainable lifestyle]. The list of entries is shortened, with News, videos & 

reports, Responding to stakeholder concerns, Customers and suppliers, Assurance, 

data & commentary and Sustainability events left out. Other aspects to be 

noted are: the incorrect use of capital letters in Romanian titles, as in  Planul 

Unilever pentru un Stil de Viaţă Sustenabil [Unilever Plan for a Sustainable 

Lifestyle], the unnatural use of the & sign for the conjunction Rom. şi [and], 

the personal reference to the Executive Director rather than one to the 

company as a whole, in Prezentarea susţinută de Directorul Executiv 

[Presentation by the Executive Director]. An example of quite 

inappropriate lexical choice is that of the translation of the phrase 

Sustainable living as Un stil de viaţă sustenabil [A sustainable lifestyle]. This 

illustrates cultural transfer where sustenabil (the Romanian for sustainable) 

shows calque at work. In English, sustainable means ‚able to be used 

without being completely used up or destroyed;  involving methods that 

do not completely use up or destroy natural resources; able to last or 

continue for a long time‛. *cf. Merriam-Webster] In Romanian, sustenabil 

means ‚1. (despre probe, argumente, idei etc.) Care poate fi 

susţinut. 2. Care poate fi îndurat, suportat. [1. (about evidence, arguments, 

ideas etc) which may be sustained. 2. which may be endured, come to bear 

as burden.] [DEX] 

The translation into Romanian of the explanatory passage is the 

only section in which diacritical marks are used. This is however not 

http://www.unilever.com/sustainable-living/news/
http://www.unilever.com/sustainable-living/news/
http://www.unilever.com/sustainable-living/Respondingtostakeholderconcerns/
http://www.unilever.com/sustainable-living/customers-suppliers/
http://www.unilever.com/sustainable-living/assurancedataandcommentary/
http://www.unilever.com/sustainable-living/assurancedataandcommentary/
http://www.unilever.com/sustainable-living/sustainabilityevents/
http://www.unilever.ro/Dezvoltaredurabila/uslp/
http://www.unilever.ro/Dezvoltaredurabila/uslp/
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consistent throughout the whole passage. The translation opts for 

presenting sustainability as a rather more passive feature, and not as a 

driver.  

Sustainability [sustenabilitatea] is thus presented as something to be 

placed at the core of everything: în centrul tuturor activităţilor noastre [at the 

centre/core of all our activities]. The Romanian word sustenabilitate is a new 

creation, a somewhat strange neologism, already included in the 

dictionary. The dictionary also indicates that the Romanian corresponding 

term for sustainable development, for instance, is the calque after the French 

développement durable, the Romanian dezvoltare durabilă. Since the adjective 

Rom. durabil is used in this context quite often, the adjective sustenabil may 

be felt as less appropriate. In the context of the phrase sustainable living, an 

appropriate solution could be Un stil de viaţă într-o lume durabilă [A lifestyle 

in a sustainable world].  

The noun planet [planetă] was preferred instead of the equivalent 

lume to translate the English world. This choice has left aside the connection 

with communities and the society, bringing forth an association with a 

desired eco-lifestyle instead. 

The last heading under focus in this study is that of Innovation, with 

the Romanian equivalent Inovaţie (see Fig. 8). 

 

UNILEVER GLOBAL UNILEVER ROMANIA 
Back Translation of 

Romanian Version 

Innovation 

Learn how Unilever's 

innovations build leading 

brands and develop our 

capacity to meet consumer 

needs for nutrition, 

hygiene and personal care. 

Inovatie 

Afla cum, prin inovatiile 

noastre, construim marci 

puternice si ne dezvoltam 

capacitatea de a raspunde 

nevoilor consumatorilor 

de alimentatie, igiena si 

ingrijire personala. 

Innovation 

Find out how, through our 

innovations, we build 

strong brands and develop 

our capacity to meet 

consumer needs for 

nutrition, hygiene and 

personal care. 

 Innovation in 

Unilever 

 Inovatia in 

Unilever 

 Innovation in 

Unilever 

 Our R&D locations 

 Centrele noastre 

de cercetare & 

dezvoltare 

 Our research & 

development 

centres 
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UNILEVER GLOBAL UNILEVER ROMANIA 
Back Translation of 

Romanian Version 

 Sustainable 

Innovation 
 Inovatii de produs  Product innovations 

 Strategic Science   

 Collaborating with 

Unilever 
  

 Safety & environment   

 Product & ingredient 

safety 
  

 

Fig. 8. INNOVATION (Global and Romanian Websites, February 2014) 

 

Leading brands are presented as ‘strong brands’ *mărci puternice], 

emphasising force of market penetration. In as far as the accompanying list 

is concerned, four entries are deleted in the Romanian version: Strategic 

Science, Collaborating with Unilever, Safety & environment and Product & 

ingredient safety. Also, Sustainable Innovation was translated as Inovaţii de 

produs/ Product innovations, avoiding the problematic ‘sustenabil’ 

mentioned earlier. It is likely that the headings Sustainable Innovation and 

Products and ingredient safety have been merged into Inovaţii de produs 

[Product Innovations]. 

 

Concluding remarks 

 

This study shows that in the Romanian version of the Unilever website the 

focus is more on the product than on the company’s actions, commitments, 

and strategy. The global website seems to be addressing the large category 

of global stakeholders. The Romanian version appears to target 

distributors, retailers. These are apt to direct products to end customers 

and to educate them with respect to the products, if necessary. The 

Romanian website may as well target directly end consumers, possibly 

individual investors, a national network of stakeholders interested in the 

particular field of activity of the company. With respect to end consumer 

education, the Romanian website provides information to be used so as to 

http://www.unilever.com/innovation/strategic-science/
http://www.unilever.com/innovation/strategic-science/
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guide the end customer to establish an option, a choice and create 

consumer habits. 

The case study analysis of the sampled sites illustrates a series of 

inappropriate practices which occur in the process of company website 

customization and localization. To summarize: there is lack of diacritical 

marks, translations contain inappropriate terms or structures, some texts 

appear artificial and lack coherence. 

These may be, in part, to the lack of coherent linguistic, cultural, 

marketing and human resources policies within host states. This may also 

mean that website customization does not follow a clear strategy of 

employing professional translators in Romania. In the Romanian setting the 

occupations of translator, of terminologist, of expert linguist, of copywriter 

are still precariously dealt with and the necessity of such expertise is not 

recognized as a must in various fields of activity. Such professionals could 

take care appropriately of the quality of a translation and of the correct use 

of text with diacritical marks on the Romanian website. In the case of 

Unilever or Coca-Cola, the global management of the company may well 

be unaware of the fact that the text in the Romanian website does not 

comply with linguistic regulations in use. A signal from a body such as the 

Romanian Cultural Institute should have pointed this aspect to the 

multinational. This study is in line with Zafiu’s discussion about the 

influence of English – as a language of globalisation, international 

communication, sciences, and entertainment industry [2010: 16].  

The research carried out suggests that all problems encountered in 

the transfer of a business website (like Unilever) to another cultural setting 

(the Romanian one in this particular case) may impact on customer 

reaction. Customer reactions to the particular issues pointed to here could 

be identified and decoded following a questionnaire-based survey which 

the authors consider as the object of future research. It is to be expected that 

cultivated customers should react to the inappropriate practices pointed to 

in the study, while the ‘usual customer’ will not be much affected by this.  

If customers’ reactions to such an issue do not exist or, at least, do 

not affect at all their commitment to the products or services, there is a 

group of decision makers who might be interested in the issue. This group 
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is represented by the marketing decision makers in the local branches of the 

companies, who are interested in maintaining a good image of the 

company on the local market. Although the customers’ decision is not 

influenced by the inappropriate linguistic practices illustrated in the study, 

the task of the linguists is to identify, categorize, and share them in the 

community with the hope that the amount of observations could sensitize 

the legal instances to the necessity of a regulatory organ or institution in the 

context described. The practices discussed tend to over generalize in the 

absence of a monitoring and regulatory body which is expected to deal 

with infringements of linguistic regulations. This has an impact upon 

‚linguistic‛ sustainability which is not taken into consideration by 

companies, presumably unaware of the long term effect of the tendencies 

pointed to in the study.  

The findings validate the thesis according to which ‚the extent of 

cultural reworking in translation *<+ is much greater than the naïve 

substitutionalism which underlies much corporate thinking about 

localization‛ *Cronin 2006: 30]. They also demonstrate the need for change 

and for the implementation of clearly formulated strategies, including 

translation policies, to support the communicative effectiveness of the text.  

This case study shows that customization of a website may have 

largely to do with recontextualization of the information provided in the 

passage from global to local. The concept of glocalization may be 

instrumental in showing that, on the one hand, the aspects of global 

interest are adapted to and merged into the national local culture. On the 

other hand, the local culture is enriched with new ways of looking at global 

issues and good practices borrowed from other cultures. This case study 

also brings to the attention again the necessity of language planning, 

keeping in mind that language management is necessary on a theoretical 

and practical basis in the present-day context of multinational companies 

acting on local levels, as shown by Neustupný & Nekvapil [2003] and 

Nekvapil & Sherman [2009]. Local practices may be improved based on 

protocols of communication and counselling with specialist linguists and 

translators in order to avoid neglecting basic communication principles 

such observing linguistic regulations in use. A more stable setting for the 
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reconsideration of the status of linguist specialists is necessary in Romania 

in order to have website administrators look more carefully at the way in 

which they and the websites they design or manage represent the image of 

the brands, irrespective of the impact this has on the customers. Last but 

not least, over generalization of the practices discussed in this case study 

may lead to unsustainable cultural consequences. Confronted with such 

practices on a consistent basis, and having in view the expansion of the 

digital media, the younger generation tends to care less about the way in 

which they write in their mother tongue. 
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Références identitaires et culturelles,  

stéréotypes et clichés dans les manuels roumains  

de langue française (Ière – IVème année d’étude)  

de l’époque totalitaire  

 

Lect. dr. Ana-Elena Costandache 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé : Pendant les années où la dictature communiste s’est manifestée, l’enseignement 

de la langue française en Roumanie a souffert de nombreuses modifications quant au 

discours proposé dans le contenu des manuels didactiques. Les manuels roumains de langue 

française devaient « s’aligner » aux autres manuels afin de présenter, dans leurs pages, des 

contenus qui visaient la sensibilisation des élèves avec les réalités littéraires, culturelles, 

historiques, géographiques et surtout politiques de la Roumanie, tandis que la France et les 

cultures francophones occupaient une place secondaire. Nous nous proposons, dans notre 

article, d’identifier et d’analyser le contenu des manuels, de la Ière jusqu’à la IVème année 

d’étude, donc pour les classes de gymnase, afin de mettre en évidence le discours didactique 

vide de sens des manuels de langue française dans l’époque totalitaire. 

 

Mots-clés : époque totalitaire, référence identitaire, stéréotype(s), manuel(s), 

enseignement, idéologie. 

 

En Roumanie, l’enseignement a connu des périodes tourmentées, 

dès le XIXe siècle, lorsque l’espace culturel roumain s’est ouvert vers les 

cultures européennes. Les hommes de lettres et les érudits qui 

s’impliquaient, de manière active, dans la vie culturelle, ont fait leurs 

études à l’étranger (surtout en France – à Paris, en Italie – à Rome, en 

Autriche – à Vienne). Ils ont ouvert l’horizon éducatif et formateur des 

Roumains par des écoles où l’enseignement primaire était obligatoire et où 

l’on promouvait l’enseignement des langues étrangères.  

La tradition culturelle européenne a été interrompue par une 

époque de grandes agitations politiques, la période communiste. Identifiée 

entre 1945 et 1989, cette époque-là a proposé un enseignement fort marqué 
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par son discours idéologisant. Au début, les doctrines russes ont imposé 

l’étude obligatoire de la langue en question ; ensuite, les doctrines 

totalitaires communistes se sont intégrées dans la vie littéraire et culturelle 

et ont occupé de plus en plus la vie littéraire. Les pages des manuels 

roumains de langue française, pages destinées aux cultures francophones, 

ont été remplacées par d’autres, qui présentaient la vie pseudo-culturelle 

roumaine. Le langage utilisé était dominé par des stéréotypes et des clichés 

qui ne transmettaient qu’un message visant une isolation éducative.         

À présent, l’enseignement en Roumanie représente une priorité 

nationale. Tous les  citoyens ont des droits égaux d’accès à tous les niveaux 

et à toutes les formes d’enseignement, sans différence de condition sociale 

ou matérielle, sexe, race, nationalité, appartenance politique ou religieuse. 

On encourage le développement individuel des élèves et l’élargissement de 

leur univers culturel, par la proposition de lectures de textes authentiques. 

L’enseignement envisage la formation de la personnalité humaine 

par l’acquisition des connaissances scientifiques, des valeurs de la culture 

nationale et universelle, la formation des capacités intellectuelles, par 

l’assimilation des connaissances de nature humaniste, scientifique, 

technique et esthétique, l’éducation dans la direction du respect des droits 

et des libertés fondamentaux de l’homme, de la dignité et de la tolérance, 

du libre échange d’opinions, par le respect des valeurs morales et civiques. 

En Roumanie, l’enseignement est structuré en: 

a/ école maternelle – destinée aux enfants de 3-6 ou 7 ans, à horaire 

normal et / ou prolongé; 

b/ école primaire – organisée dans des établissements scolaires qui 

incluent les classes I – IV; 

c/ gymnase – organisé dans des établissements scolaires qui incluent les 

classes I – IV, I – VIII; 

d/ lycée – destiné aux élèves qui ont promu la VIIIe classe; la procédure 

de sélection et de répartition dans les lycées ou les collèges nationaux 

est réglementée par la méthodologie du Ministère de l’Éducation.  

e/ enseignement supérieur – destiné aux élèves qui finissent le cycle 

supérieur du lycée et qui soutiennent et passent l’examen national de 

baccalauréat.  
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Les manuels roumains de langue française (Ière – IVe année d’étude) 

parus pendant  l’époque communiste font l’objet de notre analyse, afin 

d’identifier les références identitaires et culturelles de cette époque-là. Il 

s’agit des manuels suivants : 

- Doina Popa-Scurtu, Marta Stoian-Ţifrac, Limba franceză. Manual 

pentru anul I de studiu (Langue française. Manuel pour la Ière année 

d’étude), Ed. Didactică şi Pegagogică, Bucureşti, 1987  

- Doina Popa-Scurtu, Aurora Botez, Limba franceză. Manual pentru 

anul II de studiu  (Langue française. Manuel pour la IIe année d’étude), 

Ed. Didactică şi Pegagogică, Bucureşti, 1984 

- Doina Popa-Scurtu, Olimpia Coroamă, Dan Ion Nasta, (Limba 

franceză. Manual pentru anii III şi IV de studiu Langue française. Manuel 

pour les IIIe et IVe années d’étude), Ed. Didactică şi Pegagogică, 

Bucureşti, 1988 

Le manuel pour la Ière année d’étude ouvre ses pages avec la 

mention suivante : « Le manuel a été élaboré en 1981 conformément aux 

programmes agréées par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement 

no 35407/1981 et avisé par la Commission des langues modernes auprès du 

Ministère de l’Education et de l’Enseignement. »  

Les leçons introductives (1-6 de la première partie et les leçons 7-14 

sont rédigées par Doina Popa-Scurtu, tandis que les leçons 15-20 ont été 

portent la signature de Marta Stoian-Ţifrac. 

Le manuel est très bien élaboré du point de vue du contenu 

scientifique et didactique; l’oral précède l’écrit et les leçons introductives 

concernent des activités en classe, qui ont comme base assise des images de 

l’environnement immédiat : la salle de classe, les objets de la maison et de 

la classe, les parties du corps, les numéraux, les saisons, les mois de l’année. 

La lecture de l’image est l’activité essentielle et obligatoire en classe 

de français langue étrangère. L’écrit vient ensuite. Pierre est le personnage 

commun de toutes les leçons présentées sous forme de textes fabriqués : 

Pierre est en classe, il porte un « uniforme propre » qui démontre qu’il est 

un « élève ordonné » (p. 29). C’est l’exemple pour tous les élèves qui 

devaient respecter les règles des vêtements-uniforme à l’école.  

Les activités qui « ennoblissent le peuple roumain » (conformément 

aux spécifications du manuel) apparaissent dès la page 59, dans le texte de 
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la leçon 12, J’aime le travail. C’est là où l’on met l’accent sur les qualités de 

bons travailleurs et ouvriers des Roumains (« Simone aime son travail. / 

L’ouvrier travaille dans une fabrique. / Mon frère est un ouvrier qualifié. / 

Son frère est ouvrier d’élite. / Son frère est ouvrier sur un chantier. / Nous 

sommes apprentis ; nous voulons devenir ouvriers qualifiés. » 

La leçon détaillée, ayant le même titre, présente cette fois-ci, la 

dimension « sérieuse »  de l’activité « d’ouvrier sur un chantier ». L’image 

qui accompagne le texte est signifiante (p. 64) : un entretien entre un 

reporter et un jeune ouvrier. D’ailleurs, le texte fabriqué propose  un sujet 

donné comme exemple aux autres : Nicolae Florea, un jeune élève, travaille 

sur le chantier avec ses camarades pendant les vacances d’été. Il se présente 

comme un jeune apprenti, qui veut devenir « ouvrier d’élite » et qui « est 

fier d’aider à la construction de la Roumanie socialiste. » (pp. 64-65) 

L’étude de la langue française continue avec les liaisons de parenté. 

Victor et Monique passent leurs vacances à la campagne, chez leurs grands-

parents. Après avoir fait connaissance avec tous les animaux de la basse-

cour, les enfants « vont à la coopérative agricole » où « les paysans font la 

moisson » et où Victor veut leur donner « un coup de main » afin de « se 

rendre utile ». (p. 87) Les jeunes élèves sont encouragés de s’impliquer 

activement dans des tâches agraires.   

À une première vue, la leçon 15, Au téléphone, semble un simple 

dialogue entre deux amis, Alexandre et Pierre. Pourtant, il y a là aussi des 

références aux « racines nationalistes » : les deux garçons veulent passer 

leur après-midi au cinéma « Patria », où passe le film « Burebista ».  

La leçon 16, Dans un grand magasin, « Unirea » (p. 95), Pierre a 

besoin d’un uniforme d’école. Il fait des achats avec sa mère et l’on insiste 

sur les pièces différentes de  l’uniforme pour les garçons et les fillettes, 

uniforme spécifique à l’époque totalitaire.  

Les leçons 17 (Une journée de Pierre) et 18 (Dans l’atelier de l’école) 

proposent la thématique des activités journalières de deux élèves, Pierre et 

Victor, mais l’accent est mis sur le travail dans l’atelier où « ils liment, 

polissent et façonnent des pièces utiles ». Les enfants sont surveillés 

par « un contremaître qui dirige le travail. La classe de serrurerie 

commence à sept heures du matin. Victor façonne une pièce pour un 

moteur électrique. »  
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Un exercice qui est à remarquer est celui de traduction (l’exercice 3, 

page 119) où l’on encourage, conformément à la politique du temps, 

l’action de pratique du travail des élèves dans les ateliers des écoles : 

Traduisez : « Să alegem o meserie frumoasă ! / Pileşte şi fasonează piesele ! / 

Să polisăm piesele cu atenţie ! / Să munciţi bine ! »  

La leçon 19, Notre Patrie (p. 129), insiste sur les beautés de « La 

République Socialiste de Roumanie : les formes de relief varié, le Delta du 

Danube, le littoral de la mer Noire, les Carpates, la capitale Bucarest. Un 

exercice d’entraînement à la lecture de l’image est proposé aux pages 126-

127, où l’on présente 3 photos de la capitale Bucarest, du littoral de la mer 

Noire et de la station touristique Buşteni, afin de mettre en évidence 

l’importance touristique du pays. 

Ce qui est à remarquer au manuel c’est la seule référence 

géographique et culturelle à l’espace français, faite dans les pages 128-129, 

où l’on propose la leçon « La carte de France ». Le texte met l’accent sur le 

territoire et les monuments parisiens. Les photos de L’Arc de Triomphe, de 

L’Opéra, de La Tour Eiffel et de L’Académie française accompagnent la 

leçon à portée culturelle.  

Le manuel s’achève avec la leçon 20 qui présente « la plus grande 

fête nationale du peuple roumain », Le 23 Août :  

 

Les gens manifestent leur joie dans les villes et les villages de notre 

patrie. À Bucarest les manifestants défilent devant les tribunes où se 

trouvent les dirigeants du parti Communiste Roumain. Les élèves 

participent aussi à la manifestation. Les mots d’ordre sont „Vive le 

Parti Communiste  Roumain !‛, „Vive la République Socialiste de 

Roumanie !‛ (pp.132-137) 

 

Le manuel pour la IIème année d’étude s’ouvre avec la même mention que le 

précédent : « Le manuel a été élaboré en 1982 conformément aux 

programmes agréées par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement 

no 36927/1982 avisé par la Commission des langues modernes auprès du 

Ministère de l’Education et de l’Enseignement ». Après une courte révision 

des éléments de lexique et une lecture, La famille de Petre (le nom propre est, 

cette fois-ci, en roumain), la première leçon représente une continuation du 
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manuel précédent : La République Socialiste de Roumanie, notre chère patrie. Le 

lexique utilisé révèle l’identité nationale : le pays agricole, les formes 

variées de relief,  la carte de la République, les citoyens qui travaillent dans 

des fabriques et de grandes usines : « Nous sommes fiers de notre patrie 

socialiste, des réalisations de notre peuple dirigé par le Parti Communiste 

Roumain. Nous aimons notre patrie et son dirigeant, notre cher camarade 

Nicolae Ceauşescu, fils aimé de notre peuple, président de la République 

Socialiste de Roumanie, secrétaire général du Parti Communiste. » Les 

exercices visent des questions-réponses sur le contenu stéréotypé du texte 

fabriqué (pp 17-18).  

Le manuel continue avec une leçon dont le texte qui vante la 

capitale roumaine – Ma ville (Bucarest, la ville de Ştefan) – est « un centre 

industriel, commercial est culturel », une ville « de nos jours » avec « des 

quartiers modernes où les nouveaux bâtiments sont habités par les 

ouvriers, les techniciens et les ingénieurs des fabriques et des usines » et où 

il y a « un cinéma, une bibliothèque et une polyclinique. » (pp. 25-26)  

La leçon 7, « Le corps humain » (page 73) propose l’apprentissage 

des parties du corps selon le dessin d’un « pionnier », tandis que 

l’apprentissage des numéraux cardinaux se fait en retenant des dates et des 

fêtes importantes (p. 105) : « Le 8 Mai – l’anniversaire du  Parti 

Communiste Roumain ; le 9 Mai – le jour de l’Indépendance de la 

Roumanie ; le 23 Août – la Fête nationale de la Roumanie ; le 1er Mai – la 

Fête du travail ; le 8 Mars – la Journée Internationale de la Femme ; le 25 

Octobre – la journée de l’Armée Roumaine ; le 30 Décembre – La 

Proclamation de la République. » 

La leçon 13 (p. 118) revient à la thématique technique : Une visite à 

l’usine. On fait la précision que « les moteurs électriques roumains sont 

appréciés à l’étranger » et que « la Roumanie est très connue à l’étranger », 

tandis qu’à la page 126 l’on montre que l’industrie roumaine produit des 

« moissonneuses-batteuses, très appréciées à l’étranger ». Ce  fait est 

soutenu par deux photos des usines de production.  

La dernière leçon, À la librairie (leçon 14, p.128-134) propose un texte 

simple, mais qui ne pouvait pas échapper aux références stéréotypées de 

l’époque. Accompagné d’une photo qui envisage des enfants-pionniers 
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dans une librairie, le texte fabriqué présente Petre et Ştefan devant une 

vitrine de livres destinés à la lecture des élèves. Les deux jeunes garçons  

cherchent des livres qui font l’apologie de la valeur inestimable du 

pays : Ţara de piatră de Geo Bogza, Baltagul de Mihail Sadoveanu, les 

volumes de poésies d’Alecsandri et d’Arghezi et surtout le volume de 

Victor Tulbure, În lume nu-s mai multe Românii. 

Les noms propres qui apparaissent à travers les leçons du manuel 

entier tiennent aux  noms roumains : Cristina, Tudor, Maria, Ştefan, Sergiu, 

Mihai, Victor, Elena, Bogdan, Andrei, Dan.  

Le manuel de langue française pour les IIIème et IVème années d’étude, 

rédigé sous la direction de Doina Popa-Scurtu, Olimpia Coroamă et Dan Ion 

Nasta, propose une même mention d’ouverture que les manuels précédents, 

note à laquelle s’ajoute le message du président Nicolae Ceauşescu :  

 

Etudiez, étudiez, étudiez  encore ! Cherchez, cherchez, travaillez ! 

Lisez étroitement l’instruction à la recherche, au travail ! C’est 

seulement ainsi que vous deviendrez de bons patriotes, de bons 

révolutionnaires, des citoyens à toute épreuve de la Roumanie 

socialiste, des défenseurs dévoués de son indépendance et de sa 

souveraineté ! (p. 3)  

 

La première leçon, Allez en Roumanie !, est une invitation à la découverte 

des beautés du pays. Avec un lexique stéréotypé et des clichés spécifiques à 

l’époque communiste, le vocabulaire proposé à l’apprentissage des élèves 

fait référence à « l’hospitalité des habitants », « à l’histoire du peuple », 

« aux paysans attachés à leur terre » (p. 10) La même leçon, en variante 

détaillée (p. 15), se dévoile comme un entretien d’un chef d’agence de 

voyage qui propose à un étranger, Monsieur Roger, de venir visiter la 

Roumanie, « un pays à la fois agréable et intéressant », dont la capitale est 

« une belle ville avec des monuments intéressants, des parcs et des jardins, 

de nouveaux quartiers élégants et modernes ». « Le littoral de la mer 

Noire » attire tout voyageur et « le Delta du Danube est une véritable 

merveille de la nature » ; « les montagnes sont majestueuses et les vallées 

pittoresques : l’Olt, l’Argeş, le Mureş ». « Le peuple possède la plus grande 

des richesses de ce monde : l’amour du pays ».  
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La leçon 2 (pp. 17-23) met l’accent sur Les produits de qualité que 

Monsieur Daniel Roger pourrait trouver en Roumanie. Un journaliste 

français, ami de Roger, « s’est renseigné sur l’industrie roumaine, en vue 

d’un reportage sur notre pays ». C’est pour cela qu’il lui présente « ce qui 

est extraordinaire en Roumanie : l’essor de l’industrie. La capitale, par 

exemple, est la ville où toutes les industries sont représentées : industrie 

des constructions mécaniques, industries lourde et légère, chimique et 

alimentaire ». En outre, « à Braşov sont fabriqués des camions et des 

tracteurs » et « à Craiova – des locomotives ». « Le développement est 

l’objectif principal de ce pays. *<+ L’industrie est présente partout en 

Roumanie. Il n’y a pas de ville sans une ou plusieurs fabriques. *<+ 

L’architecture des usines et des nouveaux quartiers parle de la vie intense 

des ouvriers roumains. La Roumanie est le pays du travail et des 

travailleurs. » (p. 24) 

Un exercice de traduction de phrases (exercice 2, page 25) attire 

l’attention par l’insistance sur les références stéréotypées : « Poporul român 

munceşte pentru dezvoltarea ţării. / Industria noastră chimică este foarte 

dezvoltată. / În această uzină de automobile muncitorii au rezultate foarte 

bune. / Muncitorii fruntaşi sînt mîndri de munca lor. »  

La leçon 3, Les épis d’or, met en évidence les fêtes populaires, le 

folklore, les  traditions des villages et surtout la particularité du pays 

roumain en tant que pays agricole. (pp. 25-30) Un groupe de touristes 

étrangers, arrivés dans un petit village de Transilvania, assistent à la fête de 

la moisson :  

 

La couronne d’épis représente la couronne de la moisson, symbole de 

l’abondance. Au petit matin, les paysans – hommes et femmes – se 

rendent aux champs pour moissonner du blé. Le travail terminé, ils 

choisissent la plus belle jeune fille du village C’est elle qui doit porter 

la couronne. *<+ Ce sont les villageois qui accompagnent la jeune fille 

jusqu’à la maison de ses parents. La joie règne dans tout le village : les 

paysans chantent et dansent dans leurs beaux costumes. Les danses 

que nous venons de voir, les chansons que nous venons d’entendre 

font que la beauté de cette fête traditionnelle. *<+ Il y a encore le 

festin. La jeune fille vient de mettre la couronne au milieu de la 
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grande table. Le soleil fait briller l’or de ses épis. Décidément, la 

moisson est bonne cette année !  

 

La leçon 5, Entre nous les chimistes, propose une leçon de chimie dans le 

laboratoire de l’école. La référence est évidente et s’adresse à la 

participation active des élèves au développement de la science. 

La leçon 6, La joie de lire : Ah, ces devoirs ! présente, pour la première 

fois, un extrait de texte authentique, d’après Paul Vaillant-Couturier, 

Enfance. (pp. 54-55) C’est une bonne occasion pour faire connaître aux 

élèves quelques données biobibliographiques de l’auteur et de sa vie : ses 

souvenirs d’écolier.  

La leçon 7, Mon passe-temps préféré (pp. 60-66), annonce un sujet 

préféré par les élèves, mais petit à petit, on découvre que le texte fabriqué 

encourage trois frères (Maria, Paul et Marcel) de se rendre à la « Maison des 

Pionniers et des Faucons de la Patrie ». Fiers de leur statut de pionniers, ils 

« mettent leurs foulards rouges bordés de tricolore ».  

La leçon 8, Saisons et travaux (pp. 67-74), revient sur le même thème 

des travaux saisonniers dans « notre pays agricole ». Accompagnée d’une 

photo de l’ancien président de l’Etat, très fier de la récolte de blé, le texte 

présente aux élèves une dimension exagérée du développement rural, où  

 

l’agriculture, branche de base de l’économie nationale, a enregistré des 

transformations qualitatives supérieures. Elle a un caractère intensif, sur 

la base des conquêtes des techniques modernes, bénéficiant du 

concours de l’industrie et de la recherche scientifique. Il faut souligner 

que la nouvelle révolution agraire suppose un puissant essor de la 

science en tant que force productive. Voilà pourquoi le destin du village 

roumain est étroitement lié au développement de l’agriculture. Ce 

niveau de développement est illustré également par le degré de 

civilisation matérielle et spirituelle des villages. Conçu comme un 

système moderne de localités, élaboré et réalisé d’une manière unitaire 

et harmonieuse sur tout le territoire de la Roumanie, la modernisation 

des villages commence à se matérialiser. *<+ Chez nous, dit un paysan, 

on est agriculteur de père en fils. Nous travaillons toute l’année. Le 

printemps, on laboure nos champs et les semailles préparent la riche 

moisson de l’été. L’automne, on fait la cueillette des fruits et le vendage. 
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*...+ Voilà les granges où l’on conserve le blé et l’avoine. Sur votre droite 

vous avez les étables. [...+ Beaucoup d’entre nous s’occupent de 

l’élevage du bétail. Regardez maintenant les hangars qui abritent les 

machines agricoles : les tracteurs, les moissonneuses et tous les autres 

outils nécessaires aux travaux des champs. *<+ Il y a tant de choses à 

voir dans notre village ! [ <+ Il y a de nouveaux bâtiments pour les 

paysans, qui rapprochent le village de la ville. Il faut voir le nouveau 

visage d’un village. (p. 75). 

 

Pauvre en références culturelles francophones, le manuel comprend 

quelques extraits modestes de textes authentiques : Comme il était bon, mon 

père ! d’après Frédéric Mistral, Mémoires et récits (leçon 9, pp. 76-77), « Pitié 

pour les oiseaux ! » d’après Jules Renard, Histoires naturelles (p. 93), À travers 

champs d’après Anatole France, Pierre Nozière. Pour mieux  comprendre les 

textes, les données biobibliographiques des auteurs viennent compléter les 

leçons. 

La IIIème année d’étude finit par la leçon 14, dont le thème principal 

C’est la fête du 23 Août. Le message du président de l’État (« L’acte 

historique du 23 Août 1944 a ouvert une nouvelle époque pour l’histoire 

millénaire de notre peuple ») précède le texte fabriqué, texte qui comprend 

un vocabulaire vide, qui n’a rien à faire avec l’apprentissage de nouveaux 

mots et expressions :  

 

La fête nationale montre l’unité et la vigueur d’un peuple. Elle montre 

aussi son amour du passé, car la fête nationale commémore un 

événement historique important. Le 23 Août le Roumains fêtent la 

révolution de libération sociale et nationale antifasciste et anti-

impérialiste. Ce jour héroïque marque la date de naissance de la 

Roumanie nouvelle. 

Chaque année on fête le 23 Août dans tous les coins du pays. Voilà ce 

que Dan a écrit dans son journal : 

Le 23 Août ! 

8 heures : La parade commence. On voit des milliers de gens défiler 

devant la grande tribune officielle, en exprimant leur joie et leur 

reconnaissance. Ils défilent devant les dirigeants du parti et de l’État 

roumain. 
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Le défilé du 23 Août est impressionnant avec ses drapeaux 

multicolores qui flottent au vent. 

11 heures : La manifestation prend fin. La fanfare va bientôt faire le 

tour du boulevard en jouant des musiques militaires. L’après-midi la 

fête continue sur les estrades et sur les terrasses ornées de guirlandes 

tricolores. On donne des spectacles populaires, on entend partout des 

chansons. 

Tout le monde est heureux ! 

22 heures. Pour finir cette belle  journée d’été on a préparé un beau 

feu d’artifices. Les fusées montent dans le ciel. Elles font des bouquets 

des lumières jaunes, rouges, bleues et vertes. On entend partout des 

chants patriotiques qui rendent hommage aux héros du glorieux Août 

1944. 

Vive le 23 Août ! (pp. 115-116) 

 

Quant aux exercices, on maintient la même lignée des clichés. L’exercice 3, 

page 116, un exercice de traduction de texte, insiste sur l’importance de la 

fête nationale : « Sărbătoarea de 23 August arată unitatea poporului român, 

dragostea lui pentru patrie. În fiecare an se sărbătoreşte această zi în toate 

colţurile tării. Pretutindeni se aud cîntece patriotice, se văd drapele 

fluturînd în vînt. Pionierii şcolii noastre defilează şi cîntă cu bucurie. » 

La révision finale comprend, outre les éléments de grammaire, des 

exercices de dictée afin de vérifier la correction de l’orthographe. Les trois 

textes proposés par les auteurs des manuels visent, évidemment, la 

connaissance des beautés du pays et font l’apologie du développement 

industriel et agricole du pays. 

 La IVème année d’étude s’inscrit maintient le même schéma de la 

IIIème. On continue l’étude par la leçon 15 qui revient sur le charme et les 

beautés du Pays où l’on revient toujours (pp. 132-137). On remarque, de 

nouveau, un tel intérêt porté sur les textes authentiques proposés comme 

lectures : le poème d’Alphonse de Lamartine, Le Chêne (p. 154), Les chasseurs 

de casquettes (p. 162) et La terrible entrevue (p. 218) d’après Alphonse Daudet, 

Tartarin de Tarascon, des textes des revues Passe-Partout (Dans un grand 

magasin)  (p. 178) et La France en direct, Editions Hachette (p. 199), Une 

fontaine dans le désert d’après Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince (pp. 
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181-182), Le cancre et la zoologie d’après Jean-Charles, La Foire aux Cancres (p. 

245), Etre homme, c’est être responsable d’après Antoine de Saint-Exupéry, 

Terre des hommes. (p. 247) 

 Les auteurs du manuel reviennent sur la thématique traditionnelle 

de la beauté et des trésors folkloriques du pays dans la leçon 18, Un musée 

original (pp. 155-159). Deux photos des maisons traditionnelles (Le Musée 

du Village) soutiennent l’harmonie et le bon goût des constructions 

villageoises.   

Les hommes de science de nationalité roumaine et les représentants 

de la technique  sont faits connaître aux élèves par l’intermédiaire de deux 

leçons : Voler de ses propres ailes (p. 199-205), et L’aigle des Carpates » (pp. 208-

214) et une lecture : Un Roumain dans le cosmos. Aurel Vlaicu et Dumitru 

Prunariu sont les représentants d’élite de l’aviation roumaine, qui ont 

marqué des moments-clé dans l’évolution de la technique.  

La thématique des valeurs nationales (la nation, la solidarité, la paix, 

la justice, l’idéal, la loi, le bonheur) reviennent dans la leçon 26, Le goût du 

bonheur (pp. 227-233). On insiste sur ce fait tout en utilisant des phrases 

stéréotypées dans les phrases présentées aux élèves :  

 

Le 1er Décembre 1918 est une date importante dans l’histoire de la 

nation roumaine. 

Les bons travailleurs ont toujours l’impression qu’ils pourraient 

travailler davantage. 

Le 1er Mai, nous manifestons notre solidarité avec les travailleurs du 

monde entier. 

Le peuple roumain aime la paix. 

L’homme cherche depuis toujours la justice et le bonheur. 

La liberté, la paix et la justice sont les grands idéaux de l’homme.  

L’aspiration à la paix ennoblit l’homme. 

La loi est l’instrument de la justice. (p. 228) 

 

La même leçon détaillée est, en fait, un hommage rendu à la fête du 1er Mai 

et propose, à son début, la citation du poète français Paul Eluard, partisan 

du communisme français : « Pour tous du pain, pour tous des roses. » (p. 

233) Le texte proprement-dit n’offre pas du tout la possibilité aux élèves de 
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s’enrichir le vocabulaire ou de se développer les compétences orales ou 

écrites :  

 

Fête du printemps et de la joie, le Premier Mai est avant tout la fête du 

travail. C’est le jour où notre nation manifeste sa solidarité avec les 

travailleurs du monde entier. Le même idéal fait vibrer nos cœurs et le 

poète l’exprime mieux que personne : „L’amour de la justice et de la 

liberté / A produit un fruit merveilleux /  Un fruit qui ne se gâte pas / 

Car il a le goût du bonheur.‛ (Paul Eluard)  

 

La leçon continue avec un autre poème de Paul Eluard, Bonne justice, et à la 

fin les auteurs du manuel proposent la lecture du poème « Le Premier 

Mai » d’Henri Bassis, éloge à la fête déjà citée. Les exercices applicatifs 

reprennent le vocabulaire sec ; un tel exemple serait l’exercice 3, page 235 : 

« Traduisez : 1 Mai este sărbătoarea muncii. Această frumoasă zi de 

primăvară este ziua solidarităţii celor ce muncesc. În toate colţurile lumii, 

muncitorii îşi manifestă dorinţa de pace. Aceleaşi idealuri fac să vibreze 

toate inimile. Fericirea tuturor depinde de pace: războiul este duşmanul 

fericirii noastre. Eroii exprimă idealurile şi aspiraţiile popoarelor. » (p. 235) 

Le manuel finit dans la même lignée vide de sens : la tonalité 

optimiste des Jeunes Communistes en tant que Bâtisseurs de l’avenir (pp. 

252-257) :  

 

L’homme nouveau doit être le bâtisseur de son propre avenir. Les 

actions de la Jeunesse Communiste ont le même but : bâtir un monde 

meilleur. La création du Parti Communiste Roumain est une date 

importante dans notre histoire. L’union de la jeunesse Communiste 

est une organisation politique. Edifier la société socialiste doit être 

l’œuvre de toute la nation. Le privilège de la jeunesse est de participer 

à la création d’un monde nouveau. Dans l’industrie chimique les 

ingénieurs roumains sont à la pointe du progrès. » *<+ « L’union de la 

Jeunesse Communiste de Roumanie est notre grande famille. Depuis 

sa création, en 1922, cette organisation participe sans relâche au 

programme d’action du Parti Communiste Roumain. Cette liaison 

étroite donne un sens à nos actions qui ont toutes le même but : édifier 

la société socialiste. *<+ (p. 257) 
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Pour conclure, on pourrait affirmer que les manuels en questions ont de 

nombreux points communs. L’enseignement de la langue française s’est 

fait, dès le début, sans aucune liaison avec les  cultures françaises et 

francophones ou les éléments de civilisation. Les leçons de vocabulaire sont 

riches en termes secs, appartenant à l’idéologie communiste et aux réalités 

roumaines de l’époque totalitaire. Les vraies valeurs nationales ont été 

transformées en stéréotypes culturels et, de cette manière, le contenu des 

leçons met l’accent sur les réalités autochtones plutôt que sur les aspects 

culturels de la langue française. C’est pour cela que ces manuels n’offraient 

pas aux élèves la chance de se développer la compétence culturelle.     
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în dramaturgia Geaninei Cărbunariu* 
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Abstract: Geanina Cărbunariu is one of the atypical figures of romanian theatre. As a 

young artist, she maintained an independent artistic attitude and despite her age she was 

recognized and acknoledged by the international artistic community. Through her work 

and press statements she always aimed to promote unrestricted artistic work, aspiring to 

create valid, high-quality theatre. As a writter and theatre director she’s interested in 

adopting significant themes for conteporary romanian society. Her straightforward speech 

becomes aggressive to audiences and institutions that refuse to talk freely about delicate 

matters concerning the community. The theatre play „20/20‛ is a perfect example of 

Cărbunariu’s social consciousness and political attitude. The show is based on real events 

that occurred in Tîrgu-Mureș in the 90’s, and strives to promote social dialogue between 

two ethnic groups that live there. At the same time she isn’t afraid to criticize, mock or 

unmask unhealthy social behavior even if it’s active or passive-aggressive. Working with a 

mixt team form both ethnies, Cărbunariu succedes to create a social engaged theatre show, 

that promotes real social values and the importance of diversity.  

 

Keywords: activism, social theatre, „20/20‛, milticultural, writer-director, social 

dialogue. 

 

Text / spectacol şi context 

 

„Gianina Cărbunariu (1977) is widely considered the "enfant 

terrible" of Romanian contemporary drama. The 33-year-old artist has has 

been short-listed by the Romanian media as one of the 100 most influential 

women in Romanian society today.‛ [1] 

Gianina Cărbunariu este poate cea mai puternică voce a teatrului 

românesc contemporan. Este unul dintre puţinii creatori români care, ca 

reprezentant al genului feminin a reușit să-și impună un statut bine meritat 

într-un sistem refractar. Activitatea artistică impresionantă a Gianinei 
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Cărbunariu, derulată într-o perioadă de paisprezece ani, devine o 

coordonată reprezentativă a teatrului românesc de astăzi și de mâine.  

Regizor și dramaturg, Gianina Cărbunariu și-a asumat o misiune 

clară în teatrul românesc, aceea de a creea un teatru reprezentativ pentru 

societatea românească contemporană, un teatru care se adresează 

publicului într-o manieră directă încercând să-l conștientizeze asupra 

situaţiei sale prezente. Teatrul Gianinei Cărbunariu este un teatru care se 

naște din relaţia și preocuparea faţă de problemele comunităţii, potrivit 

declaraţiilor autoarei: 

 

Cred că orice act artistic contemporan vine din realitate, altfel nu văd 

cum ai putea să faci artă total rupt de un context. Dacă tot fac meseria 

asta, măcar să vorbesc despre lucruri care mă interesează. E o şansă să 

poţi să faci public ceea ce gândeşti. Eu cred ca până şi manifestările 

artistice îndepărtate de realitate au o miză socială şi politică. 

*Cărbunariu, apud Zorzor: 2014+ 

 

Totodată preocupările acesteia au fost puse în permanenţă în relaţie cu 

ideile și practicile sistemului instituţionalizat faţă de care s-a plasat mereu 

în opoziţie. Încearcă mereu să propună un teatru al valorii autentice bazat 

pe criterii relevante profesiei și nu pe criterii de marketing sau pe idei și 

concepte artistice preconcepute, moștenite și reiterate de-a lungul anilor în 

detrimentul dezvoltării. Într-un interviu acordat recent lui Andrei Crăciun, 

Geanina Cărbunariu se întreabă, semnificativ: 

 

Se vor simţi oare încurajaţi managerii instituţiilor de teatru să trateze 

spectacolele nu după mărimea decorului în scenă, a costului de 

producţie, a ‚vedetelor‛ prezente în scenă, ci după criterii ce ţin de 

estetică, de relevanţa spectacolului, a procesului de lucru, a 

proiectului în sine pentru comunitatea locală și internaţională? Vor 

înţelege că menirea lor și a instituţiilor pe care le conduc este să 

deschidă publicului noi orizonturi, să spună ceva despre ceea ce trăim 

noi acum, în secolul XXI, și nu să restrângă aceste orizonturi prin 

propuneri de secol XIX? *Cărbunariu, apud Crăciun, 2015+  

 

Cărbunariu este unul dintre artiști români care înţelege de la început că nu 
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este suficient doar a-și practica meseria și propune încă din primele 

momente ale existenţei sale artistice modalităţi de revigorare și dezvoltare a 

teatrului românesc. La începutul anilor 2000, alături de alţi trei colegi de 

generaţie înfiinţează „Dramacum‛, o grupare artistică al cărei principal 

scop era încurajarea, dezvoltarea și promovarea dramaturgiei românești 

contemporane, dovedind astfel existenţa nevoii dramaturgului român.  

Fără sprijin din partea sistemului în care activează, Cărbunariu 

reușește totuși să-și croiască drum pe scenele internaţionale. Obţine o bursă 

de studii într-un program de dramaturgie la Royal Court Theatre în Londra. 

Acolo dezvoltă Kebab, text despre condiţia românilor în străinătate,  care va 

fi montat în Anglia, Franţa, Germania sau Belgia. „Pentru mine, este una 

dintre cele mai bune şi talentate scriitoare de literatură dramatică. Textele ei 

nu conţin un cuvânt în plus, sunt concise şi clare, au o structură dramatică 

foarte bună. Personajele ei sunt solid construite, mişcarea lor fiind riguros 

controlată. *...+ Gianina are o scriitură puternică. În spatele rândurilor ei se 

simte o pronunţată voinţă‛ *Wolf, 2010+, declară regizoarea care a montat 

în 2008 Stop the Tempo pentru Volkstheater, Katrin Hiller.  

Succesul regizoarei nu se oprește aici, ci dimpotrivă cucerește noi și 

noi orizonturi, reușind într-un final să primească recunoaștere și din partea 

sistemului teatral românesc, deși, așa cum declară, niciodată recunoașterea 

nu a fost unul din obiectivele sale principale.  

Poate cel mai mare succes din punctul de vedere al vizibilităţii l-a 

obţinut prin invitaţia de-a participa în cadrul secţiunii ON a Festivalului 

Avignon cu spectacolul Solitaritate produs de Teatrul Radu Stanca din Sibiu.  

Coordonatele majore ale teatrului Gianinei Cărbunariu sunt temele 

sociale și politice abordate, precum traficul de fiinţe umane în mady.Baby-

edu, vanzarea abuzivă de terenuri în De Vânzare / For sale sau trecutul 

comunist în relaţie cu prezentul în Tipografic Majuscul și Xmm din Ykm, un 

limbaj apropiat de cel folosit în viaţa cotidiană, plin de autenticitate, 

violenţă și candoare specifică spaţiului românesc, și nu în ultimul rând o 

estetică acidă, critică, plină de ironie. Toate acestea definesc un autor care, 

de cele mai multe ori, pare că se poziţionează împotriva elementelor nocive 

ale socio-politicului, dar și a atitudinilor nesănătoase și neproductive ale 

individului reprezentant al societăţii civile.  
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În niciun caz nu este un spirit romantic în abordare, menţinându-se 

mereu pragmatică și subversivă, și dramaturgic și regizoral. În majoritatea 

pieselor și spectacolelor sale, Cărbunariu nu iartă spectatorul reamintindu-i 

mereu că este direct implicat și principalul responsabil pentru modul în 

care arată societatea și pentru problemele de care este sau nu este conștient, 

dar de cele mai multe ori alege să le ignore. De cele mai multe ori, 

spectacolele Gianinei dau senzaţia că își privește publicul așa cum își 

privește personajele din Stop the tempo. „Nici urmă de eroi tragici printre 

personajele Gianinei Cărbunariu. Sunt anti-eroi până în măduva oaselor. 

Incapabili să se lupte, incapabili să pună lumea la loc „în ţâţâni‛ şi plictisiţi 

de moarte. Nici un erou tragic n-are timp să se plictisească, pentru că 

destinul i-a dat dintru început o misiune.‛ *Andronescu, 2011+ În același 

timp teatrul Gianinei Cărbunariu pare că cere de la spectator schimbarea, 

trage semnaluri de alarmă, „wake-up call-uri‛, critică, dar toate acestea cu 

un scop didactic. „Treziţi-vă‛ pare un mesaj care reiese permanent din 

spectacolele și piesele acestei autoare contemporane, iar mizele ei sunt 

extreme și mereu urgente. „Să ne uităm, de exemplu, la cultură, cum fiecare 

teatru încearcă să supravieţuiască. Dacă nu încercăm să trăim împreună, 

atunci riscăm să murim cu toţii‚ *Cărbunariu, apud Zorzor: 2014+. Acest tip 

de atitudine socială definește esenţa creaţiei autoarei și devine în același 

timp motorul care generează texte și spectacole care vorbesc despre 

subiecte sensibile, dure, incomode, evitate sau uitate. Maniera în care 

Cărbunariu propune discuţia despre adevărurile și fenomenele lumii 

contemporane este întotdeauna aproape brutală, directă, fără metafore sau 

menajamente, ca și când temele sale reprezintă o nevoie urgentă de analiză 

și dezbatere.  

Un aspect foarte important este dubla funcţie pe care Cărbunariu o 

deţine în majoritatea creaţiilor sale. De cele mai multe ori își montează 

propriile texte, doar atunci simţindu-se liberă. Această dublă poziţie nu 

face decât să îi ofere artistei un grad ridicat de control asupra întregului 

proces artistic, condiţie necesară în situaţia în care observăm un artist care 

se plasează în zone cu grad de risc ridicat din punct de vedere teatral. De 

aceea opera Gianinei Cărbunariu trebuie analizată folosind ambele 

paradigme, atât cea a dramaturgului, cât și cea regizorală.  
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Din punctul de vedere al procesului de creaţie, în opera Gianinei 

Cărbunariu se regăsesc o multitudine de tehnici neconvenţionale, proces 

care uneori devine chiar și parte integrantă a spectacolului final. E cazul 

spectacolului 20 / 20, în care autoarea alege să introducă în spectacol un 

moment cu care s-a întâlnit pe parcursul documentării, în care se lovește de 

refuzul oamenilor de a vorbi despre un incident petrecut la ei în oraș. De 

cele mai multe ori se bazează pe o documentare temeinică, folosind, atunci 

când consideră necesar, tehnicile verbatim, sau imaginează scenarii pe baza 

unor dosare din arhivele statului în spectacole precum Tipografic Majuscul 

și Xmm din Ykm. Totodată, ficţiunea este prezentă în opera sa și se 

întrepătrunde cu realitatea documentată pentru a-i servi conceptului 

general al spectacolului.  

 

20/20  

 

Până la mineriada din iunie ‘90, evenimentele de la Târgu-Mureş 

aruncau România în preistorie. La mai bine de 15 ani de la 

evenimente, episodul „Târgu-Mures, martie 1990‛ mai supravieţuieste 

doar prin câteva comemorari întreţinute pe plan local. Dincolo de 

bătăile propriu-zise din zilele de 19 şi 20 martie, dincolo de scenariile 

vehiculate pe diverse căi şi dincolo de reprezentarea pur istorică a 

evenimentelor de atunci, rămân personajele, poveştile lor, frustrările 

şi patimile, împacarea şi resemnarea, regretele şi reproşurile. [Mincan, 

2005] 

 

Demersul dramaturgic și regizoral al Gianinei Cărbunariu cu piesa de 

teatru și spectacolul 20 / 20 reușește să se încadreze într-o serie variată de 

concepte ale teatrului social și politic: de la docu-drama, la teatru 

comunitar, la intervenţionism și activism cultural. Dacă se poate folosi un 

cuvânt care să descrie întregul demers, acesta ar fi plurivalenţa, din toate 

punctele de vedere. Spectacolul, care are la bază conflictele interetnice din 

martie 1990 din Târgu Mureș, capătă un spectru larg și divers atât la nivelul 

conceptelor și metodologiilor de construcţie a textului dramatic, cât și la 

nivel de limbaj (în text autoarea folosește patru limbi: română, maghiară, 

engleză și franceză). Totodată, el capătă multitudinea de nuanţe prin 
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nenumăratele perspective spaţio-temporale cu care jonglează în spectacol 

cu o naturaleţe de invidiat, prin diversitatea punctelor de vedere ale 

persoanelor intervievate și redate în piesă prin metoda „verbatim‛, dar și 

prin introducerea elementelor ficţionale bazate pe documentare, care au 

rolul de a construi discursul dramatic și regizoral într-un spectacol cu actori 

atât maghiari cât și români. Un alt aspect extrem de important este că 

spectacolul este prezentat în Târgu Mureș, unui public care încă are 

întipărite în memoria colectivă traumele unui trecut rușinos, despre care 

din varii motive refuză să vorbească deschis. Dincolo de toate, proiectul 

teatral are un obiectiv clar și asumat, acela de a promova diversitatea 

culturală și dialogul interetnic într-un spaţiu încărcat de tensiuni istorice, 

de inabilitatea unei comunicări reale și de traume naţionale care trasează 

graniţe invizibile în conștiinţa unor oameni care totuși, împart același 

spaţiu geografic.  

Analiza proiectului teatral 20 / 20 va fi o încercare de înţelegere a 

acestuia luând în considerare toate elementele care îl compun. Un proiect 

care promovează unitatea în diversitate, cu un text construit parte din 

interviuri, parte dezvoltat cu actorii la repetiţii, un spectacol care nu 

urmează metotologiile clasice de construcţie și de creaţie, merită o analiză a 

părţilor în relaţie permanentă cu întregul, anume cu spectacolul.  

Titlul 20 / 20 are în componenţa sa două trimiteri clare, directe, dar 

puternice ca mesaj prin simplitatea lor. Data de 20 martie 1990 a fost ziua 

de conflict aflat la apogeu între taberele de români și maghiari, zi soldată cu 

cinci morţi și douăzeci de răniţi, iar al doilea „20‛, ne spune că au trecut 

douăzeci de ani de la tragicul eveniment și că el trebuie asumat în 

conștiinţa locală, dar și naţională, acceptat, privit, studiat și poate iertat din 

toate punctele de vedere, dar în niciun caz îngropat.  

 

Pe 19 şi 20 martie 1990 la Târgu-Mureş au avut loc confruntări între 

membrii comunităţilor română şi maghiară, în care şi-au pierdut viaţa 

şi au fost rănite persoane din ambele tabere. Atât poate afla cu 

certitudine cel care porneşte azi pe urma conflictelor interetnice 

cunoscute şi sub numele de martie negru. Evenimentul este pomenit 

din când în când în câte un discurs politic, mesajul căpătând diferite 

culori în funcţie de partid. Lipseşte consensul referitor la motivele 
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declanşatoare, derularea, consecinţele şi gravitatea evenimentelor. 

Diferitele perspective îşi apără propriul adevăr fără să fi intrat 

vreodată în dialog deschis şi definesc chiar şi după douăzeci de ani 

atmosfera şi relaţiile româno-maghiare din Târgu-Mureş. În 

instituţiile oraşului românii şi maghiarii lucrează mai degrabă unul 

lângă celălalt decât împreună. De cele mai multe ori tinerii merg în 

cluburi şi baruri diferite, în funcţie de etnie. Manualele de istorie 

vorbesc sporadic despre fenomenul minorităţii. [2] 

 

Devine clară motivaţia și necesitatea unui astfel de demers artistic într-un 

spaţiu care își neagă trecutul recent aproape cu frenezie și care dă dovadă 

de imaturitate la nivelul reprezentanţilor, dar și al societăţii civile printr-o 

atitudine ignorantă, a prefacerii și a ipocriziei.  

„Spectacolul e un declanşator – pentru o armă fără amortizare – de 

reacţii intelectuale şi umorale, culturale şi naţionale. Iar Gianina 

Cărbunariu e printre puţinii artişti români de teatru care poate şi vrea să 

apese butoanele subiectelor touchy ale României de azi.‛ *3+. Așadar, încă 

odată, dramaturgul-regizor Gianina Cărbunariu își reafirmă poziţia 

vigilentă a unui artist ce își urmărește neobosit viziunea și misiunea 

artistică, socială și politică atacând direct un subiect dur, dar reușind să 

păstreze în același timp un anumit tip de delicateţe și puritate în discursul 

dramatic, dând dovadă de un acut simţ al empatiei faţă de condiţia 

personajelor principale din piesă care reprezintă parte integrantă a 

publicului târgumureșean.  

Personajele și distribuţia rolurilor în sine reprezintă un pas major în 

crearea comunicării interetnice. Actori români și maghiari dovedesc 

deopotrivă ralierea la același impuls pacificator care se regăsește constant 

în piesă. Fără a deveni un spectacol propagandistic, cu mesaj perceput în 

stilul pozitivismului superficial, 20 / 20 este încărcat de sentimentul 

normalităţii și armoniei, al unităţii în diversitate care se dovedește a fi 

prezent în conștiinţa publicului-actor.  

Tot în ceea ce privește distribuţia, o altă decizie care dovedește 

abilitatea Gianinei Cărbunariu de-a-și urmări loial mizele sociale și artistice 

e reprezentată de crearea unei ambiguităţi spectaculare prin distribuirea 

actorilor de etnie română în rolurile personajelor maghiare și invers.  
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În spectacol, există un monolog al unui personaj de etnie română. El 

este interpretat de un actor maghiar. Mai există un personaj 

interpretat de Cristina Toma. Criticul Andrea Tompa remarca 

identitatea ambiguă a acestor personaje, o identitate pe care aceasta o 

numea „queer‛ și care lasă poarta deschisă foarte multor interpretări, 

tocmai pentru că sunt greu de prins într-o singură interpretare. *4+ 

 

Piesa are în structura ei optsprezece scene care nu respectă un traseu 

temporal al evenimentelor ci mai degrabă e un „du-te vino‛ în axa 

temporală a acelor zile privite înainte, în timpul și după conflicte, traseu 

care părăsește adeseori momentul „20 martie‛ și divaghează deopotrivă în 

real și ficţional pentru a materializa contextul cultural, istoric și social, dar 

și pentru a-și prezenta propriile viziuni și ideologii socio-politice.  

Tema memoriei este prezentă preponderent în spectacol, iar 

personajele construite pe baza interviurilor încă păstrează vie amintirea 

evenimentelor petrecute, dar o poziţionează permanent în relaţie cu un 

prezent adeseori la fel de ambiguu precum trecutul.  

Prin colectarea amintirilor, spectacolul încearcă să facă puţină 

ordine și să arunce lumină mai mult în spaţiul prezentului, acesta fiind 

singurul spaţiu unde creatorul poate spera să opereze schimbări. „Timpul a 

trecut și memoria celor intervievaţi face mereu conexiuni cu prezentul, 

aceasta a fost vizibil de la început în documentare și ne-a direcţionat spre 

un spectacol în care miza este astăzi și nu ieri. ‛[5] 

Un alt tip de „săritură‛ este folosit adeseori în piesă, anume aceea a 

revenirii în momentul prezent al spectacolului. Relaţia imediată cu 

spectatorul și sentimentul unui „aici și acum‛ este redeclanșat în piesă, 

amintind în permanenţă că analiza trecutului are ca unic scop modificarea 

atitudinii din prezent. 

Mărturiile acelor zile încep cu o scenă colectivă plasată ca spaţiu și 

timp în mijlocul conflictelor din 20 martie. Un grup mixt de prieteni români 

și maghiari, caută un adăpost, o cale de-a ajunge acasă în siguranţă.  

 

RADU: Daca fugim, ne trag un caft, şi ne mai întreaba o pulă. 

ROLANDO: Unde dracu să ne întoarcem, la omor, în piaţă? 

ANDRAS: Dă o ţigară! 
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ABA: Ne trag ăştia o bătaie.  

RADU: Taci o dată şi mergi. Mergi.  

ABA: Şi cum ne dăm seama dacă-s români sau unguri?  

ANDRAS: Zicem Tessék/ Poftiţi şi vedem noi ce zic. *Cărbunariu, 

2015: 3] 

 

Tema grupului interetnic de prieteni în mijlocul evenimentelor acelor zile 

pare o anomalie socială, când, aparent, conflictele au fost produse pe 

fondul unei rupturi în comunitate. Vulnerabilitatea acestui grup crește 

exponenţial atunci cand se naște în conștiinţa fiecăruia posibilitatea de a fi 

răniţi de ambele tabere. Tocmai această „anomalie‛ socială a grupului mixt 

pare să fie unul din argumetenle forte ale demersului artistic. Ideea 

comunităţii mixte funcţionale, bazată pe criterii de relaţii interumane și pe 

apropiere reluată de mai multe ori în piesă în diverse scene pare a fi soluţia 

salvatoare pe care o propune autorul. „Cum a fost totuși posibil să se 

întîmple ce s-a întîmplat într-un oraș în care majoritatea covîrșitoare a celor 

cu care am vorbit, români și maghiari, ne-au spus că toată lumea a vrut să 

fie bine și că tuturor le pare rău sau le este rușine de acel moment?‛ *6+. De 

aceea, temele multor scene ţin de a construi tocmai această atmosferă în 

care toată lumea vrea „să fie bine‛. *7+ 

În același timp piesa e o argumentaţie a manipulării unei comunităţi 

de forţe politice și structuri statale, iar principalul argument care 

demonstrează acest lucru este în permanenţă „anomalia‛ comunităţii 

mixte. 

Replicile în care etnicii maghiari și români își înjură membrii etniei 

proprii capătă proporţii absurde privite în contextul acelor zile. În această 

situaţie miza se rezumă doar la supravieţuire, prin urmare adevăratele 

tabere își arată chipul. Conflictul își schimbă valenţa interetnică și se 

transformă într-un conflict în care taberele sunt împărţite între agresori și 

victime. Poziţia ambiguă a lui „ABA‛, care e și ungur și român dovedește 

inutilitatea și chiar imbecilitatea criteriilor care au stabilit taberele. 

Personajul „ABA‛, care „și-o ia oricum‛ *Cărbunariu, 2015: 4+ devine un 

reprezentant al întregii comunităţi și ideea care se desprinde afirmă clar că, 

în orice tabără s-ar poziţiona, toată lumea va fi victimă a acestui conflict.  
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În spectacol, actorii sunt plasaţi, ca mise en scène, într-un cerc, stând 

cu faţa spre exterior. Alegerea regizorală potenţează sentimentul încolţirii 

și plasează personajele într-un mediu în care spectatorul își poate imagina 

că de jur împrejurul lor sunt sute de oameni care urmează să îi linșeze pe 

tineri. 

Așa alege Gianina Cărbunariu să înceapă spectacolul 20 / 20, 

afirmând clar și direct, încă de la început, ipoteza de la care pornește în 

demersul artistic. Temele care apar în scenele ce urmează sunt împărţite în 

două categorii, teme care ţin de societate, de etnie și teme care ţin de 

individ, de persoană, de om și umanitate.  

În scena III, Zsolt, un etnic maghiar vorbește despre sentimentul 

naţionalist, într-un context în care a părăsit România și s-a înrolat în armata 

Israelului. „La noi în familie, nimeni nu mi-a băgat în cap că a fi maghiar e aşa o 

mare simţire. Nici pentru România nu am avut nici o< Şi uite că după un an aici, 

chiar simţeam ceva când se ridica drapelul israelian.‛ *Cărbunariu, 2015: 6+ 

Monologul continuă argumentaţia și trage un semnal de alarmă în 

conștiinţa spectatorului: cât de ușor este să fii manipulat atunci când 

nutrești sentimente patriotice și naţionale, cât de ușor poţi ajunge la crimă 

în numele unui stat care are totuși propriile lui obiective și interese, aliniate 

cu cele ale conducătorilor săi. „La câteva luni mi-am dat seama, eu fiind pacifist 

convins, că am ajuns între oameni care efectiv ziceau pe gură ca abia aşteaptă să 

omoare un arab, şi s-o umileasca pe una. Îmi placea să fiu în elită, dar nici chiar 

aşa. Am dezertat‛. [Ibidem] O precizare ce trebuie făcută e aceea că textul în 

limba română editat cu italic reprezintă replicile care în spectacol sunt 

spuse în maghiară.   

În următoarea scenă, Geanina Cărbunariu introduce un episod din 

perioada de documentare, o scena în care „Preoteasa‛  încearcă să-i 

convingă pe localnicii unui sat să dea un interviu echipei artistice, deloc 

surprinzător, majoritatea refuză pe motivul că „Îs supăraţi un pic şi pe 

mine şi pe părintele, că a mai venit o echipă de la televiziune, nu mai ştiu 

dacă de la Mureş sau de la Bucureşti, şi tot aşa am sunat şi i-am trimis, şi 

după aia oamenii o văzut şi s-o supărat, v-am zis< se plang c-o fost 

manipulat filmul< şi ziarele...‛. *Cărbunariu, 2015: 7+ 
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 Primul moment în care se descrie o imagine de ansamblu a 

modului în care arăta Târgu-Mureșul acelor zile este realizat prin mărturia 

a două personaje de origine olandeză, veniţi în România după Revoluţie cu 

ajutoare. Abia în această scenă, a VI-a, dramaturgul numește clar locul 

despre care va fi vorba în spectacol, transformând toate scenele de până 

atunci într-un prolog al întregului demers. În această scenă autoarea 

alterează timpul povestirii, părăsind planul prezentului și mutând dialogul 

într-un plan ficţional al trecutului care devine prezent teatral folosindu-se 

de tehnica „flash back-ului‛ *Pavis & Shantz, 1998: 151+. Această săritură în 

timp dinamizează acţiunea scenică și reamintește de atmosfera încărcată de 

panică din timpul conflictelor.  

Tema dublei etnii și a plurilingvismului este prezentă în piesă 

aproape în permanenţă, dar una dintre cele mai importante și relevante 

scene din 20 / 20 pentru întregul demers este scena XV, denumită simplu 

„Cristina‛. Numele scenei reprezintă doar o simplă apartenenţă la etnia 

română; ceea ce este cu adevărat șocant, fapt care reușește să risipească 

orice urmă de îndoială privind justeţea confictelor bazate pe diferenţa de 

etnie și limbă, este că scena este scrisă în patru limbi: română, maghiară, 

engleză și franceză. Sub forma unei scrisori trimise acasă, în Târgu Mureș 

de către o studentă plecată în străinătate: „ Here you live in both languages, 

you have no fucking idea how lucky you are, you are half-half, just like 

Hungarians and Romanians, in my home city, Târgu-Mureş. It’s awesome. 

It’s fabulous‛ *Cărbunariu, 2015: 50+ Această replică transmite unui mesaj 

clar, fără a și-l asuma în mod direct. Norocul de a trăi la intersecţia dintre 

două culturi este potenţat doar de norocul fetei care acum își asumă alte 

două reușind să-și împace în forul interior influenţele și diferenţele a patru 

culturi diferite. Finalul scrisorii îmbogăţește și potenţează intensitatea 

trăirilor resimţite atunci când gândul personajului zboară spre casă.  

 

Mă gândesc la voi în toate limbile. 

Împrăştiată cum mă ştiţi... 

Prima scrisoare după doi ani 

Quand même, mieux vaut plus tard que jamais, 

You know I love you, guys! 

Cu drag, drag!!!   (şi inimioară...) *Cărbunariu, 2015: 50+ 
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Autoarea demonstrează aici că individul deschis poate asuma în forul 

interior influenţele multiculturalismului și că acest fapt nu poate decăt să 

îmbogăţească și să elibereze spiritul.  

În următoarele trei scene denumite „Am fost manipulaţi‛, „Ghid de 

supravieţuire interetnică‛ și „După douăzeci de ani‛ se trasează concluziile 

întregului demers artistic. 

 În scena „Am fost manipulaţi‛ replica „N-a fost vina noastră. Absolut 

deloc. Cu toţii, cu toţii am fost manipulaţi. Păi SRL-ul, SRI-ul nu s-a re-

înfiinţat la câteva zile după 20 martie? Cu aceeaşi oameni, normal.Trebuia 

să arate că e nevoie de ei. Păi au avut concediu 3 luni cu plată< sau fără 

plată. Credeţi c-au stat degeaba?‛ *Cărbunariu, 2015: 52+ trage clar la 

răspundere, deși doar la nivelul unei presupuneri, structura serviciilor 

secrete românești. Următoarea scenă reamintește că încă există tensiuni 

interetnice.  În scena „Ghidul supravieţuirii‛, Cărbunariu face ce nu a făcut în 

nicio scenă din spectacol: plasează responsabilitatea direct spectatorilor. 

Dacă pentru evenimentele trecutului concluzia manipulării este clară, și 

vinovaţii nu se regăsesc în niciuna din taberele conflictului, ci undeva în 

exterior, în această scenă, cu o mare delicateţe, oarecum nespecifică pentru 

spiritul autoarei, se reamintește spectatorului că este responsabil de cum 

arată prezentul. Fiecare dintre spectatori are posibilitatea alegerii dacă un 

asemenea ghid este încă necesar: în cazul în care răspunsul este „da‛, 

acţiunile în consecinţă nu pot fi decât în spiritul demersului de până atunci. 

Scena îndeamna la reflecţie și conștientizare, fiind una dintre scenele care în 

mod surprinzător stârnesc râsul spectatorilor, un râs mai degrabă dureros, 

amar, care recunoaște că realitatea încă păstrează în substraturile ei 

tensiuni capabile să genereze violenţă.  

Ultima scenă, „După douăzeci de ani‛, prolog al întregii piese se 

termină cu o concluzie simplă, directă, preluată dintr-unul din interviurile 

realizate în perioada de documentare. 

 

MADA: De ce mi-ar plăcea să ştiu ungureşte? Nu ştiu, din 

curiozitate. Dar la şcoală nu se face, cursuri nu sunt, ai mei n-au timp. 

Eu cred ca s-ar putea pune un opţional. Opţional, nu obligatoriu, că 

daca ar fi obligatoriu... ar ieşi revoluţie, man. Dar dacă ar fi opţional, 
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atunci ne-am alege noi dacă vrem şi părinţii n-ar avea nicio treabă. Că 

unii sunt mai reticenţi, mai ales dupa ce-a fost în martie... Poate aşa 

am putea vorbi mai mult şi unii n-ar mai sta pe grupuri grupuleţe... 

poate am putea vorbi pe relax şi despre martie. Acuma că suntem 

mari... Why not? Voi ce ziceţi? 

 eu cred c-am putea vorbi acum, după 20 de ani, pe relax. Voi ce credeţi?‛ 

*Cărbunariu, 2015: 58+ 

 

Necesitatea învăţării ambelor limbi și vorbitul „pe relax‛, acum că „suntem 

mari‛ trasează exact viziunea echipei de creaţie despre cum trebuie purtat 

dialogul, dar îndeamnă la continuarea demersului de creare a a unei 

comunităţi.  

Proiectul își atinge cu siguranţă scopul și își urmează cu credinţă 

misiunea socială prin artă. Spectacolul 20 / 20 reprezintă un model demn de 

urmat pentru artiștii care aderă la aceleași principii și ideologii pe care le 

promovează Gianina Cărbunariu prin textele și spectacolele ei. „Pentru că, 

înainte să aibă o valoare artistică de necontestat, are o reală valoare 

documentară. Şi e un act de curaj. Îşi propune să vorbească altfel – sau pur 

şi simplu să vorbească – despre lucruri trecute timp de 20 de ani sub 

tăcere.‛ [Andronescu, 2010] 

 

*Acknowledgement: The work of Radu Andrei Horghidan was supported by 

Project SOP HRD - PERFORM /159/1.5/S/138963. / Lucrarea a fost finanţată prin 

proiectul POSDRU PERFORM /159/1.5/S/138963 şi face parte din cercetarea 

doctorală în curs, urmând a fi inserată, într-o versiune adăugită, în teza de 

doctorat. 

 

Note 

[1] http://www.citiesonstage.eu/en/gianina-carbunariu/gianina-c%C4%83rbunariu- 

*2+ Comunicat de presă, Teatrul Azi, 2014: http://www.teatrul-azi.ro/teatru-opera-

dans/spectacol-de-gianina-carbunariu-la-targu-mures. 

*3+ Extras din interviul acordat de Geanina Cărbunariu pentru Scena.ro trimis prin e-

mail, în data de 31 iulie 2015.  

[4] Idem.  

[5] Idem.  

[6  Idem.  

[7] Idem.  
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Un om, o carte, o istorie: 

Dan Berindei – Drumuri în lume, în vremuri de speranță  

și incertitudini 

 

Drd. Lucia-Luminiţa Ciucă 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé: Dan Berindei est une personnalité de l’historiographie  roumaine. Outre les 

ouvrages de spécialité, les volumes de documents, les études séquentielles, les 

monographies, les synthèses concernant la modernité roumaine, son œuvre comprend une 

série d’écrits où l’histoire personnelle est intimement liée à celle nationale et universelle. 

Un tel texte est Chemins dans le monde, en temps d’espoir et d’incertitudes (2005), 

un journal de voyage où l’historien raconte ses déplacements, sous le régime communiste, à 

de diverses conférences scientifiques, et où les réflexions sur l’esprit roumain viennent 

s’ajouter au récit de soi conçu comme une tentative d’autodéfinition. Même si bien de 

notations ne sont que des « procès-verbaux » qui  enregistrent de divers faits et 

événements, en réduisant au minimum les considérations historiographiques, on y assiste à 

la  construction du profil identitaire d’un historien roumain placé dans des espaces 

culturels profondément différents par rapport à son pays d’origine, un intellectuel qui n’a 

pas opposé une résistance évidente au régime communiste pour ne pas compromettre ses 

relations avec la vie culturelle étrangère et avec les Roumains exilés, mais qui a toujours 

essayé de trouver des solutions  pour garder les relations entre l’intérieur et l’extérieur. 

Mots-clés: journal de voyage, régime communiste, profil identitaire, autodéfinition, 

histoire personnelle. 

 

Dan Berindei s-a născut la 3 noiembrie 1923, la București şi este unul 

dintre cei mai apreciaţi istorici români, licenţiat în istorie și filosofie al 

Universităţii din București (1945), doctor în istorie (1969). În 1992 devine 

membru titular al Academiei Române. Din 1996 este președintele Secţiei de 

Știinte Istorice și Arheologie al Academiei Române. Mereu implicat în 

cercurile culturale de la noi, devine în 2006 vicepreședintele Academiei 

Române datorită realizărilor sale, a celor peste 500 de lucrări știinţifice 

publicate și celor peste 50 de cărţi scrise. Publică, intens, volume de 
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documente, studii secvenţiale, monografii, sinteze privind modernitatea 

românească, relaţiile cu lumea din afară, impunându-se ca un specialist de 

marcă, ale cărui opinii contau tot mai mult în evoluţia istoriografiei. 

Având exemplul unor istorici înaintaşi – N. Iorga, C.C. Giurescu, D. 

Prodan, N. Djuvara – creează şi operă autobiografică şi memorialistică, în 

care îşi reconstituie şi analizează propriul parcurs existenţial, rămânând în 

permanenţă bine ancorat în istoria naţională şi universală. Astfel iau 

naştere Drumuri în lume, în vremuri de speranţă şi incertitudini (2005), În 

mijlocul cetăţii (2009), Gânduri îngrijorate (2011), Românii între trecut şi viitor 

(2012), scrieri care nu au beneficiat de aceeaşi atenţie ca studiile de 

specialitate. 

Drumuri în lume, în vremuri de speranţa şi incertitudini este un jurnal 

de călătorie care evocă o parte dintre experienţele trăite în cursul diverselor 

deplasări la conferinţe, în perioade şi în state diferite, organizate 

cronologic. Textul cuprinde consemnarea faptelor mărunte, descrieri de 

locuri, portrete ale unor istorici străini celebri şi relatări ale diverselor 

evenimente, memorialistul reducând la minimum consideraţiile de ordin 

istoriografic. Uneori pare să fie vorba doar de nişte procese verbale ale 

întâlnirilor, alteori, sub influenţa trăirii directe şi a impactului său 

emoţional, autorul scrie pagini care se apropie de literatură, demers 

asumat, de altfel, în secvenţele autoreflexive: 

 

Notaţiile reprezintă înregistrări, impresii, comentarii ale momentului 

în cauză. Uneori apar ca simple procese-verbale, alteori, sub impactul 

constatărilor pe viu, comentariile pot căpăta şi unele conotaţii literare, 

dar nu acesta a fost scopul lor. Prin ele am urmărit, cu prilejul fiecărei 

călătorii, să înregistrez realităţi, să le cântăresc şi să le compar. Au fost 

instrumente ale neuitării, dar şi constatări-bilanţ pe care le făceam. 

Astăzi, ele imi dezvăluie cum am cunoscut lumea, cum am înţeles-o, 

cum am judecat-o! Ele fac parte din biografia mea! [Berindei, 2005: 6] 

 

Ceea ce atrage atenţia este modul în care naratorul îşi construieşte propria 

istorie raportând-o la context, pentru că, aşa cum afirma Ovidiu Pecican, 

„Dintr-un anumit punct de vedere, nu doar biografia individului 

traversează marile momente ale unui parcurs istoric, ci, la rîndul său, şi 
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acesta din urmă se înscrie, după împrejurări şi cu accente specifice, în 

cuprinsul unei vieţi.‛ *Pecican, 2009] 

Volumul lui Dan Berindei se deschide cu un Argument, în care 

autorul defineşte de mai multe ori călătoria şi încearcă să justifice utilitatea 

acestei scrieri diaristice. Astfel, călătoria reprezintă pentru el o deschidere a 

orizontului de cunoaştere, de formare dar şi de afirmare a propriilor limite:  

 

Călătoria este o componentă esenţială a vieţii omeneşti. A vedea 

altceva înseamnă a cunoaşte şi a înţelege ceea ce este dincolo de-o 

existenţă limitată în spaţiu şi pe mulţi alţii. A ieşi din tiparele propriei 

vieţi, din hotarele cotidianului, reprezintă pentru om o năzuinţă 

firească, cu atât mai normală în condiţiile mondializării. Călătoria te 

ajută să devii un om cu o altă putere de comprehensiune, cu un alt 

orizont, un cetăţean al lumii. [Berindei, 2005: 5] 

 

Prima sa experienţă în materie de călătorie o are la vârsta de 14 ani, când 

face o vizită în Grecia, luând contact pentru prima dată cu ceea ce înseamnă 

străinătatea, deşi devine conştient de importanţa acestui concept abia în 

apropierea vârstei de de 42 de ani, când poate călători cu adevărat. Afirmă, 

de asemenea, că nu a fost niciodată un turist în adevăratul sens al 

cuvântului, elementul contemplativ fiind, în cazul propriei experienţe, 

redus la minim. Totuşi, recunoaşte autorul, „în călătoriile mele am văzut şi 

am înţeles, m-am străduit ca în timpul dat să cuprind cât mai mult în 

mintea şi în sufletul meu, să înţeleg, să compar şi să nu uit, întregindu-mi 

orizonturile.‛ *Ibidem: 5-6+ Totodată, face o constatare legată de diferenţa 

dintre generaţiile trecute şi cele actuale, care au posibilitatea de a călători 

fără să fie îngrădite sau fără să dea socoteală, aşa cum făcea el pe vremuri: 

„Tinerii de astăzi, în noua viaţă liberă cucerită cu un deceniu şi jumătate în 

urmă, înţeleg cu greu şansa extraodinară pe care o au de a călători încă din 

tinereţe, de a învăţa peste hotare, de a exersa limbi străine *...+‛*Ibidem: 6+  

Pentru că, între 1965 şi 1972, ori nu a notat ori nu a păstrat notiţele, 

autorul realizează un scurt rezumat al deplasărilor făcute în aceşti ani, 

evidenţiind transformările ce au avut loc în ceea ce priveşte atitudinea 

regimului cu privire la intelectuali şi călătoriile acestora în afara graniţelor 

ţării. Astfel, până în 1965 nu a avut nici prilejul, dar nici îngăduinţa de a ieşi 
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din ţară deoarece, mai ales după izbucnirea celui de-al doilea Război 

Mondial, foarte puţini istorici au putut face asta, unii alegând fie să 

rămână, fie să se „strămute peste hotare‛,. Propriii săi profesori, Scarlat 

Lambrino şi Constantin Marinescu îşi găsesc sfârşitul în exil, iar profesorul 

Constantin C. Giurescu, plecat în Turcia în vremea mareşalului Antonescu, 

primeşte acordul de se întoarce dar îşi pierde catedra în 1950 şi trăieşte 

experienţa traumatizantă a Sighetului. Dan Berindei pune această perioadă 

a „teribilei apăsări‛ sub semnul „îngheţului generalizat‛. În 1950, România 

nu este prezentă la primul Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice de la 

Paris, însă în 1955, la Roma, participă „câţiva aleşi‛, în frunte cu Petre 

Constantinescu Iaşi şi Constantin Daicoviciu, urmând ca, în 1960, la 

Stockholm, să avem o delegaţie mai numeroasă. Abia anul 1965 reprezintă 

un an de cotitură, când, la Congresul de Ştiinţe Istorice de la Viena, 

participă un număr impresionant de istorici printre care şi autorul 

Drumurilor..., deşi, între 1952 şi 1955, fusese alungat din Institutul de 

Istorie. Călătoria la Viena este cea de-a doua pe care o face în afara 

graniţelor, simţindu-se oarecum privilegiat, deoarece în seara sosirii la 

conferinţă sunt chemaţi la ambasadă şi înştiinţaţi că au voie să participe la 

toate lucrările, deşi trebuia să-şi anunţe cu o seară înante intenţiile.  

Prima consemnare diaristică are în vedere luna mai a anului 1972 

când, împreună cu doi colegi, Ştefănescu şi Velichi, se deplasează de la 

Sofia la Liège şi Mainz. La Sofia participă la Sesiunea Societăţii de Istorie 

Bulgară la care sunt prezente 13 ţări şi care are loc în data de 20 mai. Deşi 

delegaţia română nu este numeroasă, cei trei o întregesc cu alţi „români‛ - 

Max Demeter Peyfuss de la Viena, bun cunoscător al limbii române, şi 

profesorul Turczynski de la München, bucovinean de origine. Lucrările 

prezentate se bucură de succes, fiind întâmpinate cu aplauze. Autorul are 

ocazia să facă o excursia la Mănăstirea Rila şi este impresionat că pe uşile 

mănăstirii se regăsesc, alături de stemele Moscovei, Rusiei, Muntenegrului 

şi Herţegovinei, şi cele ale Ţării Româneşti şi Moldovei, îmbinate tricolor. 

Nu poate, însă, continua consemnarea călătoriei fără să precizeze amestecul 

politicului în viaţa intelectuală şi culturală, relatând cu ironie cazul lui 

Şişco, american, care stă o lună la Sofia, petrece apoi o săptămână la Atena, 

„ca şi cum am merge noi de la Bucureşti la Ploieşti‛ *Ibidem: 41+, ceea ce 
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sugerează o comparaţie între spaţiul românesc şi „lumea liberă‛. 

Semnificativ în acest sens este şi faptul că reprezentantul Patriarhiei 

greceşti, Takialos, deşi aromân, ţine în şedinţa plenară un discurs în 

„măreaţa limbă rusă‛. La fel de semnificativ a fost şi interesul sălii faţă de 

Petrovici, sârb de origine, dar reprezentant al Statelor Unite. 

În timpul călătoriei spre Iugoslavia, în tren, subiectul-cheie este 

comunismul: naratorul reţine opiniile exprimate de un turc, care arată că 

„la ei este democraţie şi nu comunism‛, adăugând că „sunt comunişti cei ce 

n-au avere şi nu vor să lucreze‛ *Ibidem: 42+, şi de o iugoslavă volubilă, 

convinsă că în Iugoslavia şi România situaţia este diferită de cea a celorlalte 

state socialiste pentru că românii se trag din daci şi bulgarii din traci.  

În drum spre Salzburg, memorialistul constată că austriecii sunt 

oameni simpli şi modeşti. La masă, la Messner, se discută tot despre 

comunism şi se face o comparaţie între socialismul burghez austriac, care 

poate determina intervenţia capitalului străin capabil să sufoce economia, şi 

comunismul românesc, unde există o lege protecţionistă care pretinde că 

51% din capital rămâne autohton. Această discuţie le oferă oaspeţilor ocazia 

să deschidă subiectul despre problemele scriitorilor români - inclusiv 

despre cazul Breban şi arestarea lui Alfred Csallner - ajungându-se la 

„revoluţia culturală românească‛ din 1971. Este surprins să afle că cei de 

afară ştiu atât de multe despre situaţia de la noi, mai ales că la München, 

unde este invitat de profesorul Mathias Bernath, subiectul este acelaşi. Pe 

parcursul şederii la Salzburg primeşte de la profesor invitaţia să colaboreze 

la Dicţionarul Europei de Sud-Est, Bernath împărtăşindu-i dorinţa arzătoare 

de a spori legăturile cu ţara, precum şi intenţia de a face o excursie cu 

studenţii săi de la Berlin în Iugoslavia şi poate şi în România. 

La Liège ajunge pe ploaie şi, la Palatul Congreselor, unde se ţine 

manifestarea, observă fluturând steagul României, pe care-l vede ca pe „un 

prieten, un ocrotitor şi un simbol‛, un simbol al propriei apartenenţe. Şi, 

cum traiul în comunism este unul dificil, lupta pentru afirmare este una 

acerbă, întâlnirea cu colonelul Marcel Sturza fiind una neplăcută - „nu s-a 

arătat prea prietenos, iritându-l desigur, prezenţa mea concurentă *...+ deşi 

eu mă arăt amabil, Sturza mă evită.‛ *Ibidem: 44+ - aşa cum va continua să 

fie şi cu alte ocazii: „Şi în această dimineaţă am încercat să stabilesc un 
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dialog cu Sturza, însă el continuă să mă «budeze» stupid şi a ieşit din sală 

de fiecare dată când prezentam o comunicare românească.‛ *Ibidem: 46+ În 

cadrul acestui congres va ţine şapte alocuţiuni pe care le-a plătit şi al căror 

conţinut l-a anunţat partidului în prealabil, aşa cum se obişnuia. Succesul 

este de partea lui şi, astfel, nu numai că-şi câştigă simpatia şi aprecierea 

tuturor participanţilor, prinţi, duci şi mari istorici ai lumii, dar atrage 

atenţia şi asupra României, deoarece aceştia pun întrebări despre heraldica 

românească: „Mi s-au pus întrebări de către prinţul de Schwarzenberg, 

specialist reputat în heraldică – impresionat favorabil când la întrebarea sa 

privind stema Braşovului i-am răspuns că s-a păstrat coroana cu rădăcini.‛ 

*Ibidem: 45+ Cu fiecare ocazie ivită îşi susţine colegii pentru care prezintă 

lucrări, şi vorbeşte în orice situaţie despre România - „Mi-am făcut pe 

deplin datoria de afirmare a ţării mele şi de camaraderie faţă de colegii şi 

prietenii mei, dar eram frânt de oboseală‛ *Ibidem: 49+, şi încearcă să ofere 

ajutor celor care vor să afle informaţii despre România – „La sfârşitul 

şedinţei, baroneasa Ana Leask of Leask m-a rugat să-i procur lucrări de 

literatură română traduse în engleză, sarcină doar aparent uşoară!‛ 

[Ibidem: 48] 

Pe parcursul călătoriei spre Mainz,  se confruntă cu o altă consecinţă 

a comunismului, tratamentul diferenţiat aplicat celor ce vin din est, chiar şi 

de către oamenii de rând. După ce doi vameşi belgieni le fac un control 

foarte atent la paşaport şi la celelalte documente, comportamentul unui 

cuplu de belgieni foarte volubili şi amabili, până atunci, se schimbă. Ajunşi 

în Mainz, profesorul Arman von Reden, cel ce se ocupă de primirea sa,  îi 

face un tur al oraşului: vizitând biblioteca, naratorul constată cu tristeţe că 

despre istoria României nu există nimic. 

O altă consemnare vizează drumul pe care îl face prin Italia, la 

Viena şi Budapesta în decembrie 1972. Pe data de 6 decembrie 1972, trece 

prin Belgrad, unde obervă că există o diferenţă între români şi bulgari. 

Bulgarii nu vorbesc nicio limbă de circulaţie şi par mult mai necizelaţi. 

La Trieste, ziaristul italian Carra îi cere să-i ofere un interviu despre 

organizarea cercetării istorice şi despre relaţia dintre cercetare şi 

învăţământ la noi, dar naratorul este nevoit să se eschiveze deoarece 

trebuie să ceară în prealabil acordul autorităţilor politice din ţară. La 
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Verona respiră aerul încărcat de  „spiritul‛ lui Romeo şi al Julietei şi discută 

despre interviul pe care Ceauşescu îl dă amicului său ziarist. Străbate Italia 

cu automobilul şi este impresionat de simţul practic şi de punctualitatea 

italienilor, precum şi de „viile îngrijite şi cu paragrindină‛.  

La Torino este aşteptat de profesorul Ovidiu Drimba, titularul 

catedrei de limbă şi civilizaţie română de aici, care se bucură mult să vadă 

şi să audă un român. Merg în vizită la muzeul de istorie din localitate şi 

realizează că în camera destinată României nu există mobilier, de aceea se 

gândeşte la o posibilitate de a convinge autorităţile să mobileze camera. 

Chiar dacă îi place şederea, totuşi dorul de casă nu-l părăseşte, de aceea în 

timpul liber scrie acasă.  

Condiţia materială precară a intelectualului în timpul regimului 

comunist este subliniată în nenumărate rânduri. Astfel, la Viena se plimbă 

pe străzi, vizionează filme şi cumpără banane şi nu participă la banchetul 

final anunţând că a plecat. Istoria se repetă şi la celelalte conferinţe, fiind 

una din consemnările cele mai des făcute, deşi aproape peste tot pe unde 

merge face cumpărături. La Belgrad nu poate gusta sarailiile pentru că nu 

are bani, aşa cum, altă dată, la Viena, din acelaşi motiv, doar se plimbă şi 

admiră restaurantele din afară, făr a intra. 
 

Mi-a dat Dumnezeu sănătate şi am putut rezista eforturilor. Marea 

majoritate a călătoriilor le-am făcut cu trenul şi peste hotare 

întotdeauna în vagoane de clasa a II-a, pentru a evita cheltuiala. 

Făceam economii la hoteluri – uneori «hotelul» meu fiind trenul de 

noapte – şi frecventam rar restaurantele. «Baza mea materială» era 

restrânsă. Cea mai mare parte a călătoriilor nu le-am făcut ca delegat 

cu diurnă.‛ *Ibidem: 35+ 

 

America, tărâmul tuturor posibilităţilor, nu-l aşteaptă cu braţele deschise. 

Deşi delegaţia este numeroasă, verificarea de la graniţă este una foarte 

drastică, li se aruncă conservele, sunt trecuţi de mai multe ori prin 

detectorul de arme, la fel cum vor fi verificaţi şi de englezi, şi de germani. 

Iniţial, tărâmul american pare pustiu („Când atingem continentul american, 

acesta ne apare la început sărac în locuitori‛), dar este impresionat de 

autostrăzile care denotă hărnicie. America reprezintă, pentru el, o 
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reafirmare a meritelor sale, fiind numit membru al Comisiei internaţionale 

de studii istorice slave, unde nu pierde ocazia să amintească şi de România 

– a cărei istorie se înscrie, şi ea, în cursul istoriei universale – şi să facă 

propuneri îndrăzneţe. „Plin de idei, propun constituirea de grupuri de 

lucru naţionale, alcătuirea unor informări de către fiecare grup privind 

izvoarele existente în domeniul istoriei presei şi bibliografia esenţială.‛ 

[Ibidem: 65] Este foarte încântat de drumul spre Santa Barbara şi face prima 

baie în ocean, dar e cu gândul tot la Marea Neagră:  „Am visat la Marea 

Neagră!‛ *Ibidem: 66+. În urma experienţei americane, concluzionează: 

„rămân cu impresia izolării lor în lumea americană, a cunoaşterii slabe a 

ceea ce este dincolo de ei.‛ *Ibidem: 67+ 

O altă consemnare este cea din perioada septembrie-octombrie 1976, 

când merge în Anglia, la Paris şi în Germania. Periplul începe cu un control 

amănunţit în gara de la Dunquerque, doar pentru că are paşaport al unei 

ţări din Est. La acelaşi control este supus şi de britanici, trebuind să 

raspundă la o suită de întrebări: „De unde am venit? Prin ce ţări? Cât stau? 

Unde? Pentru ce? Unde voi merge în Anglia? Bani am? Câţi? În ce valută?‛ 

*Ibidem: 70+ Ajuns la destinaţie, în cele din urmă, se rătăceşte. Cu greu 

reuşeşte să întâlnească figuri cunoscute: Roger Harmignies, Galimberti şi 

chiar „amicul‛ Sturza. Se supără pentru că, deşi străinii vin însoţiţi, românii 

nu au voie să vină decât în număr mic. Se discută despre politica unionistă 

şi el nu pierde ocazia să-i ironizeze  pe unioniştii români, „prilej de a 

ironiza diploma de «prinţ al Sfântului Imperiu» a lui Marcel Sturza şi 

revista Adler care i-a publicat-o‛. Şederea aici înseamnă, pe lângă 

conferinţe, şi întâlniri cu români: Cst. Roman, Radu Simionescu de la 

München şi Mia Prodan, despre care constată că nu este fericită, deşi se află 

la Londra. La Mainz discută cu Matei Cazacu, un alt român obligat de 

regimul comunist să se înstrăineze de ţară, şi este conştient că nu-şi va mai 

putea vedea colegii din diaspora decât ca pe nişte străini; totuşi, îi 

încurajează să nu-şi piardă speranţa, să ţină tot timpul capul sus şi să-şi 

reprezinte ţara cu mândrie: „Îi vorbesc de ţară, de complicaţiile ei, iar la 

despărţire îi zic: «Ţineţi steagul sus!» Dacă legăturile dintre ei şi România 

ar fi menţinute, iar prin prezenţa lor peste hotare ar reprezenta-o, n-ar fi o 

nenorocire.‛ *Ibidem: 76+ 
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Îi susţine pe istoricii plecaţi, pentru că ei ne reprezintă, iar dacă îi 

izgonim nu facem decât să câştigăm duşmani: „Ar trebui neapărat ca 

legătura să fie restabilită, dar învingându-se prejudecăţile şi ţinându-se 

seama de realitate, şi anume că oamenii ăştia nu se vor mai întoarce în 

România. Condamnarea şi atacarea lor au ca rezultat ostlitatea faţă de 

ţară.‛ *Ibidem: 77] 

În concluzie, deşi a fost acuzat de colaboraţionism, Dan Berindei 

demonstrează că doar aparent a fost aservit regimului şi că, în spatele 

bunăvoinţei, se ascundea de fapt dorinţa de a comunica cu cei din afară, de 

a reînnoda legăturile cu cei cărora puterea comunistă le-a interzis să-şi mai 

vadă ţara doar pentru că au îndrăznit să gândească şi să-şi dorească să se 

exprime liber:  

 

Totodată, trebuia să arăt că m-am străduit să-mi afirm ţara şi valorile 

ei, să arăt o faţă a României, cea a unei Românii veşnice, puţin 

cunoscută dincolo de hotare şi pe care deţineau puterea nu erau 

preocupaţi să o înfăţişeze, având senzaţia că lumea începe de la ei! 

[Ibidem: 35] 
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Les films interdits de „l'ère de Ceausescu”  

– Une forme de résistance par la culture? 

 

Lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Résumé: La période du „règne‛ de Nicolae Ceausescu peut être clairement délimitée en 

deux époques: l'une, du libéralisme relatif, commencée dès la propulsion du leader 

communiste dans la fonction la plus importante dans le parti unique (1965-1971) et la 

seconde, dogmatique, au fur et à mesure que le système communiste approchait le collapsus 

de l'année 1989, période commencée après la visite historique de Ceausescu en Chine et en 

Corée du Nord, suivie par les célèbres „thèses de Juillet 1971‛. L'isolement idéologique, 

produit dans la seconde moitié de l'année 1971, a atteint entièrement la vie politique, 

économique, sociale et culturelle de la Roumanie, y compris le segment dont on va parler ci-

après, celui de la création cinématographique. Contrairement à son prédécesseur, Gheorghe 

Gheorghiu Dej, Ceausescu a été profondément impliqué dans le segment culturel, en 

donnant „des indications précieuses‛, en critiquant ou tout simplement, en vitupérant 

contre ceux qui, à son avis, ne reflétaient pas dans leurs œuvres le réalisme socialiste, étant 

tentés d'offrir au public des fresques du capitalisme et du cosmopolitisme décadent. Après 

la chute du communisme en Roumanie, de nombreux journalistes ou écrivains ont parlé de 

la résistance par la culture devant le totalitarisme communiste, y compris par la 

cinématographie. De nombreux régisseurs ont été présentés comme des chevaliers de la 

croisade culturelle anticommuniste par leurs productions, qui ont été censurées par les 

responsables du Conseil de la Culture. L'objectif de cet article est de déterminer si, en effet, 

la cinématographie roumaine - par les metteurs en scène et les films interdits - a été 

vraiment une forme de résistance par la culture. 

 

Mots-clés: résistance par la culture, Nicolae Ceausescu, censure, films, cinématographie. 

 

Parler de la „résistance par la culture‛ dans l'espace roumain 

totalitaire à „l'ère de Ceausescu‛ est un geste audacieux, à notre avis, parce 

qu'en Roumanie, comme nulle part ailleurs, de ce côté du Rideau de Fer, 

avec les exceptions notables appelés l'URSS et l'Albanie, la dureté de 

l'appareil répressif et les contraintes idéologiques ont été extrêmement 

fortes. Au fil du temps, après la chute du régime totalitaire et après la mort 
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de Ceausescu, dans de nombreux articles, dans la nouvelle et fragile presse 

libre, des rédacteurs, nouveaux ou anciens, vitupéraient contre le passé 

récent et reprenaient, obstinément, le même thème: la séparation du 

communisme. Des personnages, des événements, des situations, des états 

de choses ont été tournés et retournés de tous les côtés, les anciens 

dinosaures communistes étant invités aux émissions (à l'époque le terme 

„talk-show‛ était trop prétentieux ), afin de partager leur « savoir » sur 

l'expérience sociale, politique, culturelle et humaine échouée, appelée 

communisme. Il était naturel qu'à ces émissions fût abordé aussi le 

problème de la résistance roumaine contre le régime totalitaire 

d'importation, acclimaté, après presque deux décennies, sous le titre de 

communisme national, en effet, un hybride grotesque, qui combinait (bien 

qu'ils fussent profondément désunis) un internationalisme souvent mimé 

avec un nationalisme aux accents chauvins. 

La résistance des Roumains contre le communisme est une question 

délicate. Après Décembre '89, dans la précipitation à se séparer rapidement 

d'un passé profondément anathématisé, les roumains ont découvert et sont 

parvenus à maîtriser une nouvelle mode: celle de la  glorification du passé 

pré-communiste. Le passé de toute sorte, sans aucune forme de référence 

critique. On a idéalisé l'entre-deux-guerres, bien que, dans la beauté 

opulente des classes riches, il y avait généralement, bien déguisée, la 

pauvreté profonde, surtout dans le monde rural, aussi bien que les autres 

énormes clivages sociaux. Puis les Roumains ont pris le goût de 

l'héroïsation des ainsi-dites « victimes » du régime communiste, appellatif 

souvent attribué, d’une manière abusive, aux membres des anciens partis 

politiques, aux politiciens, aux officiers, aux magistrats etc. Étant donné 

qu'ils n'étaient pas trop compatibles avec le terme „combattants anti-

communistes‛ ils sont restés au statut de „victimes d'un régime brutal et 

répressif‛. Le Mémorial de la Douleur, réalisé par Lucia Hossu-Longin, 

montre des dizaines et des centaines de cas de représentants de l'élite 

roumaine de l'entre-deux-guerres qui ont fini en prison ou dans les camps 

de travail forcé d'un entier univers concentrationnaire. 

De ce sombre tableau - avec des gens qui avaient beaucoup souffert 

pour leurs croyances, beaucoup d'entre eux payant avec la vie tout 
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simplement parce qu'ils n'avaient pas „salué‛ correctement l'apparition 

d’Ana Pauker, sur les tanks soviétiques de la division communiste „Tudor 

Vladimirescu‛ - manquaient les héros vindicatifs. On était sur le point de 

faire une déclaration qui peut paraître scandaleuse: parce qu'il n'y avait 

pas, ils ont dû être inventés! Cependant, il est clair que, ce faisant, on va 

commettre une hérésie! Il ya eu une résistance armée anti-communiste, 

située dans la région montagneuse de la Roumanie, dans la région des 

Carpates et de Babadag. Ces personnes, dont beaucoup d'élèves et 

d'étudiants, d'anciens officiers, à l'exception des anciens membres de partis 

politiques démocratiques déjà interdits, mais aussi des paysans (le cas 

d’Elisabeta Rizea est le plus éloquent) ont opposé, à de toutes leurs forces, 

une véritable résistance contre le régime. Malheureusement, dans un temps 

relativement court, tous ces mouvements ont été réprimés par les autorités, 

qui ont procédé brutalement, en terrorisant les habitants des villages de 

montagne, afin de divulguer les cachettes des membres du mouvement de 

guérilla. 

Par conséquent, la résistance anti-communiste a été faible, par 

rapport à d'autres pays de la région. On se réfère à la résistance armée et 

politique à la fois. Pour des raisons objectives ou subjectives, la Roumanie a 

raté une révolution antisoviétique et anti-communiste, comme celle 

d’Hongrie en 1956 (les expressions de solidarité y sont parues seulement 

parmi les étudiants de Transylvanie), ou une expérience syndicale réussie, 

telle que la „Solidarité‛ polonaise qui a accumulé, comme un fleuve, de 

petits ruisseaux de la révolte de toutes les couches de la société jusqu'à ce 

que, suffisamment forte, a commencé la bataille finale contre le régime 

communiste. La Roumanie n'a pas eu un „Printemps à Prague‛; enfin, la 

Roumanie n'a pas bénéficié d'une résistance de l'Église, comme en Pologne; 

le clergé s'y est précipité pour se protéger, en acceptant, pas nécessairement 

la coopération, mais plutôt une attitude défensive, en fermant les yeux face 

aux horreurs du régime. 

Enfin, la Roumanie n'a pas eu même un mouvement de protestation 

des intellectuels tel que „la Charte '77‛. Il n'y avait un Havel, certains 

pourraient dire. Mais la question est: est-ce que les Roumains ont voulu 

avoir un Havel? 
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On peut dire que, plus qu'ailleurs, les Roumains ont été paralysés 

devant le régime communiste. Craignant les répercussions des actes 

d'insubordination, ils ont préféré garder le silence et résister en 

développant un réseau de d'humour amer ou vulgaire, par le truchement 

duquel on représentait, à de nombreux égards, les dirigeants communistes. 

Pas du tout positivement. L'historien Lucian Boia a essayé, dans son 

analyse visant le succès du modèle communiste en Roumanie, d’y trouver 

des repères, susceptibles de devenir des motivations: l'absence d'une élite 

puissante, le niveau faible de l'éducation et de perception des réalités de 

l'époque, l'opportunité égalitaire que le communisme a offerte à ceux 

moins favorisés par le destin [Boia, 2012]. 

Comment trouvait, le 6 Mars 1945, la Roumanie, le premier régime 

procommuniste établi dans ce pays, sous la pression des tanks soviétiques? 

Une société profondément polarisée, avec des clivages économiques et 

sociaux extrêmement fortes. À propos de tout cela, des journalistes, des 

écrivains, des historiens, des essayistes ont déjà exprimé leurs points de 

vue. À propos d'un certain clivage, pas mentionné auparavant, on n'a pas 

beaucoup écrit. Il s'agit des différences, au niveau de l'éducation et de la 

culture, entre les classes riches et les pauvres, entre la ville et la campagne, 

entre les hommes et les femmes. La Roumanie entrait dans le communisme 

avec un niveau faible de l’éducation. En dépit des actions constantes et 

bénéfiques censées stimuler le système d'éducation, l'analphabétisme était 

resté élevé. Ne sachant pas lire ou écrire, n'ayant donc d'accès à un autre 

développement de la vision sur le monde et sur la vie, pour utiliser une 

expression chère à Nicolae Ceausescu, ces gens, nombreux, constituaient 

une masse de manœuvre parfaite pour le nouveau régime. Mais 

l'industrialisation forcée a exigé une main-d'œuvre qualifiée et ensuite, bon 

gré, mal gré, cette masse a dû en quelque sorte être culturalisée. 

Le résultat fut que, assez vite, une nouvelle génération évidemment 

beaucoup plus instruite que la précédente soit mise en lumière, préparée à 

remplacer les chefs nommés „à l'appel des bottes‛ et y placée pour diriger 

des domaines importants de la vie économique, politique sociale et 

culturelle. Certainement, la prochaine génération était de meilleure qualité, 

car elle s’était libérée du voile épais du dogmatisme d'importation. 
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On ne doit pas être trop enthousiaste, quand même. Le niveau de la 

culture des masses était encore faible. Par conséquent, ils devaient être 

nourris de culture à la cuillère, de sorte que les idéologues fussent sûrs que 

cette goutte de culture fût bien avalée. Bien sûr, il était une culture 

particulière, d'origine soviétique. La sortie de l’„obsédante décennie‛, du 

point de vue culturel, n'a pas été perçue par l'homme commun. Assez tard, 

ce dernier a pu observer la réapparition de Călinescu ou de Blaga dans les 

magazines ou dans les livres. Les écrivains qui se sont confrontés à la 

dureté du régime communiste, dès ses débuts, ont évité de faire de faux 

pas, conscients que leurs déviations idéologiques pourraient leur attirer la 

marginalisation à jamais. 

Après la „Déclaration d'indépendance‛ en 1964, initiée par 

Gheorghiu-Dej, et surtout après l'avènement de Ceausescu dans le plus haut 

poste du parti communiste, les choses semblaient changer, y compris en 

termes de censure culturelle. Vu comme un réformateur, Ceausescu a séduit 

même les critiques du communisme (très rares, en réalité), qui profitaient du 

libéralisme relatif du régime, afin d'exposer leurs griefs. L'attitude du leader 

communiste roumain pendant le „Printemps de Prague‛ de 1968 et en 

particulier pendant l'intervention militaire des soviétiques et de leurs alliés a 

fait même les critiques solliciter l'entrée dans le Parti Communiste Roumain. 

La raison: le parti était devenu „national‛, brisant la subordination à Moscou. 

Ils étaient loin de suspecter comment ils avaient raison. PCR est devenu, en 

effet, „national‛. Mais nationaliste, aussi! 

L'émulation culturelle du début du „règne‛ de Ceausescu a été 

suivie toutefois d'une profonde déception après les changements de 1971, 

provoqués par la visite du dirigeant communiste en Corée du Nord et en 

Chine. Séduit par le culte de la personnalité soulevé au plus haut degré, 

Ceausescu a décidé de „serrer la vis‛ du point de vue idéologique. Les 

conséquences néfastes de sa politique ont réverbéré pour longtemps, même 

après la chute du régime en Décembre '89. La „création de l'homme 

nouveau, bâtisseur conscient de la meilleure et de la plus juste société: la 

société communiste‛ était la phrase trop longue et trop pompeuse 

claironnée par Ceausescu à toutes les réunions du parti et de l'État, avec les 

travailleurs, aux congrès ou aux assemblées du parti. 
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Évidemment, du programme de Ceausescu ne pouvait pas manquer 

la presse et la culture. Les journalistes ont été invités, d’une manière assez 

agressive, à changer de direction et à présenter les faits de travail et de vie 

de l'homme nouveau, tandis que les créateurs de la culture ont été invités à 

présenter, dans leurs œuvres, les nouvelles réalités de la Roumanie 

socialiste. 

Ni la cinématographie ne pouvait échapper à l'œil vigilant du parti. 

La première réunion de Ceausescu avec les gens de cinéma a été 

occasionnée par la réunion des cinéastes du 23 mai 1968 à la Commission 

Idéologique du Comité Central du Parti Communiste, à laquelle ont 

participé, parmi d'autres, le metteur en scène Sergiu Nicolaescu, Ecaterina 

Oproiu, rédacteur en chef du magazine Cinéma, les écrivains Valeriu 

Rapeanu et George Ivascu, rédacteur en chef de la revue Le Contemporain, 

les scénaristes Mihnea Gheorghiu, Eugen Mandric, Petre Sălcudeanu, aussi 

bien que les ministres Pompiliu Macovei et George Macovescu. Nicolae 

Ceausescu, suivi par Paul Niculescu-Mizil, leur a révélé clairement le 

mécanisme de sa pensée, sa logique personnelle pour interpréter la réalité, 

qui, peu de temps après, sont devenus un dogme: „Ne pensez pas qu'un 

producteur capitaliste investit dans ce qui passe au hasard dans la tête d'un  

scénariste. Partout on donne une commande. Si elle va bien, le scénariste 

l'accepte, sinon la refuse. On ne doit pas avoir peur si un critique écrit dans 

Scânteia ou ailleurs qu'on est arrivé à commander des scénarios et qu'il n'y a 

pas de liberté d'expression. Mettre en scène n’importe quoi ne signifie pas 

liberté de pensée. Après tout, la liberté signifie tenir compte des besoins de 

la société, car ce que ne répond pas aux exigences de la société se 

transforme en quelque chose de contraire à la liberté. Ce n'est pas un 

problème nouveau, mail il vaut mieux être rappelé car chaque fois qu'on 

critique un mauvais film, on se donne la réponse: Camarades, comment est-

il possible? Le créateur est libre de créer! Soit-il libre, mais à son propre 

compte, à ses propres frais!‛ *Henţea, 2014: 167+. 

La prochaine réunion entre le Secrétaire Général du PCR et les 

cinéastes est tenue le 5 Mars 1971, lorsque, comme une préfiguration des 

thèses de Juillet 1971, le dictateur, déjà beaucoup plus sûr sur son pouvoir, 

a demandé l'augmentation de la production des films à 25 films par an, tout 



199 

en respectant la mission éducative du film, dans l'esprit de l'idéologie du 

parti et de ses attentes. 

Des „Thèses de Juillet 1971ˮ –  la mini-révolution culturelle de 

Ceausescu, – il faut retenir la condamnation explicite du cosmopolitisme et 

des styles artistiques provenant du monde capitaliste, la conséquence étant 

une censure plus sévère de la diffusion des films thriller et d'aventure ou 

de ceux qui reflétaient un mode de vie bourgeois, importés de l'Occident, 

aussi bien que l'imposition du rôle de leader du parti dans toute activité 

créative, y compris dans la cinématographie *Henţea, 168+. 

Le 4 Avril 1974, lors de la deuxième Conférence Nationale des 

Créateurs de Cinéma, Nicolae Ceausescu déclarait: „Certains films dédiés à 

ces périodes et à ces événements (la période de la conquête du pouvoir 

politique, n.a.), souffrent d'un certain manque de véridicité. Ils ne reflètent 

pas toujours la réalité historique – bien sûr, pas dans le sens de sa 

photographie – mais de la vérité. On ne présenté pas sous une forme 

appropriée l'héroïsme de notre classe ouvrière, de la classe paysanne et de 

l'élite intellectuelle, des révolutionnaires roumains. On imagine parfois des 

épisodes dont nous, qui les avons vécus, nous nous demandons quand ils 

se sont produits, comment pourraient-ils se produire – parce que nous 

savons qu'il n'était pas et ne pouvait pas en être ainsi. J'ai attiré l'attention 

du Conseil de la Culture et du Département de la Propagande d'être formés 

dans la documentation appropriée, et même dans l'achèvement des films – 

bien sûr, pas artistiquement, mais pour garantir leur véridicité – un certain 

nombre d'activistes, de vieux militants, qui aident les créateurs en vue 

d’une meilleure compréhension des différentes étapes de l'histoire de la 

lutte révolutionnaire‛ *Cinéma,  4/1974]. 

 

Contrairement à son prédécesseur, Ceausescu a été directement 

impliqué dans l'orientation et le contrôle exercé sur le film roumain, 

ayant le dernier mot concernant la décision d'approbation pour la 

distribution sur le marché. A côté de lui, un rôle clé dans l'orientation, la 

censure et la modification des scénarios et des films, selon les intérêts et 

les objectifs politiques de l'époque, l'a eu un certain nombre de militants 

du parti, de rang supérieur, comme Paul Niculescu-Mizil, Dumitru 

Popescu, Cornel Burtică, Petru Enache, Traian Stefănescu, Mihai Dulea, 
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mais aussi des scénaristes consacrés, fonctionnaires du parti, comme 

Titus Popovici ou Mihnea Gheorghiu. Ceausescu a eu plusieurs 

réunions de travail avec les cinéastes, leur donnant des conseils et des 

orientations, d'abord sur un ton plus modéré, et vers la fin du régime, 

dans une manière impérative et menaçante *Henţea, 167+. 

 

Lors de la conférence sur les questions du travail organisationnel et 

politico-éducatif de Mangalia, le 3 Août 1983, Nicolae Ceausescu n'a laissé 

aux créateurs aucun moyen de sortir des sangles idéologiques de la 

propagande communiste, passant à l'intimidation des cinéastes par une 

rhétorique violente et menaçante:  

 

On a besoin de bons films, révolutionnaires, qui présentent des héros, 

qui soient un modèle de travail et de vie. Ou bien, camarades, j'ai vu 

quelques films qui non seulement ne présentent de modèles des héros 

dans la vie et dans le travail, mais au contraire, présentent certains 

éléments trouvés seulement à la périphérie de la société. Il n'est plus 

possible d’admettre que de tels films soient encore produits [Ibidem, 

168-169].  

 

Ce sont, en principe, les repères de l'attitude de Ceausescu vis-à-vis des 

cinéastes, mais aussi des créateurs de la culture en général. Jusqu’aux 

dernières années de Ceausescu, il est intéressant de voir l'attitude des 

producteurs de cinématographie vis-à-vis de la nouvelle approche 

idéologique proposée, et puis imposée, par le leader communiste. Dans les 

articles publiés après 1989, on a fait de grand bruit sur ce qu'on appelle la 

résistance par la culture des metteurs en scène roumains. On y a donné 

évidemment des exemples. Toutefois, notre opinion est que l’ainsi-dite 

résistance de la cinématographie est une idée fausse. N'ayant pas une réelle 

dissidence politique, armée, ou par l’écriture, la Roumanie n'a pas eu non 

plus une réelle dissidence dans le domaine du septième art [Popescu, 2011] 

Les metteurs en scène roumains n’ont pas combattu le dragon 

communiste, mais ils ont seulement cherché, pour utiliser une formule 

pittoresque, d'arracher l'un des écailles du dragon pour avoir plus tard la 

preuve de leur bataille avec le monstre.  
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Par cette formulation, on ne suggère pas que tous les metteurs en 

scène et les scénaristes étaient obéissants au régime. Non! Ils se sont 

déplacés en permanence dans les limites imposées par la censure. Si ces 

limites étaient plus élevées au cours de la libéralisation relative du régime, 

évidemment les thèmes aussi ont bénéficié d'une dose plus élevée de liberté 

de création artistique. Mais quand les sangles se sont serrées, ces limites 

aussi ont été rétrécies! Bien sûr qu'en comparant un film produit à la fin des 

années '60 ou au début des années '70, à l'un des années '50 ou '80, on serait 

tenté de crier: Quel courage! Mais le courage a été finalement dicté par les 

rigueurs et les politiques du moment du parti communiste. 

Pourtant, il n'est pas moins vrai le fait qu'un autre élément 

intéressant à noter et aussi important, dans ce cas, était représenté par la 

personnalité du metteur en scène. En d'autres termes, comment il était 

combatif dans les réunions avec la censure afin d'être en mesure de 

soutenir son point de vue sur ses créations. Finalement, les metteurs en 

scène considérés comme dissidents ont défendu la liberté de leur acte 

artistique et n'ont pas lutté contre le régime en aucune façon. La protection 

de cette liberté comportait généralement beaucoup de méthodes, certaines 

de type persuasif-symbolique. Il était bien parfois d'être ferme, mais il était 

préférable d'accepter des coupures de montage, de la part de la censure, 

pour sauver d'autres scènes que le metteur en scène considérait comme 

essentielles. Les cinéastes cultivaient, bien sûr, le réseau de censeurs du 

parti, en considérant qu'une bonne relation avec eux aurait pu être utile, 

non seulement dans leur carrière, mais surtout dans la promotion, sans 

interférence, de leur propre vision sur l'acte artistique. 

La transition brusque du libéralisme relatif au réalisme socialiste, 

d'une nouvelle formulation, nationale et nationaliste, a provoqué de graves 

problèmes aux créateurs de cinématographie. Les observations et les 

instructions de Ceausescu étaient, comme on l'a déjà précisé, très claires: 

pas de cosmopolitisme. Qui veut faire un film à sa tête doit le faire à ses 

frais, parce que, même sous le capitalisme, un metteur en scène fait ce que 

le producteur lui demande. Il aurait été intéressante une telle expérience, 

impossible, certes, à cette époque-là: un metteur en scène qui ait fait un film 

sur ses dépenses, à sa manière. Est-ce que sa production aurait eu des 
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chances de succès dans les cinémas du pays? Question rhétorique ... 

Au-delà de l'obéissance de tel ou tel metteur en scène et des 

scénaristes roumains, une chose est claire: toutes les productions étaient 

passées par les ciseaux de la censure. Toutes, sans exception. Dans cette 

perspective, ils ont tous été exposés au même „danger‛. Évidemment, les 

films „raisonnables‛ avaient beaucoup plus de chances d’échapper, dans 

une certaine mesure, à l'œil vigilant de la censure. Toutefois, soit par excès 

de zèle soit par d'autres raisons, presque toute production était soumise 

aux mêmes recommandations: ajustez un peu ici et là! Et la censure agissait 

de façon chaotique, parfois: des films très faibles ou sans accents, qui 

pouvaient être interprétés comme critiques envers le régime, ne passaient 

pas! Cependant, plus controversé était le sujet, plus grande était l'attention 

des censeurs. Plus un metteur en scène avait des films censurés, plus ses 

productions étaient susceptibles d'être interdites. Le parti ne pouvait pas se 

tromper, donc l'infaillibilité du parti était au-dessus de toute discussion. 

Les grands héros de l'histoire roumaine ne pouvaient pas, à leur tour, avoir 

des faiblesses (seules des faiblesses mineures, soigneusement calculées), 

afin de ne pas nuire le profil moral du dirigeant roumain, depuis les temps 

anciens jusqu'à Nicolae Ceausescu, ce dernier étant la réincarnation de 

Mircea le Vieux, Étienne le Grand et Michel le Brave, également. Sans 

oublier Alexandru Ioan Cuza. 

Dans ce qui suit, on va analyser quelques-uns des films qui ont été 

interdits (certains d'eux n’ont pu paraître qu’après des coupures ou des 

changements importants), en essayant de voir comment ils pourraient 

approcher, on se répète, la formulation trop prétentieuse de „résistance par 

la cinématographie‛! 

La première syncope du film roumain survient depuis 1955. La 

comédie réalisée par Jean Georgescu, Notre Directeur, mettait en question, 

avec les moyens de la satire, le mécanisme de la puissance caractéristique 

de cette époque. Le film a été remis en question par le Bureau Politique du 

parti, qui a décidé l'ostracisme du metteur en scène, puis son licenciement 

[1]. 

Après Jean Georgescu, expulsé par les communistes, c’est le tour de 

Malvina Ursianu de supporter les caprices de la censure, la cinéaste étant 
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forcée à renoncer à la direction des Bijoux de famille et du Vent de Mars, tous 

les deux inspirés par les romans de Petru Dumitriu. De plus, après une 

réunion „démasquante‛ Malvina Ursianu fait la connaissance des caves de 

la Securitate. (Ibidem.) 

L'un des metteurs en scène qui ont eu sérieusement à faire avec la 

censure était Mircea Săucan. Son premier film, Quand le printemps il fait 

chaud (1961), a le malheur de sortir en concurrence avec La Soif. La 

réalisation artistique supérieure du premier titre a attiré l'envie de ses 

collègues. Attention: On a identifié un autre élément qui conduisait souvent 

à la censure de certains films. Le résultat: l'interdiction de la production de 

Săucan pendant six mois, suivie par une diffusion limitée, et puis par un 

nouvel retrait des salles de cinéma. La recette, une fois raffinée, sera utilisée 

par les autorités pour les films problématiques suivants [2]. 

La production suivante de Săucan, La rive n'a pas de fin, a été filmée 

sans un scénario approuvé et cacheté (un péché capital à cette époque). On 

reprochait au film la nationalité de l'héroïne. L’action se passe au cours de 

la séparation de la Russie de telle sorte que la fille ne puisse pas être russe. 

L'argument semble irréel, mais il sera réitéré après 10 ans, dans Les amours 

éphémères (metteur en scène Malvina Ursianu), où l'émigrée russe doit être 

remplacée par une autre de la Bretagne. Jusqu'à ce jour, La rive n'a pas de fin 

n'a pas eu une première roumaine [3].  

La production Méandres (1967) doit attendre un an et demi pour être 

diffusée, sous des pressions provenant de l'étranger (celles des critiques 

français de film). Le régime raffine ses impulsions punitives, en utilisant la 

recette déjà testée: on diffuse le film dans peu de salles de cinéma et puis on 

le retire presque immédiatement.  

Sans doute 100 lei, le film de Mircea Săucan, en 1973, est 

représentatif pour l'idée d'un film censuré. Le film d'adieu du metteur en 

scène arrive dans les salles de cinéma tout massacré, remonté à des 

coupures et des inserts mobilisateurs. À la réception, le film sera critiqué 

pour tout, et en particulier pour les moments d'art pur, de poésie 

cinématographique [4]. 100 lei est l'un des rares films roumains traitant le 

thème du rebelle, du rêveur écrasé par le monde conformiste autour de lui. 

Rebelle est devenu Săucan aussi, involontairement. 100 lei n'est pas 



204 

subversif par rapport au régime par son message, mais par l'attitude et par 

la liberté avec laquelle il est filmé. Le film a été censuré, on lui a changé la 

fin et finalement il a été interdit [5].  

La Reconstitution (1970), de Lucian Pintilie s’inscrit dans le scénario 

typique déjà rodé: ce sera dans une seule salle de cinéma que le film sera 

diffusé pendant deux mois, avec d'énormes files d'attente pour les billets. 

Ensuite, il sera interdit définitivement. Tandis que Ion Iliescu était en colère 

contre Lucian Pintilie, Nicolae Ceausescu avait une position plus détendue. 

On vit encore dans l'ère de la libéralisation. Voici ce que Ceausescu a 

déclaré:  

 

À propos de La Reconstitution, à mon avis les choses sont légèrement 

exagérées. Il critique des miliciens. Et alors? Dans les pays capitalistes 

on critique la police tous les jours. Ce qui est négatif, à mon avis, est 

que la jeunesse est présentée comme une jeunesse primitive, et ce n'est 

pas réel et alors comment il est présenté le public, cette foule de gens. 

Les miliciens, on peut les critiquer, il y a beaucoup de fous. (...) De là a 

commencé tout le problème, l'on dit que la milice ne soit pas d'accord 

qu'elle est critiquée. (...) Puis, dans ce film il n'y a rien artistique. 

Tenez-le sur le marché autant que les spectateurs y viennent et 

envoyez-le au concours, mais en attendant, prenons des mesures pour 

ne faire que des films qui y correspondent [6].  

 

Après 1990, le film a été très apprécié par la presse étrangère: „Le film est 

dominé par un tragique qui est né du comique, comme chez Tchekhov ou 

chez le grand dramaturge roumain Caragiale (deux auteurs chers au 

Pintilie, en tant que metteur en scène). De Caragiale il semble descendre 

l'image stylisée du procureur.‛ Mais, curieusement, personne ne voyait 

aucune raison pour laquelle le film a été interdit par les communistes [7]. 

„Pour moi, La Reconstitution est le film le plus réussi dans l'histoire 

du cinéma roumain. Il a eu un impact majeur sur ma génération‛, a déclaré 

le metteur en scène Corneliu Porumboiu [8]. Mais le spectateur commun a-

t-il compris aussi le message du film? Ou plutôt, il a avalé une histoire et le 

fil de l'action a laissé de côté toute question relative à l'„orthodoxie‛ du 

film? 
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Pourquoi sonnent les cloches, Mitică? est un autre film-problème pour 

le metteur en scène Lucian Pintilie. „Le chef-d'œuvre de Pintilie reprend 

dans le cinéma le succès sur la scène de la pièce D'ale carnavalului. Il est le 

portrait pas du tout flatteur du peuple roumain, mais pas plus grossier ou 

plus excessif que celui fait par Caragiale lui-même‛ *9+. Le film a été 

interdit par les hommes de culture roumains dès la phase de montage. 

Autour de cette production toute une mythologie est née. Ceux qui 

l’avaient vu parlaient de la préférence du metteur en scène pour les demi-

appris, les grossiers, les imbéciles, les arrivistes. „Je regarde après 20 ans 

derrière moi. Tous mes scénarios, tous mes projets rendant hommage à la 

culture roumaine se sont allées en poussière. Chaque année, une borne, une 

croix, une bougie, un film enterré. Imaginez-vous, s'il vous plaît, tous ces 

films là-bas. Maintenant, rassemblez-les, bobine à bobine et incendiez-les. 

Regardez calmes cet incendie de possibles chefs-d'œuvre, feu joyeux 

carnavalesque. Ne pas demander: Qui est responsable? Car personne ne 

répond! L'essence du principe carnavalesque est de supprimer toute 

responsabilité. Et on vit dans un état de carnaval perpétuel‛, dit Lucian 

Pintilie [10]. Victor Rebengiuc a déclaré, faisant référence à Pourquoi sonnent 

les cloches, Mitică?: S'il avait été un film-manifeste, on n'aurait pas approuvé 

le scénario. Il s'agissait de Caragiale et à l'abri de ce classique on 

introduisait ce que nous appelions alors des lézards. Lui aussi critiquait 

une sorte de mauvaise administration, une sorte de totalitarisme, certains 

devenus bourgeois pendant la nuit... Tout cela ne pouvait pas ne paraître 

contemporain. Certains personnages de Caragiale s’identifiaient avec des 

personnages de notre proximité. Mais Caragiale était notre excuse [11]. 

Rebengiuc dira aussi que Lucian Pintilie aurait été interdit même s'il avait 

réalisé Le Petit Chaperon Rouge. Par conséquent, si l'on était venu à 

l'attention des censeurs, on aurait eu toute chance de voir l'entière 

production rejetée de la diffusion. Même si les films étaient innocents. On 

peut trouver des connotations de toute nature, à tout moment, partout. 

Parce qu'on a parlé de Lucian Pintilie, on ne peut pas négliger le 

fait, on pense, extrêmement important, dans le contexte de ce débat. On a 

déjà dit que la relation personnelle du metteur en scène avec les gens de la 

censure était souvent déterminante pour le droit de diffuser une 
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production cinématographique. Eh bien, Lucian Pintilie était, selon de 

nombreuses voix de l'époque, une personne impulsive, tout à fait confiante 

dans son propre talent et ayant une attitude relativement méprisante non 

seulement envers les militants du parti, mais aussi envers ses collègues. Le 

film Le dimanche à six heures a été critiqué, avant la censure, par ses 

collègues de l'ACIN (L'Association des Cinéastes de Roumanie), Mircea 

Drăgan et Geo Saizescu, qui ont accusé Pintilie, le premier pour le manque 

d'adhésion du spectateur à la „justesse de la position, à l'héroïsme et à la 

mort des héros‛, et le deuxième parce que „dans ce film on ne peut voir 

précisément qui, pour qui et pourquoi lutte!‛ *Popescu, 2013: 82+. 

En ce qui concerne La Reconstitution, Pintilie aurait alimenté lui-

même le scandale, en organisant la projection du film pour les écrivains, en 

donnant des interviews dans la presse, en accusant les bureaucrates 

d'incompétence. [Popescu, 84].  

Pintilie a également suscité des controverses pendant le tournage de 

Pourquoi sonnent les cloches, Mitică? Il a souligné, à plusieurs reprises, qu'il 

était souhaité en Yougoslavie, pour une coopération permanente, il a 

menacé à plusieurs reprises qu'il va modifier le film, sans attendre d'autres 

observations, il a refusé de rencontrer la direction de la Maison de films et 

il s'est moqué de Dinu Săraru, comme il le faisait généralement non 

seulement avec les censeurs, mais aussi avec les collègues qui ne 

partageaient pas ses points de vue. Dans une réunion avec Ion Traian 

Stefanescu, premier vice-président du Conseil de la Culture et de 

l'Éducation Socialiste, Pintilie attaque et, face aux exigences de 

l'interlocuteur de faire certains changements, beaucoup d'eux concernant le 

langage obscène et les connotations sexuelles, donc, pas du tout politiques, 

Pintilie s’exclame: „Si vous voulez un autre film, donnez-le à quelqu'un 

d'autre!‛ *Popescu, 89+. 

Un autre film problématique a été Falaises de sable, réalisé par Dan 

Pita (1983). Comme une sorte de suite à La Reconstitution, la production 

attire la colère de Ceausescu. Falaises de sable a été accusé de „déformer la 

réalité de la société.‛ Il est sorti en salles pendant sept jours, après quoi il a 

été interdit, le négatif fondu, le son supprimé, en laissant seulement les 

copies standard [12]. Le film raconte l'histoire d'un médecin apprécié et 
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bien situé, qui chasse un jeune homme simple, soupçonné de vol. Le 

médecin est prêt à tout pour soutenir sa vérité, convaincu que la position 

supérieure sur l'échelle sociale lui donne raison automatiquement. Selon les 

critiques d'aujourd'hui, le film est une méditation subtile sur le pouvoir, la 

responsabilité et la répression. À la réunion à Mangalia, en 1983, 

Ceausescu, sans mentionner le titre de la production, a déclaré:  

 

J'ai vu récemment un film montrant un jeune travailleur 

d'aujourd'hui. Comment se présente et qu'est-ce que représente le 

jeune travailleur de notre pays? Je vois, vous le savez, en permanence, 

des millions de jeunes. Je leur parle, je les connais. On y voit de 

l'amour pour le travail, pour le parti et la patrie, pour le socialisme. 

[...] Mais le scénariste et le réalisateur qui ont fait le film, et ceux qui 

l'ont approuvé, ne connaissent pas, il s'avère, la jeunesse de notre 

pays. Il est impossible d’admettre encore la production de tels films 

[13]. 

 

Ceausescu a montré ce qu’il faut faire pour que des films comme Falaises de 

sable n'apparaissent plus sur le marché. Dans la langue de bois communiste, 

il a souligné la nécessité qu'à l'avenir, les films mettent en évidence le 

modèle de l'homme nouveau, propagé par la ligne officielle:  

 

Bien sûr, il ne faut pas l’embellir, parce que notre société a également 

obtenu des résultats excellents, il faut seulement les présenter tels 

qu'ils sont. Il faut représenter la réalité, mais sans y trouver de 

mauvaises herbes ou de la pourriture dans la forêt, mais de jeunes 

arbres, tout ce qui est bon et digne dans notre société, dans le travail et 

dans la vie des bâtisseurs du socialisme [14]. 

 

J'ai une idée est, selon l'auteur de ces lignes, sans prétendre être un expert 

dans le domaine de la cinématographie, un film innocent qui a été interdit. 

Le metteur en scène, Al. G. Croitoru, fournit la réponse:  

 

Pourquoi l'a-t-on interdit? J'ai fait un film... J'étais au cocktail de 

rigueur et on nous a si fortement harcelés qu'un collègue a été surpris 

qu'on ne nous a pas mis en prison. On nous a dit: votre film milite 
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contre le développement de la société socialiste développée de façon 

multilatérale. On rit trop dans la salle. Il y a des séquences où vous 

attaquez directement la direction du parti, le camarade et la camarade. 

Le monde ne pense qu'au camarade et à la camarade! [15].  

 

Et d’autres critiques d’ajouter : 

 

Une comédie de gestes, de situations, de langage... une comédie 

satirique étincelante. L'histoire d'une équipe de football qui est 

reléguée à la troisième division. Un plan stratégique intégré par le 

Camarade Kite qui „a une idée‛ pour que l'équipe soit couronnée de 

succès. Au lieu d'un entraîneur, on y emploie quatre entraîneurs. Le 

film a été interdit dans la période communiste le jour suivant la 

première fulminante [16]. 

 

Il s'agit du mensonge et de la vérité, de l'attentat à l'autorité, ou au 

contraire, d’élever sur un piédestal d'autorité certains hommes de rien, 

c’est une sorte de destitution de quelqu’un, le seul qui travaille dans 

l'équipe, qu’on va licencier afin de le remplacer avec quatre autres 

entraîneurs. C'est ce que le metteur en scène dit sur son film. Mais les 

spectateurs ont-ils eu le temps de comprendre les messages subtils, ou 

plutôt, étaient-ils plus intéressés à rire des gags en cascade? [17]. 

 

Beaucoup d'autres films roumains ont été interdits ou brutalement 

amputés. D'une longue série on peut retenir: Concours, Glissando, Le 

dimanche à six heures, Des Baies, Rire comme dans la vie, Séquences ou La chasse 

aux renards.   

 

Inclus dans l'inventaire, tous ces films constituent des stations où le 

régime communiste aurait pu récupérer partiellement sa légitimité. Si le 

pouvoir les avait reçus d’une manière naturelle, par le truchement de la 

diffusion, puis par des discussions, il aurait montré une certaine 

normalité. Ils auraient évolués pour une période, puis ils auraient fait 

lieu à un autre règlement, pacifiquement, sans convulsions. La réaction 

stupide dans tous ces cas a été une sentence capitale que le pouvoir 

communiste a prononcée, d'autant de fois contre lui-même [18]. 
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Si l'on croit à l’observation citée ci-dessus, la cinématographie roumaine a 

érodé le système communiste, en lui hâtant la fin. 

Le romancier et l'essayiste Bujor Nedelcovici a connu la censure, 

avec ses Falaises de sable; parlant de la résistance par la culture dans la 

Roumanie de Ceausescu, il a un discours acide:  

 

On n'a pas su nettoyer sa propre maison. On a caché les ordures sous 

le tapis et maintenant on se demande qu'est-ce que c’est ce chaos 

dirigé. Il n'y a jamais eu de la résistance par la culture. Non, non, non! 

Tout le monde a invoqué, même lors des discussions particulières, 

une excuse: la résistance par la culture ou d'autres explications... Bien 

sûr, on peut s’autoillusionner quant à la résistance par la culture. Je le 

comprends très bien... Mais la résistance signifie agir aussi. Il est 

difficile d’affirmer qu'on a résisté si l'on ne s'est pas révolté, si l'on n'a 

pas été scandalisé. À l'Union dans les années '80, la situation était très 

grave, le Conseil ne se réunissait pas, j'ai appelé plusieurs écrivains 

chez moi, on a fait des mémoires. J'essayais de faire quelque chose. Ce 

seuil – de faire – a été toutefois passé par quelques écrivains [19]. 

 

En conclusion, on affirme, ainsi comme Bujor Nedelcovici, que la 

cinématographie roumaine n’est pas à l’origine du concept de résistance 

par la culture. Il en va de même pour presque tous les segments de la vie 

sociale, culturelle et politique de la Roumanie de Ceausescu. Les prétendus 

déraillements de la trajectoire officielle peuvent être repérés au niveau 

d’une certaine « rhétorique » qui multiplie les ainsi-dits « lézards », comme 

les appelait Victor Rebengiuc, c'est-à-dire de petites tournures de phrases 

jetées ici et là, dans l'espoir que la censure ne les percevra pas ou placées 

délibérément, certaines visiblement soulignées, précisément pour attirer 

l'attention du censeur, afin de sauver le corps de l'œuvre. Les cinéastes 

roumains n'ont pas réussi aller au-delà des lézards. 

Les thèmes abordés tenaient de leur propre vision sur le scénario 

transposé dans le film. Si ce scénario pouvait se modeler selon les réalités 

existantes, éventuellement, avec une critique, une douce brise et non une 

tempête orientée contre le régime, il était très bien. Il suffisait que le 

metteur en scène gardât les doigts croisés, après que les censeurs aient vu le 
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film, en spéculant d’une manière habile l'ignorance de certains d'eux ou en 

les convainquant que tout lien avec la réalité, avec le pouvoir, était peu 

probable. Il était impossible de faire plus et, probablement, de nombreux 

metteurs en scène n'en voulaient pas. D'une façon ou d'une autre, on avait 

besoin d'une collaboration avec le pouvoir afin d’obtenir le financement 

d'autres productions. Volontairement tombé en la disgrâce du parti, un 

metteur en scène était fini du point de vue professionnel. Ici est finalement 

le problème: le film roumain de l'époque de Ceausescu n'était pas une 

forme de résistance par la culture contre le système totalitaire, mais une 

forme de résistance de certains metteurs en scène confrontés aux caprices, 

aux aberrations et aux élucubrations de ceux qui dirigeaient la propagande 

du parti. Ce n’est pas pour la liberté créative que militaient les metteurs en 

scène roumains de l'époque, mais pour leur propre liberté de création. Ils 

ne luttaient pas contre le régime communiste, mais contre les censeurs de 

leurs films. Ce qui n'est pas du tout la même chose. 

 

Notes  

 

[1] http://www.istoriafilmului.ro/articol/279/scandal-filmele-cotroversate-ale-

cinematografiei-romane-1948-1989   

[2] Idem. 

[3] Idem. 

[4] Idem. 

[5] http://www.mareleecran.net/2012/11/un-film-romanesc-pe-care-ar-trebui-sa-l.html 

[6] Extrait du procès-verbal de la réunion du Secrétariat du CC du PCR datée le 10 

février 1970. Les Archives Nationales, fond CC du PCR – Chancellerie, Dossier 14/1970, 

apud Dan Clinci, [http://www.george-damian.ro/ceausescu-filmul-reconstituirea-

critica-niste-militieni-ei-si-1086.html). 

[7] (http://www.anuntulvideo.ro/filme/60313-reconstituirea-1971-film-interzis-pana-in-

1990-99-min. 

[8] http://www.icr-london.co.uk/ro/reconstituirea.php. 

[9] http://www.istoriafilmului.ro/articol/279/scandal-filmele-cotroversate-ale-

cinematografiei-romane-1948-1989. 

[10] http://m.jurnalul.ro/tag/tudor-gheroghe-72551.html. 

[11] Idem. 

[12] http://aarc.ro/articol/faleze-de-nisip-un-film-interzis. 

[13] [http://www.george-damian.ro/ceausescu-filmul-reconstituirea-critica-niste-

militieni-ei-si-1086.html). 
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[14] Idem. 

[15] http://www.valentinaroman.ro/2012/09/26/am-o-idee/. 

[16] Idem. 

[17] http://www.national-magazin.ro/teatru/omenirea-se-desparte-de-trecutul-ei-

razand--interviu-cu-maestrul-alecu-g-croitoru-regizorul-fimului-am-o-idee-982 

[18] http://www.istoriafilmului.ro/articol/279/scandal-filmele-cotroversate-ale-

cinematografiei-romane-1948-1989   

[19] http://timpolis.ro/arhiva/articol-dupa-faleze-pe-nisip-am-regizat-si-alte-filme-isi-

doreau-sa-lucreze-cu-cineva-de-talia-mea-21505.html 
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Abstract: Throughout the history, censorship was the suppression of speech, public 

communication and a way of expressing political power. By limiting the access to 

information that was against the state politics, communists achieved to brush aside any 

forms of resistance and using persuasion the ideas of the new regime were inoculated. The 

librarians tried to obey the communist law, but sometimes kept hidden forbidden 

documents that were sent to be destroyed. Over 2.500 titles represent the forbidden books 

that we have in ‚V.A Urechia‛ Library, some of which we mention the following opponent 

authors: Agârbiceanu Ion, Bacalbaşa Constantin. Crainic Nichifor, Densusianu, Ovid, 

Eminescu Mihai. The year 1945 represented for Romania the year that the secret funds 

appeared generated by the the „Law Act no.364/1945‛ that banned the publish of: books, 

serials, movies, medals, badges that contained elements against the good relations with the 

Sovietic Union. Where oppression exists forms of resistance will also exist and authors like 

Arghezi, Sadoveanu, Topârceanu, Preda found a way of making their voice heard.  

  

Keywords: censorship, banned books, censorship history, form of resistance, banes 

documents, the secret funds, interdictions, Decree Law nr. 364/1945, opponents writers, 

librarian, Library „V.A. Urechia‛ 

 

Miluţă Th. Bortă, în Tragedia contemporană a României, o carte de 

eseuri de filozofie socială (Ed. Vicovia, Bacău, 2007), se întreba, referindu-se 

la fenomenul sclaviei: „Doamne, câte surprize ne poate oferi istoria, ca 

ştiinţă a crimelor umanităţii?!‛ Este sigur însă că Răul nu va dispărea şi că 

oamenii, ca urmaşi ai lui Cain şi Abel, se vor confrunta mereu cu diverse 

probleme legate de exercitarea şi controlul Puterii. Unde va exista 

opresiune vor exista însă şi forme de rezistenţă. Cum s-a întâmplat şi în 

timpul regimului comunist, încă de la începuturile instalării sale. 

Una dintre formele acestea de rezistenţă s-a manifestat prin 

refuzarea unor privilegii şi nu numai. A fost cazul unor actori precum 
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Marioara Voiculescu, Marieta Anca, Sorana Ţopa, care au refuzat nu numai 

onoruri ci chiar şi roluri, al pictorului Theodor Pallady, care a refuzat titlul 

de artist emerit, al poetului Vasile Voiculescu, care a avut aceeaşi atitudine 

vis-à-vis de acordarea pensiei de onoare, după ce va fi experimentat tortura 

în închisorile comuniste, al istoricului David Prodan, care, culmea, fusese 

membru de partid în perioada ilegalităţii, dar demisionase în anul imediat 

următor terminării celui de-al doilea război mondial, protestând împotriva 

falsificării alegerilor. Nu putem uita vocile critic-ironice ale unor actori sau 

scriitori precum Constantin Tănase, Puiu Iancovescu, Păstorel Teodoreanu. 

Unii intelectuali protestează public, precum Dinu Pillat, în contrast cu alte 

nume mari care acceptă colaboraţionismul (Mihail Sadoveanu, George 

Călinescu, ca să ne referim doar la figurile cele mai proeminente ale scenei 

literare). Nici muzicienii nu s-au lăsat mai prejos, putând să-i amintim pe 

Mihail Jora, gălăţeanul nostru Dimitrie Cuclin, Paul Constantinescu şi 

atâţia alţii. Toţi aceştia s-au manifestat individual, dar au existat şi grupuri 

care s-au organizat cercuri diverse, cenacluri, unele putând fi considerate 

universităţi, dar nu populare, ci doar alternative. Ele s-au grupat în casele 

unor personalităţi precum Emanoil Ciomac, Mihail Andricu, Barbu 

Slătineanu, Petre Manoliu ş. a. Nu putem uita, de asemenea, Cercul literar 

de la Sibiu. Oarecum mai cunoscute au fost Asociaţia „Mihai Eminescu‛ şi 

Societatea „Amicii Statelor Unite‛, ultima publicând şi o revistă, Revista 

Româno-Americană. 

Dar, ţinând cont de preocupările mele, ţin să subliniez alt aspect, 

legat de munca bibliotecarilor şi de lupta lor, deloc spectaculoasă, 

împotriva cenzurii. Cenzura a reprezentat fără doar şi poate de-a lungul 

timpului o modalitate de exercitare a puterii. Prin limitarea accesului la 

informaţiile care contraveneau politicii de stat, s-a reușit treptat și sigur să 

se înlăture pe cât de mult posibil orice urmă de opoziţie, iar apoi prin 

mijloacele persuasiunii s-a reușit inocularea ideilor noului regim politic. 

Cu toate că bibliotecarii au acceptat să îndeplinească sarcinile 

politice trasate de regimul totalitar comunist, ei au făcut uneori, în măsura 

posibilităţilor, gesturi mai mult decât onorabile: nu s-a procedat, conform 

instrucţiunilor şi ordinelor, la distrugerea documentelor nominalizate 

pentru a fi trimise la topit, aflate în colecţiile bibliotecii; chiar dacă 
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documentele erau scoase din circuitul public, anumiţi utilizatori aveau 

acces la documentele interzise, prin bunăvoinţa bibliotecarului; 

bibliotecarul avea informaţii despre intelectualii care deţineau anumite 

exemplare din titlurile interzise și îndrumau utilizatorii către aceștia. 

La Biblioteca „V.A.Urechia‛, printre alte documente interzise aflate 

în colecţii, se cuvin menţionate o serie de cărţi ale unor autori români, 

printre care marele Eminescu. Iată o listă care poate fi şi surprinzătoare: 

Agârbiceanu, Ion. Ceasuri de seară. Bucureşti: Cartea Românească, 1925, 

Cota II 12.808; Bacalbaşa, Constantin. Bucureştii de altădată. Vol. 4: 1910-

1914. [Bucureşti+: Universul, 1936, Cota III 1.652(4); Crainic, Nichifor. 

Darurile pământului. Bucureşti: Cartea Românească, *1929?+, Cota II 14.620; 

Densusianu, Ovid. Graiul nostru: Texte din toate părţile locuite de români. Vol. 

1-3. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec, 1906, Cota II 4.230; Eminescu, 

Mihai. Opera politică. Vol. 1-2. Bucureşti: Cugetarea, 1941, Cota II 806 (1-2); 

Goga, Octavian. Coşbuc. Discurs de primire rostit în şedinţă solemnă la 30 maiu 

1923 sub preşedinţia Maiestăţii Sale Regelui, Cota III 5.640; Gyr, Radu. Poeme 

de răsboiu. [S.l.]: Editura Gorjan, 1942, Cota IV. 1.230; Iorga, Nicolae. 

Desvoltarea imperialismului contemporan: Lecţii la Universitatea din Bucureşti. 

Vol. 1-2. Bucureşti: Tipografia ziarului „Universul‛, 1940, Cota I 5.510 (1-2); 

Maniu, Iuliu. Problema minorităţilor. Bucureşti: Cultura Naţională, 1924, 

Cota III 752; Manoilescu, Mihail. Cum putem reînvia leul de aur?. Bucureşti: 

Cultura Naţională, 1923, Cota III 752; Marcu, Alexandru. Itinerar adriatic. 

[Craiova]: Scrisul Românesc, 1937, Cota II 13.034; Popescu, Stelian. O 

călătorie în Suedia. Bucureşti: Universul, 1924, Cota II 2.493; Sân-Giorgiu, 

Ion. A doua primăvară: Sonete. București: Tipografia Ziarului „Universul‛, 

1940, Cota II 12.881; Seişanu, Romulus. Dobrogea, gurile Dunării şi Insula 

Şerpilor. Bucureşti: Tipografia ziarului „Universul‛, 1928, Cota III 7.295; 

Urechia, Vasile Alexandrescu. Cestiunea Bessarabiei. Bucuresci: Tipografia 

C.P. Conduratu & I.S. Rădilescu, 1871, Cota III 5.781; Vaida-Voevod, 

Alexandru. Revoluţia lui Horia: Conferinţă ţinută la radio în seara zilei de 01 

Noembrie 1934. Bucureşti: Tiparul Academic, 1934, Cota III 3.579. Dintre 

volumele autorilor străini putem aminti: Churchill, Winston. Viaţa mea. Ed. 

a 2-a. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice „Zori de zi‛, *19--?], Cota II 

12.593; Hitler, Adolf. Discursul Führerului rostit la 30 Ianuarie 1942 în 
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Sportpalastul din Berlin la aniversarea a noua a venirii la puterea naţional-

socialismului german. [S.l. : s.n.], 1942, Cota II 14.930; Rosenberg, Alfred. 

Gestaltung der Idee. Band 2. München: Zentraverlag der N.S.D.A.P., [1943], 

Cota II 17.518 (2); Sombart, Werner. Socialismul german. Bucureşti: Socec, 

*1934+, Cota III 3.345. Precum se observă, listele cuprind atât texte literare 

cât şi lucrări de specialitate, în total peste 2500 de titluri. 

Desigur, cenzura s-a manifestat încă din antichitate, încă de când 

apar primele scrieri. Un exemplu elocvent este cel al lui Socrate care a fost 

obligat să bea otravă pentru că nu a recunoscut că scrierile sale ar fi corupt 

tineretul atenian și că erau împotriva divinităţilor. Poate de aceea nici nu a 

vrut să scrie „opera‛ sa, fiind probabil îngrijorat de soarta pe care ar fi 

avut-o dacă cugetările sale ar fi văzut lumina< copiştilor vremii. Putem 

apoi să ne referim la Bisericaromano-catolică, care a creat instituţia 

Inchiziţiei. Crearea Index Librorum Prohibitorum în 1559 a deschis calea 

instituţionalizării ideii de înlăturare din spaţiul public a celor care scriau în 

contradicţie cu regimul de stat de atunci. Lista creată de biserica catolică 

includea, de-a lungul timpurilor, printre altele, scriitori și filosofi precum 

Boccaccio, Dante, Descartes, Diderot, Hugo, Kant, La Fontaine, Lamartine, 

Montesquieu, Pascal, Rabelais, Spinoza, Swift sau Voltaire, Galilei, adică 

multe din personalităţile care au contribuit la crearea sistemului de gândire 

existent în societatea ultimelor două secole. Inchiziţia s-a orientat și asupra 

zonei coloniilor spaniole din America de Sud, acolo unde au fost distruse 

multe din manuscrisele culturii Maya.  

Secolul al XX-lea a fost martorul unor forme extreme de cenzură, 

cum au fost cele din Uniunea Sovietică sau din ţările aflate în zona ei de 

influenţă, dar și în China. La fel s-a întâmplat în Germania nazistă, unde au 

fost supuse cenzurii cărţile care aparţineau unor autori evrei sau cele care 

nu corespundeau idealurilor ariene ale lui Hitler. În egală măsură, nu ar 

trebui să neglijăm existenţa acestui fenomen în state precum Marea 

Britanie, care impunea un control strict a ceea ce se publica în coloniile sale, 

adică în Australia, Canada, India, Africa, unde se dezvoltaseră mişcări de 

independenţă sau în SUA. Deși, în mod formal, cenzura publicaţiilor și a 

filmelor nu a existat în SUA, sunt binecunoscute exemplele unor cărţi 

aparţinând unor autori valoroși ai literaturii americane care, din diferite 
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considerente, au fost interzise sau cenzurate, printre acestea aflându-se: 

Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain, Autobiografia lui Malcom X 

de Malcom X și Alex Haley, Mult iubită de Toni Morrison, Îngroapă-mi inima 

la genunchiul rănit de Dee Brown, Chemarea străbunilor de Jack London, De 

veghe în lanul de secară de J. D. Salinger, Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald 

ş. a. Motivele cenzurării unor astfel de cărţi sunt multiple: folosirea unor 

cuvinte ofensatoare, cum ar fi „negrotei‛, descrierea în amănunt a unor 

crime, aproape ca într-un manual despre ucidere, violenţa, chestiunea 

expansiunii americanilor în teritoriile amerindienilor, caracterul obscen, 

blasfemiator sau portretizarea unei vieţi decadente a unei elite americane. 

Poate cel mai cunoscut exemplu de cenzură a timpului nostru este 

instituirea pedepsei cu moartea pentru autorul volumului Versetele satanice - 

Salman Rushdie, dar și a editorilor săi. Deși autorul este de origine indiană, 

autorităţile iraniene fundamentaliste au considerat această carte ca fiind 

ofensatoare pentru Islam, reacţionând violent, unul dintre editorii săi fiind 

ucis, iar alţii grav răniţi în diferite incidente. După cum se poate observa cu 

ușurinţă, cenzura cărţilor și a autorilor își are cauza în interese de natură 

statală, politici culturale și prejudecăţi religioase. 

Revenind la bibliotecile mele dragi, manifestarea cenzurii la acest 

nivel a luat forma distrugerii acelor documente care contraveneau 

normelor epocii. Distrugerea celor peste 400.000 de documente din 

biblioteca din Alexandria sau incendierea volumelor din colecţia 

Universităţii din Oxford, din ordinul expres al regelui, reprezintă exemple 

clare ale felului în care s-a aplicat cenzura în biblioteci. 

În România anului 1945, apar fondurile interdicţionale sau fondurile 

secrete care însemnau retragerea din circulaţie a acelor documente ce, 

conform limbajului ideologic, „aveau caracter fascisto-hitlerist‛ ori 

conţineau elemente care contraveneau relaţiilor bune dintre România și 

Naţiunile Unite sau Uniunea Sovietică. Mecanismul prin care s-a aplicat 

această listă interdicţională a fost întocmit în baza Decretului-lege nr. 364 

„pentru retragerea unor anumite publicaţii periodice şi neperiodice, 

reproduceri grafice şi plastice, filme, discuri, medalii şi insigne metalice‚, 

dat la 2 mai 1945 de către Regele Mihai și publicat la data de 4 mai în 

Monitorul Oficial. Difuzarea pentru punerea în aplicare s-a realizat prin 
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emiterea unei broşuri separate. Titlul ei era „Lista publicaţiilor scoase din 

circulaţie‛ şi conţinea tipărituri al căror conţinut contravenea principiilor 

bunelor relaţii între România şi Naţiunile Unite. Conţinea publicaţii 

apărute între 1 ian. 1917 şi 23 aug. 1944, pe acelea care răspândeau idei 

fasciste, naziste, legionare şi şovine. Operaţiunea cuprindea mai multe 

etape: întocmirea listelor cu cărţile interzise, activitate care se făcea la nivel 

central, de către o comisie ministerială, și la nivel local de către tipografii, 

edituri, anticariate, biblioteci, instituţii publice deţinătoare de fonduri de 

carte; scoaterea și predarea publicaţiilor interzise către Prefecturile/ 

Consiliile judeţene sau Depozitul Oficiului de Hârtie, pentru distrugerea 

lor; depozitarea pentru consultare restrânsă sau supravegheată în cadrul 

bibliotecilor care beneficiază de Depozit Legal; și, nu în ultimul rând, 

pedepsirea celor care nu respectau această lege. Lista a fost întocmită sub 

egida Ministerului propagandei de către Comisia pentru aplicarea art. 16 al 

Convenţiei de Armistiţiu, publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr. 219 

din 22 septembrie 1944. Convenţia de Armistiţiu stipula prin Articolul 16: 

„Tipărirea, importul şi răspândirea în România a publicaţiilor periodice şi 

neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea 

staţiunilor de TFF, poştă, telegraf şi telefon vor fi efectuate în acord cu 

înaltul Comandament Aliat (Sovietic)‚. 

Urmau să fie scoase din circulaţie lucrări ale mareşalului Ion 

Antonescu, M. Antonescu, autori fasciști, legionari, lucrări cu caracter 

antisovietic și anticomunist, cărţi despre Basarabia, Bucovina și 

Transnistria, cele referitoare la corporatism, scrieri literare și filosofice 

naţionalist-creștine, scrieri polemice despre francmasonerie, scrieri 

filogermane, filoitaliene, filojaponeze sau scrieri antiengleze. Ulterior, lista 

acestor cărţi a fost amendată prin alte acte normative. Istoria României 

interbelice - evocată în almanahuri, calendare, atlase, ghiduri și pliante 

turistice care deţineau informaţii despre Bucovina și Basarabia  - a fost 

ștearsă prin interzicerea acestor publicaţii.  

Listele au continuat să apară periodic sub formă de broșuri, astfel: 

„Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 august 1945‛, Bucureşti, 

Ministerul Propagandei (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din 

Convenţia de Armistiţiu), 1945; „Publicaţiile scoase din circulaţie (Broşura 
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nr. 2)‛, Bucureşti, Ministerul Propagandei (Comisia pentru aplicarea 

articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu), 1945; „Publicaţiile scoase din 

circulaţie (Broşura nr. 3)‛, Bucureşti, Ministerul Propagandei (Comisia 

pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu), 1945; 

„Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 iunie 1946‛, Bucureşti, 

Ministerul Informaţiilor (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din 

Convenţia de Armistiţiu), 1946; „Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948‛, 

Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948; „Publicaţiile interzise. 

Supliment I. 1 Mai - 1 Noiembrie 1948‛, Bucureşti, Ministerul Artelor şi 

Informaţiilor, 1948. 

Deși la 1 noiembrie 1948 au fost interzise cetăţenilor români nu mai 

puţin de 8.438 de titluri, campania de interzicere a cărţilor necomuniste a 

continuat după 1948, odată cu ascensiunea comunismului în România.  

Astfel, între anii 1950-1956, bibliotecile publice primesc noi numere 

ale unor broşuri: în 1957 sunt elaborate de către Ministerul Culturii 

„Instrucţiunile nr. 198‛, care aduc noi reglementări privind interzicerea 

cărţilor. Sunt constituite comisii regionale/ raionale, de „epurare‛ a acestora 

din urmă. În aceste comisii intră şi delegaţi ai aparatului de stat. Cărţile 

scoase sunt gestionate în fondul special, constituit în bibliotecile care au 

fost nominalizate să deţină astfel de fonduri. Local, în perioada 1957-1959, 

se realizează scoaterea cărţilor supuse interdicţiei, de către comisii formate 

din directorii bibliotecilor şi câţiva bibliotecari, şefi de servicii.  

Au fost elaborate „Instrucţiunile cu privire la selectarea cărţilor din 

fondul bibliotecilor‛ sau „Regulamentul privind importul materialelor de 

presă şi editură, clasificarea, păstrarea şi folosirea acestora‛, urmate de 

introducerea „Instrucţiunii nr. 346/13 octombrie 1960‛ privind stabilirea 

categoriilor fondurilor de cărţi din biblioteci, elaborate de Ministerul 

Învăţământului şi Culturii, Direcţia Generală a Aşezămintelor Culturale, 

prin Fondul de Stat al Cărţii, înfiinţat iniţial de Direcţia bibliotecilor şi 

contopit apoi în BCS, cu avizul Direcţiei de Control şi Orientare pentru 

Administraţia Locală de Stat. Sunt alcătuite listele cu bibliotecile din ţară 

care au dreptul să deţină fondul D („documentar‛, accesibil doar unor 

specialişti, cu aprobare) şi fondul S („special", aproape inaccesibil). 

Lucrările ştiinţifice sunt introduse sub același regim. Publicaţiile cu caracter 
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tehnico-ştiinţific sunt scoase din aceste fonduri și redate publicului abia în 

1964. 

După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 1965, Nicolae 

Ceauşescu dă „Instrucţiunile nr. 1003‛ din 15 august 1968, privind 

clasificarea, păstrarea, circulaţia fondurilor de bibliotecă (elaborate de 

Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă ca urmare a unei decizii a Biroului 

Executiv al CC al PCR), prin care se scot din circulaţie documentele 

partidului comunist anterioare. 

Perioada 1968-1971 constituie una a liberalizării regimului cărţii, dar 

numai până la emiterea aşa-numitelor „teze din iulie‛ 1971 ale lui Nicolae 

Ceauşescu, urmate de Instrucţiunile CC al PCR referitoare la „Propuneri(le) 

de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice, de educare marxist-

leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii‛. 

Intransigenţa ideologică răstoarnă radical criteriile valorice din toate 

domeniile vieţii printre care cultura și, în mod special, literatura. Libertatea 

de  opinie și exprimare se restrânge vertiginos, simultan cu creșterea 

intensităţii manifestărilor propagandistice. Astfel, se reverifică fondurile de 

cărţi din biblioteci, achiziţionându-se şi de la populaţie cărţile neconforme 

cu noile exigenţe ale regimului, trecându-se treptat la forma controlului 

materialelor care apăreau în presa vremii, a cărţilor tipărite și, nu în ultimul 

rând, a cărţilor care se regăseau pe rafturile bibliotecilor din ţară. Așa se 

explică faptul că alte noi mii de cărţi sunt orientate spre fondurile secrete 

ale bibliotecilor.  

În acest context, scriitorii au creat alte modalităţi de comunicare a 

mesajelor lor care sunt, în ultimă instanţă, expresia dorinţei de libertate. Ei 

au iniţiat un scris aluziv, aparent evocativ, fals laudativ sau de-a dreptul 

ironic, sub camuflajul mijloacelor literare, un scris capabil să escamoteze 

barierele cenzurii comuniste. Valorile se conservă la gânditorii 

neproletcultiști ai vremii, neaderenţi, în străfundul inimii lor, la 

instrumentalizările abuzive ale ideologiei oficiale. Aceasta a fost și soarta 

lui Arghezi, Sadoveanu, Topârceanu, Preda, toţi plătind tribut de 

recunoaștere artistică regimului, doar ca pretext pentru supravieţuirea 

literară. 

Cu toate acestea, literaţii români nu renunţă la conștiinţa valorii lor 
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și, în ţară sau în străinătate, trec la realizarea unei literaturi interzise, de 

sertar, literatură împletită cu memoria faptelor reale. Dar această literatură, 

cu câteva excepţii (I. D. Sârbu, Nicolae Steinhardt etc.), nu se ridică la un 

nivel valoric foarte înalt. 

Astăzi, ne bucură faptul că avem libertatea de a scrie şi de a citi fără 

nicio oprelişte, neexistând, practic, criterii de ordin politic sau estetic în 

măsură să împiedice apariţia vreunei cărţi, doar inexistenţa posibilităţilor 

financiare putând opri publicarea. Asupra acestei problematici nu vom 

insista, însă, aici. 
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Aspecte de identitate lingvistică.  

Limbile vorbite în UTA Găgăuzia 

 

Conf. dr. Ionel Apostolatu,  

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

Lect. dr. Gina Aurora Necula,  

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

Abstract: One of the most challenging linguistic debates of the nowadays South-Eastern 

part of Europe is the artificial conflict between those who speak about two separate 

languages: Romanian and Moldovan. In fact, we are facing one and the same language: the 

Romanian language that has evolved differently in distinct social and political 

backgrounds. The latest Romanian grammar references (especially those published in 

Romania) prove that the Romanian language spoken in the Republic of Moldova has 

preserved some morphosyntactic patterns which are no longer vivid or in use in the 

standard literary Romanian spoken within the boundaries of Romania. 

While the Romanian language from Romania was continuously spoken by a great 

number of speakers spread over a large and compact linguistic area, which led to the 

establishment and consolidation of the unique over-dialectal norm, the Romanian language 

from the Republic of Moldova, although it has been promoted (either by the name of 

‚Romanian‛, or ‚Moldovan‛) to the status of national language (the official one), it has 

rather maintained the status of a (sub)dialect. This was especially due to the fact that it had 

long been used by a smaller group of speakers, often spread over aloglote areas (dominated 

by the Russian language), which restricted its usage up to a conservative (or less 

innovative) familial level.  

Taking this premise into consideration, our aim is to understand how the people of 

Găgăuzia relate to their bi/trilingvism, how they understandand define their linguistic 

identity in a such a complex environment. 

 

Key-words: official language, bilingvism/trilingvism, linguistic identity, ethnicity, 

nationality 

 

Regiunea Autonomă Găgăuzia (UTAG) din Republica Moldova se 

situează într-o zonă cu un puternic caracter multietnic, multicultural şi 

multilingvistic (aici se vorbesc, între altele, limbile găgăuză, rusă, română, 

turcă, bulgară – mulţi dintre vorbitori fiind cel puţin bilingvi). Lăsând la o 
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parte controversele (de natură extralingvistică) pe marginea glotonimului 

limbă română / limbă moldovenească (ca „limbă de stat‛ în Rep. Moldova), 

promovarea şi predarea limbii române în această regiune constituie, 

deopotrivă, o provocare (ţinând cont de mediul aloglot, dominat în mod 

categoric de limba rusă, care funcţionează, prin forţa lucrurilor, ca limbă-

suport în procesul de învăţare a RLNM), dar şi o oportunitate, care se cere 

exploatată (având în vedere contextul politic actual, când Republica 

Moldova face paşi importanţi în procesul de aderare la UE). Astfel, deşi 

încă puţin utilizată în UTAG, limba română (una dintre cele 23 de limbi 

oficiale ale UE!) începe să-şi consolideze statutul în regiune şi să-şi facă din 

ce în ce mai mult simţită prezenţa în spaţiul public. 

Trecând prin experienţa predării limbii române studenţilor din UTA 

Găgăuzia, Rep. Moldova, autorii prezentei comunicări îşi propun să discute 

problema identităţii lingvistice a populaţiei care locuiește pe teritoriul 

Găgăuziei din perspectiva existenţei / inexistenţei conștiinţei acestei 

identităţi lingvistice. 

 Analiza noastră se bazează pe observaţiile rezultate în urma 

interpretării datelor unui chestionar aplicat unui număr de 29 de subiecţi, 

studenţi la programul de studii masterale Limba română – identitate și 

deschidere culturală, organizat de Universitatea „Dunărea de Jos‛ din Galaţi, 

România, Facultatea Transfrontalieră de Știinţe Umaniste, Economice și 

Inginerești, la Comrat, în UTA Găgăuzia, Republica Moldova. Respondenţii 

au, în medie, în jur de 35 de ani și locuiesc în Comrat sau în localităţi 

învecinate acestui oraș. 
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Fig. 1 
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Considerăm relevantă și menţiunea că majoritatea celor chestionaţi 

sunt lucrează în domeniul educaţiei. Din cei 20 de subiecţi angajaţi în 

domeniul educaţiei, 12 au menţionat ca specialitate limba şi literatura 

română. 
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Fig. 2 

 

Pentru o raportare corectă la observaţiile pe care le-am putut formula în 

urma analizei noastre, redăm, mai jos, chestionarul aplicat: 

 

CHESTIONAR 

 

Numele şi prenumele:  

Data naşterii:  

Locul naşterii:   

Domiciliul actual1:  

Cetăţenie: 

Etnie2: 

Limba natală3: 

Limba de comunicare curentă  

Alte limbi cunoscute / vorbite (însuşite eventual prin şcoală) 

Studii (pe niveluri de educaţie; se va specifica instituţia şi locul) 

Locul de muncă:  

Domeniul de activitate: 
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Interpretarea datelor 

 

1. Referitor la problema limbii natale remarcăm (fig. 3) faptul că un 

număr de 2 persoane au indicat drept limbă natală „limba moldovenească‛. 

Alte două persoane au indicat, de asemenea, „limba moldovenească‛, însă, 

în paranteză, au făcut precizarea suplimentară: „română‛. Şi în primul, şi 

în al doilea caz, din motive lesne de înţeles, am interpretat limba natală ca 

fiind, de fapt, limba română. 
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Fig. 3 

 

Un număr de 3 persoane au indicat două limbi natale paralele, 

astfel: 2 persoane au indicat, în paralel, limba moldovenească / română şi 

limba găgăuză4, iar 1 persoană a indicat limbile rusă şi găgăuză. Explicaţia 

poate fi găsită în faptul că unii dintre subiecţi provin din familii mixte, în 

care limba maternă (în sens restrâns) diferă de cea a tatălui. Acesta este şi 

motivul pentru care am preferat sintagma limba natală pentru a ne referi 

la limba / limbile pe care subiecţii le-au deprins din copilărie, de la părinţi. 

În mod oarecum surprinzător, limba rusă este asumată ca limbă 

natală doar de un număr de 2 subiecţi, deşi niciunul dintre ascendenţii 

subiectului nu sunt etnici ruși, singurul argument fiind acela că, în 

comunicarea curentă, este limba care se bucură de cea mai largă circulaţie, 

și unica pe care părinţii subiectului o cunosc – rezultat al procesului de 

rusificare intensă la care a fost supusă regiunea vreme de decenii. 
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2. Cât privește problema limbii de comunicare curentă (fig. 4), 

constatăm faptul că, în mod explicabil, dat fiind specificul multietnic şi 

multilingvistic al regiunii, aproape jumătate dintre subiecţi au indicat cel 

puţin două limbi de comunicare curentă, în diverse combinaţii: rusă cu 

găgăuză, rusă cu română, rusă cu bulgară, rusă cu bulgară şi română, rusă 

cu găgăuză şi română. 
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Fig. 4 

 

În mod deloc surprinzător (dar, oarecum, în pofida structurii etnice 

a grupului), limba dominantă în comunicarea curentă este rusa (cu o 

pondere de aproape 50 de procente). La celălalt pol, limba cel mai slab 

reprezentată în comunicarea curentă este tocmai găgăuza5 (15 procente), 

adică limba etnicilor găgăuzi, care, măcar în teorie, ar trebui să fie 

majoritari într-o regiune (autonomă) numită Găgăuzia. 

3. Analizând raportul monolingvi / multilingvi (fig. 5) în 

comunicarea curentă, putem vedea că procentul subiecţilor multilingvi care 

se folosesc (şi) de limba română în comunicarea curentă este de 16, faţă de 

30%, cât reprezintă multilingvii care nu comunică în mod curent (şi) în 

limba română. Pe de altă parte, mai bine de jumătate dintre subiecţi se 

declară „monolingvi‛, când vine vorba de comunicarea uzuală. 
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Fig. 5 

 

Trebuie notat însă că nu există niciun subiect multilingv care să nu 

folosească (şi) limba rusă în comunicarea curentă. 

 

 

4. Structura grupuilui „monolingv” (fig.  6) ni s-a părut relevantă 

deoarece niciunul dintre subiecţii care au declarat că folosesc o singură 

limbă în comunicarea curentă nu au indicat limba găgăuză. 
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5. Cât privește etnia, valorile prezentate în grafic trebuie privite cu o 

oarecare rezervă, atâta timp cât, din răspunsurile oferite de subiecţi, s-a 

putut constata că distincţia dintre etnie şi cetăţenie nu este întotdeauna clară, 

de multe ori acestea confundându-se. 
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Fig. 7 

 

În cazul familiilor mixte (cu părinţii de etnii diferite), subiecţii şi-au 

declarat etnia când după mamă, când după tată6. 

Niciunul dintre subiecţi nu şi-a declarat etnia ca fiind cea română. 

Totuşi, 9 dintre ei (reprezentând 34%) au declarat că sunt etnici 

„moldoveni‛. Opţiunea lor, care lasă loc de interpretări, este cu atât mai 

curioasă, cu cât aproximativ aceiaşi subiecţi nu au avut nicio problemă în a 

declara că limba lor natală este româna. În acest sens, am putea menţiona şi 

o altă situaţie curioasă, în care întreaga familie se declară de etnie bulgară, 

în schimb limba natală indicată este „limba moldovenească‛, aceasta, 

probabil, pe fondul confuziei dintre etnie şi cetăţenie, confuzie transferată 

asupra raportului dintre limba natală şi limba „de stat‛.  

În graficele de la fig. 8 și fig. 9 se poate observa că cele mai 

numeroase familii omogene sunt cele de etnici găgăuzi şi „moldoveni‛, 

urmate de bulgari. De remarcat, de asemenea, că nu există familii omogene 

de ruşi sau de ucraineni. 
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În cazul familiilor mixte, în 4 situaţii din 6, mama este 

„moldoveancă‛ (iar în celelate 2, este găgăuză, respectiv, rusoaică). Pe de 

altă parte, 3 taţi sunt bulgari, 1 găgăuz, 1 ucrainean şi 1 „moldovean‛. Doar 

într-o singură situaţie din şase, subiecţii şi-au declarat etnia după mamă 

(respectiv „moldovenească‛), restul de 5 optând pentru a-şi declara etnia 

după tată (un găgăuz, un ucrainean, doi bulgari şi un „moldovean‛). 

Graficele prezentate până aici ni se par relevante pentru a 

demonstra compoziţia etnică a regiunii care, contrar așteptărilor, nu 

coincide cu structura lingvistică a populaţiei. De fapt, statutul limbilor 

vorbite în regiune a fost dictat de contextul politic și social, mai degrabă 

decât de tradiţia lingvistică și culturală a zonei, fapt care a dus către 

constituirea unei identităţi lingvistice alogene, ordonate de necesităţi 

economice. În consecinţă, considerăm că în zona aflată în discuţie se 

privilegiază, mai degrabă, cultivarea conștiinţei identităţii culturale și mai 

puţin aceea a identităţii lingvistice care pare a evolua către un pidgin 

modern.  

 

Note 

 

*1+ Se va specifica dacă subiectul sau familia sa (părinţii) sunt autohtoni sau s-au stabilit 

într-o anumită perioadă în localitatea actuală (de când?). 

[2] A fost nevoie de o precizare terminologică pentru că mulţi dintre subiecţi nu se 
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raportează corectă la noţiuni cum ar fi cetăţenie/naţionalitate/minoritate naţională/ 

etnie. 

[3] Nu am putut folosi termenul, mai frecvent utilizat la noi, limbă maternă, pentru că 

unii dintre respondenţi își declină limba natală după originea etnică a mamei, iar alţii, 

cei mai mulţi, după a tatălui. 

*4+ Curios e faptul că, în cazul uneia dintre cele două persoane aflate în această situaţie, 

ambii părinţi sunt de etnie găgăuză (după cum a declarat subiectul însuşi). 

*5+ Găgăuza este o limbă de origine turcică, scrisă (astăzi) cu alfabetul limbii turce. 

*6+ Vezi, în figurile 8 şi 9, structura etnică a familiilor. 
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O recuperare necesară a 10 ani de istorie dureroasă – Mihnea Berindei, 

Gabriel Andreescu (editori), Ultimul deceniu comunist - Scrisori către 

Radio Europa Liberă, vol. I (1979 – 1985), vol. II (1986 – 1989), Polirom, 

Iaşi, 2010 – 2014  

   

Asist.univ.  dr. Daniela Bogdan  

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

 Publicate într-o perioadă în care românii au 

dovedit, statistic, o recuperatorie şi inexplicabilă 

nostalgie faţă de comunism, volumele I şi II din seria 

Ultimul deceniu comunist - Scrisori către Radio Europa 

Liberă, apărute în 2010, respectiv 2014, la Editura 

Polirom, în colecţia Document, reprezintă o lectură 

indispensabilă pentru cei care doresc să aibă o 

imagine completă şi reală despre ceea ce a însemnat, 

pentru România, perioada de dinainte de Revoluţie. 

Cărţile conţin - după cum anunţă şi prefaţa bine 

ticluită -  sute de scrisori antologate de editorii Mihnea Berindei şi Gabriel 

Andreescu, adresate, în perioada 1979-1985 (primul volum) şi 1986-1989 (al 

doilea volum), radioului de la München, de către ascultătorii din România, 

documente aflate în custodia Open Society Archives,  adăpostite azi la 

Budapesta. Texte - file de istorie, care vorbesc, peste timp, celor care au 

trăit, dar mai ales tinerilor, despre frigul, înfometarea, demolările şi 

umilinţele îndurate de români în ultimii ani de regim Ceauşescu. Au fost 

recuperate şi selectate scrisorile adresate, în principal, celor două programe 

destinate dialogului cu ascultătorii din ţară: ‚De vorbă cu ascultătorii‛ şi 

‚Actualitatea românească‛ şi care au fost practic difuzate, în ciuda 

riscurilor, ajungând să fie cunoscute de mii de români. Dovezi de curaj 

atunci, textele au devenit o mărturie a presiunii covârșitoare a sistemului, 

aşa că nu e deloc deplasat să considerăm că cele două volume au o 

incontestabilă valoare istoriografică atât pentru specialiştii care cercetează 

perioada, cât şi pentru martorii evenimentelor.  
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Reamintim că Radio Europa Liberă, considerat de autorii antologiei 

a fi ‚cel mai influent și eficient post de radio politic din istorie‛ [Andreescu 

& Berindei, 2010: 13], înfiinţat prin decizia Congresului Statelor Unite în 

1949, a fost pentru români una dintre cele mai bune forme de dizidenţă în 

perioada comunistă. Aici au fost citite scrisorile opozanţilor declaraţi – Paul 

Goma, Vasile Paraschiv, Vlad Georgescu, pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, 

Mihai Botez, Dorin Tudoran, Doinea Cornea, Teodor Briscan, Mircea 

Dinescu, Dan Petrescu, Gabriel Andreescu, Dan Deșliu etc .– parte din texte 

fiind cuprinse în cele două volume. Tot aici s-au făcut cunoscute iniţiativele 

de grup (Grupul de Acţiune Banat, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii 

din România, ‚un grup de tineri români ajunși în lagărul de la 

Traiskirchen‚, Grupul 777, ‚un grup de șoferi români‛, ‚un grup de 

marinari români de pe Dunăre‛, grupuri de muncitori din Siria, Liban și 

Irak sau ‚Grupul celor 16 muncitori dintr-o fabrică bucureșteană‛) sau 

luările de poziţie ale unor lideri de opinie din străinătate: Ion Raţiu, Radu 

Câmpeanu, etc. Europa Liberă reprezenta la acel moment legătura cea mai 

palpabilă cu exilul, cu asociaţiile pentru apărarea drepturilor omului din 

străinătate dar şi singura modalitate de a contrabalansa propaganda 

oficială din presa vremii.  

Editorii, Mihnea Berindei (cercetător la Institut des Sciences Sociales 

du Politique, colaborator la Radio Europa Liberă) şi Gabriel Andreescu 

(conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii 

Politice şi Administrative şi dizident în perioada respectivă) realizează, în 

deplină cunoştinţă a fenomenului, o selecţie riguroasă, din cele peste 500 de 

scrisori primite anual la radio, dictată de evenimentele istorice naţionale şi 

internaţionale ale vremii. Textele sunt înregistrate în ordinea difuzării, ceea 

ce contribuie şi mai mult la conturarea adevărului istoric. Editorii 

precizează în prefaţă că s-a ţinut cont, pe cât posibil, de stilul personal al 

expeditorilor şi că au fost alese acele scrisori care vorbesc despre fapte, 

descriu evenimente, nu cele care expun simple teorii sau studii despre 

regimul totalitar.  

Făcând o adevărată radiografie a realităţii istorice a ultimului 

deceniu comunist, textele anonime, cele aflate sub pseudonim sau cele 

semnate de un grup sau de dizidenţi declaraţi, transmit în cor aceleaşi 
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realităţi trăite de români. Cele mai multe se referă la încălcări flagrante ale 

drepturilor omului, vorbesc la modul concret despre foame, frig şi frică, 

despre birocraţie excesivă, traiul pe cartelă, mizeria din sistemul medical, 

politica pro-natalitate, creşterea mortalităţii şi demolarea monumentelor 

istorice. ‚Practic, viaţa românilor a devenit un şir nesfârşit de cozi, mai bine 

zis o imensă coadă în care el, românul, intră copil fiind şi o mai părăseşte 

când îl duce popa la biserică‛ [1]. Unele sunt reacţii sau răspunsuri 

punctuale la subiectele aduse în atenţie de ascultători, altele radiografii ale 

unor mişcări politice internaţionale (mai ales cele scrise după 1985). Parte 

din ele aduc informaţii suplimentare, din interior, fiind semnate, dacă ar fi 

să-l credem pe expeditor, de comuniști dezamăgiţi, ilegaliști, activiști și 

cadre din aparatul de partid și de stat, care au fost îndepărtate de la 

conducere.  Nu sunt ratate nici scrisorile care descriu relaţiile dintre români 

şi maghiari sau cele care vorbesc de încercările disperate ale saşilor din 

Ardeal de a-şi vedea familiile reîntregite, în Germania. Rezultă că editorii 

fac tot posibilul să arate că Europa Liberă a fost un fenomen şi că textele 

publicate provin de la toate categoriile sociale și abordează toate subiectele 

posibile. De la problema emigrării la cea a dificultăţii de a-ţi cumpăra o 

mașină Dacia, de la condiţia medicilor în sistemul comunist până la modul 

în care se face comerţ și turism în România anilor ‘80. O inedită formă de 

samizdat, căci fiecare scrisoare e o minimă încercare de opoziţie – deloc 

lipsită de riscuri -  iar fiecare ascultător e un mic dizident. Cartea conţine şi 

parte din cele 57 de scrisori şi memorii adresate, în intervalul 1983-1986, 

diferitelor instanţe ale PCR, unor personalităţi şi presei centrale, făcute 

cunoscute de Radio Europa Liberă în 1987, toate semnate de muncitorul 

Teodor Briscan - un campion al protestelor în epocă, astăzi aproape 

necunoscut. O recuperare istorică necesară şi justiţiară.  

De la un volum la altul, scrisorile arată dinamica gândirii maselor 

oprimate. Dacă în primul volum, parte dintre texte sunt adresate direct lui 

Nicolae Ceauşescu, expeditorii crezând în varianta totalei lui detaşări de 

problemele reale şi grave ale ţării, vehiculată în epocă, în volumul II, 

discursul se radicalizează, în ton cu situaţiile limită trăite. Etichetele devin 

ironice – scrisorile sunt adresate unui ‚om planetar‛, ‚cezarului nostru de 

la Scorniceşti‛ , unui ‚comunist făţarnic‛, un ‚semianalfabet paranoic.‚ Iar 
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semnele de dizidenţă se înmulţesc, pe măsură ce ne apropiem de momentul 

1989. Se înmulţesc şi cei care îşi asumă textul şi semnează cu numele lor dar 

şi iniţiativele de grup. Spre deosebire de anii anteriori, din ce în ce mai 

mulţi ascultători îşi exprimă, pe lângă regretul că sunt martorii unui sistem 

totalitar, care şi-a arătat cu prisosinţă colţii, şi speranţa premonitorie a unui 

sfârşit al acestuia. Tonul e tot mai ameninţător, semn că gradul de 

suportabilitate al celor aflaţi sub vremi se apropia de pragul absolut. 

‚Dezastrul produs de epoca Ceauşescu este, într-adevăr, incomensurabil, 

singură inventarierea lui va necesita ani pentru a nu vorbi de truda 

migăloasă a căutării remediilor pentru fiecare sat, pentru fiecare uzină, 

dacă nu pentru fiecare familie distrusă‛, scrie un diplomat la începutul 

anului 1988. [2] 

Tot în volumul al II-lea observăm şi o transformare de percepţie a 

relaţiei cu URSS-ul pe fondul reformelor începute de Gorbaciov. ‚Românii 

căutau o salvare, indiferent de unde ar fi venit ea‛, spun, în prefaţă, editorii 

[Andreescu & Berindei, 2014: 21]. Se înmulţesc, de asemenea, anunţurile 

privind manifestările de solidaritate deschis asumate. Ca observaţie, dacă 

scrisorile primilor ani sunt ancorate în concret, relatând nedreptaţi trăite, în 

ultimii ani de regim se observă, ca tendinţă, o acutizare a simptomatologiei, 

fapt ce împinge gândirea românului în abstract.  

Volumul se încheie cu ultima scrisoare adresată postului, redactată 

în octombrie 1989 de un „recidivist‛ care se slujea de pseudonimul ‚Acelaşi 

român optimist‛. Textul, ajuns la radio după căderea regimului, se încheia 

în felul următor: „Poate această scrisoare îşi va fi pierdut actualitatea la 

difuzarea ei căci prăbuşirea poate surveni într-o oră, o zi, o lună, dar nu 

mai mult de un an‛ [Ibidem: 434].  

Ultimul deceniu comunist - Scrisori către Radio Europa Liberă 

reprezintă, aşadar, o migăloasă recuperare a unui trecut pe care trebuie să-l 

cunoaştem, pentru a nu-l mai repeta. Un instrument epistolar extrem de 

util, care indică, pe de o parte, activitatea Radioului din acea perioadă, dar 

şi reacţiile fireşti ale românilor oprimaţi, reacţii care ar trebui să ne facă să 

reconsiderăm apelativul de ‚pasivişti‛ dat cu uşurinţă celor din epocă.   

 

 



239 

Note 

 

[1] Concluzie din scrisoarea semnată ‛Un român din 23 de milioane‛, difuzată la 14 

august 1988 şi publicată în volumul II, p. 317. 

*2+ „Un diplomat român‛ – scrisoare difuzată la 21 februarie 1988 şi publicată în 

volumul II, p. 279. 
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Irina Stănciulescu, Raluca Tudor, Adriana Tran, Vasile Tran, Teoria 

comunicării, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-749-002-2, 

438p. 

 

Conf.  univ. dr. Oana Magdalena Cenac 

„Dunărea de Jos‛ University of Galati 

 

                                                                           

Volumul Teoria comunicării, apărut 

recent la editura Tritonic, este o carte 

necesară pentru toţi cei interesaţi de 

problematica comunicării ca activitate 

teoretică şi ca activitate practică. 

Construcţia lucrării se sprijină pe o 

abordare interdisciplinară a ideilor şi a 

proceselor comunicării, abordare în care 

se face apel la discipline precum 

semiotica, lingvistica structurală, filosofia 

limbajului, sociologia şi psihologia socială. 

Autorii cărţii realizează o trecere în revistă 

a conceptelor şi a modelelor clasice şi 

contemporane deopotrivă, în strânsă corelaţie cu prezentarea detaliată a 

principalelor strategii şi tehnici de comunicare prezente în câmpul social. 

Avându-i ca destinatari, în primul rând, pe cei care doresc să 

îmbrăţișeze cariera de comunicator, dar nu numai pe ei, principalul 

obiectiv declarat al lucrării este formarea unor competenţe specifice: 

„capacitatea de a identifica fenomene şi procese cu un caracter comunicaţional în 

cadrul conceptual specific ştiinţelor sociale şi umane; utilizarea unor instrumente 

de analiză şi interpretare specifice ştiinţelor comunicării pentru caracterizarea 

teoretică generală şi aplicată a unei probleme; explicarea unor fenomene, procese, 

evenimente cu caracter comunicaţional prin intermediul modelelor de analiză şi 

interpretare propuse; interpretarea unor diferite puncte de vedere, precum şi a 

rezultatelor unei analize sau cercetări în domeniu din perspectiva teoretică a 
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ştiinţelor comunicării; realizarea unor conexiuni între cunoștinţe, deprinderile şi 

abilităţile dobândite prin studiul comunicării şi aplicarea acestora în soluţionarea 

şi evaluarea unor situaţii problemă.‛(p. 9) 

Structural, lucrarea este alcătuită din două părţi care acoperă două 

domenii de studiu ale comunicării: teoria proceselor de comunicare şi 

comunicarea în câmpul social.  

Primul capitol porneşte de la identificarea aspectelor care 

diferenţiază comunicarea comună de cea ştiinţifică, continuând cu definirea 

conceptului de comunicare şi cu identificarea particularităţilor sale. În 

cercetarea comunicării ca proces, autorii stabilesc o tipologie a acesteia, 

identificându-se: procesul liniar, procesul interactiv, procesul dinamic, procesul 

convergent, procesul tranzacţional. Sunt minuţios analizate teoriile şi modelele 

comunicării, cele clasice şi cele moderne deopotrivă. Ultimele două capitole 

ale primei părţi realizează o analiză a conceptului de comunicare din 

perspectivă lingvistică, urmărind să clarifice distincţia limbă – limbaj - 

vorbire, analizează modelele teoretice din comunicarea lingvistică (modelul 

Jakobson, modelul Kerbrat – Orecchioni), evidenţiază aspectele care 

definesc şi particularizează comunicarea orală (stilurile de comunicare, 

calităţile generale şi particulare ale stilului, tipologia stilurilor de 

comunicare),  comunicarea interpersonală, comunicarea verbală şi, nu în ultimul 

rând, comunicarea nonverbală (kinetica, haptica, proxemica). 

Partea a doua, Comunicarea în câmp social, este o analiză riguroasă a 

comunicării, de data aceasta, privită din perspectiva spaţiului public. 

Principalele aspecte avute în vedere sunt: comunicarea de masă, 

comunicarea mediată de tehnologiile digitale, comunicarea publică, 

comunicarea publicitară. Ultimul capitol al cărţii surprinde variatele 

ipostaze ale manipulării în comunicare, cu deosebire în comunicarea 

politică şi în comunicarea mediatică. 

Nu în ultimul rând, trebuie semnalată perspectiva didactic-

aplicativă a cărţii care se dovedeşte a fi un îndreptar, un ghid pentru 

educarea comunicatorilor profesionişti, pentru formarea competenţelor 

specifice acestora. Dimensiunea didactic-aplicativă a cărţii este susţinută 

prin articularea textelor teoretice cu exerciţii şi aplicaţii interesante: discuţii 

etice, care prezintă probleme de etică a comunicării menite a-i stimula pe 
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studenţi să-şi formuleze propriile păreri; info – o rubrică care aduce 

precizări suplimentare celor deja prezentate în text; aplicaţii, care au ca 

finalitate formarea de abilităţi practice necesare celor care doresc să devină 

sau să se perfecţioneze în profesiunea de comunicator. 

În concluzie, Teoria comunicării este o carte de actualitate, o carte ce 

trebuia să apară, o carte foarte utilă nu numai studenţilor, dar şi tuturor 

celor interesaţi de fenomenul complex al comunicării. 
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