
1 
 

Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură, 

Facultatea de Litere,  

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi 

 

 

COMMUNICATION INTERCULTURELLE 

ET LITTÉRATURE 

 

NR. 2 (26) / 2018 

________ 

„REPUBLICA MONDIALĂ A LITERELOR” VS 

MICROLITERATURA / MINORAT LITERAR / 

LITERATURA MINORĂ. CONCEPTE, TEORII ȘI 

PRACTICI LITERARE ACTUALE  

____________ 

 

Volum II 
 

Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, 

Elena Botezatu 

 

 

Casa Cărţii de Ştiinţă 

Cluj-Napoca 

 

2018  



2 
 

Editor : Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură, Facultatea de Litere, 

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi 

Director: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea 

e-mail: doimil@yahoo.com 

Redactor-şef: Prof. univ. dr. Simona Antofi 

e-mail: simoantofi@yahoo.com 

Secretar de redacţie: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim 

e-mail: nicodasca@yahoo.com 

Redactori : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac 

e-mail: nicodasca@yahoo.com,, oanacenac@yahoo.com 

Colaboratori externi : Dr. Ana Maria Gîrleanu – Guichard, Université Paris IV, France 

e-mail : anamariagirleanu@yahoo.fr 

Drd. Simona Elena Gîrleanu, Université Lille 3 – Charles de Gaulle, France  

e-mail: simona_girleanu@yahoo.fr 

Rezumat în limba engleză / franceză : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. 

Oana Cenac, Prof. univ. dr. Simona Antofi 

Administrare site şi redactor web : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim 

Corectură: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac, Prof.Marian Antofi 

Difuzare: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim 

Consiliul consultativ: Academician Eugen Simion, Prof. univ. dr. Silviu Angelescu, 

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu 

Adresa redacţiei: Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură, Facultatea 

de Litere, Universitatea “Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 111, Galaţi 

Cod poştal:800008 

Telefon:+40-236-460476 

Fax: +40-236-460476 

ISSN : 1844-6965 

Communication Interculturelle et Littérature  

Cod CNCSIS 489 / 2008 
Abonamentele se fac la sediul redacţiei, Str. Domnească, nr. 111, Galaţi, cod 800008, prin mandat 

poştal pe numele Simona Antofi. Preţurile la abonamente sunt: 3 luni – 30 lei; 6 luni - 60 lei ; 12 

luni – 120 lei. Abonamentele pentru străinătate se fac achitând costul la redacţie. După achitarea 

abonamentului, aşteptăm prin fax sau e-mail adresa dvs. de expediţie pentru a vă putea trimite 

revista. 

Referenți științifici: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac 

Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Elena Botezatu 

Editori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Elena Botezatu 

Volumul conține o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul Conferinței Internaționale "Andrei 

Grigor" –„Republica Mondială a Literelor” vs Microliteratura / Minorat literar / Literatura 

minoră. Concepte, teorii și practici literare actuale, 2-3 iunie 2018, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Facultatea de Litere si a beneficiat de finanțare ANCS – contract. Nr. 

nr.15M/16.05.2018. 

 

mailto:crihanoali@yahoo.com
mailto:anamariagirleanu@yahoo.fr


3 
 

COLEGIUL DE REDACŢIE 

 

 

Academician Eugen SIMION, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu” al Academiei Române 

Dr. Petrea LINDENBAUER, Institut für Romanistik 

Universität Wien, Austria 

Prof. univ. dr. Michèle MATTUSCH, Institut für Romanistik, Humboldt Universität, 

Berlin, Germania  

Prof. univ. dr. Antonio LILLO BUADES, Facultatea de Filozofie şi Litere, Universitatea 

din Alicante, Spania  

Prof. univ. dr. Alain MILON, Université Paris Ouest Nanterre La  Défense, Franţa  

Prof. univ. dr. Ana GUŢU, Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica 

Moldova  

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, 

Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova  

Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava  

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian 

Blaga”, Sibiu 

Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău 

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu 

Mureş 

Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti 

Prof. univ. dr. Laura BĂDESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti 

Prof. univ. dr. Andrei TERIAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Galaţi  

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Galaţi  

Prof. univ. dr. Pierre MOREL, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, 

Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova  

Prof. univ. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU, Departamento de Traducción et 

Interpretación, Diretora de la Sede Universitaria „Ciudad de Alicante”, Universitatea din 

Alicante, Spania 

  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui Andrei Grigor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

Cuprins  

 

 
Din nou despre postmodernism și actualitate – Dumitru Radu Popa, „Din 

partea cealaltă (2008 – 2013)” 

Simona Antofi....................................................................................................................7 

 
Ideologie politică și ideologie literară în „Scânteia tineretului” -  anul 1969 

Nicoleta Ifrim...................................................................................................................13 

 
Théophile Gautier în epoca romantismului plasticizat și „sterilizat” 

Daniel Gălățanu...............................................................................................................22 

 
The Romanian Literature Complexes in Post-Revolutionary Curricula 

Nicoleta Crînganu............................................................................................................29 

 
Dimensiunea alterității în romanele Fundamentalist fără voie (2007) și Exit 

West (2017) de Mohsin Hamid 

Oana-Celia Gheorghiu.....................................................................................................42 

 
Un dramaturg din ,,provincie” către centru: Victor Cilincă 

Elena Botezatu.................................................................................................................54 

 
„Locurile” culturale ale memoriei - Nicolae Filimon, escursiuni în Germania 

meridională 

Luciana Chiric (Lupu)......................................................................................................71 

 
Marin Sorescu – secvențe de interviu 

Raluca Andonie (Ardean)................................................................................................81 

 
Dialogul epistolar dintre Duiliu Zamfirescu și Duiliu Ioanin 

Ana-Maria Ciobanu (Stoica)............................................................................................88 

 
Oglindire arhetipală și consistență ontologică în Empireul lui Heliade-

Rădulescu 

Ana-Maria Vlad..............................................................................................................97 

 



6 
 

Conformism și nonconformism ideologic în nuvela Ana Roșculeț de Marin 

Preda 

Ovidiu Marcu ...............................................................................................................105 

 
Cuplul și avatarurile lui în proza scurtă a lui Gib Mihăescu.  

Erotismul - o manieră frustă de revelare a instinctului 

Eugenia Tatiana Buzea (Bulancea)................................................................................114 

 
Fantasticul interior în opera Doinei Ruști. Oglinda scrisului 

Georgeta Pompilia Cistianu (Chifu)..............................................................................126 

 
Mitul personal în proza lui V. Voiculescu 

Aura-Valentina Cășuneanu Panaitiu............................................................................135 

 

 Eros și Thanatos în poeziile Magdei Isanos 

Alina Liliana Cozma......................................................................................................144 

 
Ana Blandiana – Poemul în proză 

Daniel Kițu.....................................................................................................................155 

 
Subminarea sistemelor totalitare din Europa secolului al XX-lea prin ironie 

Gabriel Preda..................................................................................................................165 

 
Forme ale demitizării în imaginarul poetic religios al lui Panait Cerna 

Valentina-Luminiţa Carp (Tanasaciuc).........................................................................173 

 
Literatura populară la Dunărea de Jos 

Eugenia Nicola (Notarescu)...........................................................................................183 

 
Din nou despre perspective ideologice şi viaţă culturală în Ateneu (august-

decembrie 1966) 

Oana Cenac…………………………………………………………………………192 

 
Receptarea actuală a unui scriitor minor, Ionel Teodoreanu 

Claudia-Cristina Panaite...............................................................................................222 

 

 



7 
 

 

Din nou despre postmodernism și actualitate –  

Dumitru Radu Popa, „Din partea cealaltă (2008 – 2013)” 

 

 

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI 

Centrul interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene, 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați 

 

Résumé: La récupération, à lʼaide de la mémoire affective, des bribes appartenant à 

lʼespace roumain et également à celui américain propose un monde possible où les 

réalités culturelles et les modèles spirituels auxquels lʼauteur se rapporte coexistent avec 

des bizarreries du monde dʼau delà de lʼocéan, sans hiérarchie et sans marges plus ou 

moins symboliques. 

 

Mots-clé: essai, marges culturelles, puzzle, modèles spirituels. 

 

A doua parte a periplului intitulat Din partea cealaltă [1], semnat de 

Dumitru Radu Popa, se constituie din patru secvențe – Pe firul amintirii, 

Americane, Culturale, literare și De prin lume adunate, care continuă dialogul 

mentalitar și cultural dintre cele două lumi, privite una ca fiind partea cealaltă a 

celei de-a doua, și invers. Dialog marcat explicit de un lirism al amintirii 

nostalgice pentru care întoarcerea în timp reprezintă o cale de recuperare, prin 

terapeutica scrisului, a unei istorii personale cândva viciate de nerăbdarea 

timpului.  

Ca demne restituiri ale unei lumi apuse, figuri tutelare luminoase 

precum cele ale lui Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Bogdan Pitești – un 

Mecena al timpurilor moderne, Alexandru Piru, Cella Delavrancea, Edgar Papu, 

Romul Munteanu și Mircea Horia Simionescu jalonează un indirect traseu de 

formare intelectuală de o neprețuită – atunci ca și acum – contiguitate cu spirite 

de autentici cărturari.  

Cursurile – de multe ori facultative – pe care acești oameni de litere le 

propuneau – Cafeneaua literară – Șerban Cioculescu: „înțelegea cafeneaua literară 

așa cum a fost între cele două războaie mondiale, drept o însemnată instituție de 

cultură și nu... locul de pierzanie, nefacere de nimic, cum apărea în propaganda 

oficială.”[2], sunt pline de informații obligatorii pentru formarea viitorilor 

intelectuali. Se adaugă Estetica poeziei moderne – Vladimir Streinu: „După ce 

cursul de deschidere a avut amfiteatrul plin, nu a trebuit prea mult, slavă 
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Domnului, să rămânem numai vreo 15 studenți, dar efectiv interesați de Hugo 

Friedrich și Abatele Brémond, de analize aplicate pe Lautréamont și Ion 

Barbu”[3], sau sensibilitățile ascunse cu grijă ale acestor profesori care se 

formaseră, la rându-le, majoritatea, ca asistenți ai divinului critic, G. Călinescu. 

Așa de pildă, Alexandru Piru își primește urătorii de Crăciun cu mare emoție – 

„abia atunci l-am observant pe professor, sprijinit de marginea ferestrei 

dimpotrivă, îmbrăcat în costum de gală și cu cravată. Nemișcat, din ochi i se 

scurgeau lacrimi pe obraz, de care nu se sinchisea; lacrimi mari, foarte mari”.[4] 

Și astfel, toți acești critici, istorici literari și dascăli devin oameni vii - cu toții, sub 

vremi - păstrându-și, însă, demnitatea pe care numai frecventarea marilor cărți 

ale literaturii, adică adevărata cultură, o poate da.  

Iar Cella Delavrancea, fiica lui Barbu Ștefănescu și nepoata unui căruțaș, 

care copilărise, practic, în casa lui Caragiale, împreună cu Ecaterina și Luca Ion, 

și care este invitată să concerteze, pe când avea 12 ani, pentru împăratul 

Wilhelm al Prusiei, mult mai târziu, în perioada comunistă, îi învăța pe câțiva 

foști țărani deveniți brusc proletari cum să care mai cu spor varza, dând-o din 

mână în mână, totul pentru o „porție de mâncare la prânz, la birtul din colț, și 

ceva să poată duce acasă, la pisici”. [5] 

Germanist de formație, comparatistul Romul Munteanu  propune și 

pune în practică, parțial, un proiect cultural de anvergură – „proiectul lui 

cultural, unul dintre cele mai îndrăznețe ale perioadei postbelice, era crearea 

unei biblioteci universale în limba română, reluând astfel un ideal atât de drag 

al lui Ioan Heliade Rădulescu. De la spațiul european el a extins interesul literar 

către teritoriul romanului american și sud-american, al prozei și poeziei 

africane, al literaturii orientale – China, Japonia și India”. [6] Astfel de oameni 

supraviețuiesc cum pot într-o lume întoarsă pe dos, comunistă, necunoscătoare 

și nerecunoscătoare – în raport cu noblețea spiritului și cu umanitatea profundă 

din acești cărturari care aduc cu ei un inefabil aer de melancolie și de regret 

după un sistem de valori pierdut iremediabil. 

Seria de secvențe americane propune un puzzle de eșantioane de realitate ai 

căror protagoniști sunt dolarul, torționarul cel …bun, Deuce Matinez („cel care, în 

numai șase luni de interogare, a putut construi un caz împotriva lui Khalid” [7] 

– terorist arab extrem de periculos), muzeele și accesul la cultură – Muzeul 

Guggenheim, opera de artă a unui arhitect vizionar: „Și, poate mai mult decât 

toate acestea, vor stârni interesul schițele, proiectele arhitecturale și machetele 

pentru fantasticul Centru Cultural din Bagdad, o obsesivă spirală care să 

cinstească memoria lui Haroun al Raschid”[8], sau o teologie a invalidității – 

secondată de o convenție asupra drepturilor și demnităților persoanelor 
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invalide. Și mai are în centru o preferință evidentă a scriitorului – eseist pentru 

istoria publică a cărții, atinsă, ca obiect de educație, plăcere estetică sau artă, de 

avalanșa noutăților tehnologice ale civilizației actuale. O mențiune specială îi 

este dedicată, în acest sens, gigantului cărții, Barnes&Noble, care, după un marș 

triumfal ascendent, de până în anii 80, a decăzut ca urmare a urcușului năvalnic 

al companiei Amazon, care „și-a pus în minte să vândă cărți fără să deschidă 

nici măcar o singură librărie!”[9] Și care și-a anunțat intenția de a cumpăra fosta 

librărie a Americii uzând de forța sa de capital, bazată (și) pe vânzarea de eBook-

uri. Pe de altă parte, admirația eseistului se îndreaptă către Steve Jobs, ce asimila 

tehnologia cu una dintre formele de exprimare a umanității noastre și a gustului 

nostru pentru frumos.  

În seria figurilor emblematice care intră în categoria Pop Art-ului actual 

se regăsesc Whitney Houston, J. R. Ewing sau… Thomas Jefferson, părinte al 

Constituției americane care „credea că negrii sunt lipsiți de emoțiile umane 

fundamentale”. [10] 

Dumitru Radu Popa construiește, astfel, o lume (perfect) postmodernă, 

pe orizontală, fără nici o ierarhie, deși selecția elementelor care alcătuiesc tabloul 

eclectic al Americii nu este inocentă. Juxtapunerea, funcționând ca pârghie 

pentru o contiguitate semantică și un efect metonimic implicit, (dez)organizează 

un conglomerat de elemente ce compun, paradoxal, un întreg (simbolic) 

funcțional – societatea americană.  

Secvența intitulată Culturale, literare pornește de la extremismul 

funcționând sub flamura multiculturalismului și contestând dreptul la existență 

al religiilor – „greșeala fundamentală aici este că nu se ia în considerație 

ponderea cultural-istorică a religiei și a faptului că ea modelează, determină 

atâtea atitudini etnice, că – discreditată științific sau nu – face adesea parte din 

patrimonial intangibil al unor etnii, al unor națiuni”.[11] -  și, trecând prin 

proiectul de Bibliotecă universală al lui Eliade – primul președinte al Academiei 

Române, propune, printre altele, o incursiune prin istoriile existente ale 

literaturii române. Așa se face că Istoria literaturii române contemporane (1941 – 

2000), a lui Alex. Ștefănescu, și Istoria critică a literaturii române. 5 secole de 

literatură, a lui Nicolae Manolescu, pierd competiția cu Istoria literaturii române de 

azi pe mâine, a lui Marian Popa, autorul acesteia din urmă fiind bănuit, în cadrul 

vânătoarei de vrăjitoare de după 1989, de a fi colaborat cu Securitatea.  

Istoria cărților – de dincoace și de dincolo – continuă cu omagierea 

criticului literar Mircea Martin, la 70 de ani, model de comportament și de 

atitudine în raport cu actul de creație literară. Apoi, José Saramago și 

Memorialul de la Sighet, ca și distrugerea Cărții stau alături de o sentimentală 
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elegie pentru scrisul de mână. Adusă și ea în discuție, cartea digitală, cu 

avantajele și dezavantajele ei, stă alături de Mona Lisa – problema restaurării 

culorilor rămâne încă nerezolvată, ca și de etapa în alb și negru a lui Picasso sau 

de mecenații americani care, precum Leonard A. Lauder – tycoon al industriei 

cosmetice, donează sute de tablouri de mare valoare muzeelor americane.  

Aducerea trecutului (românesc) în prezent, având în centrul său simbolic 

cartea, prin numărul semnificativ de pagini dedicate ei, direct și indirect – prin 

omagierea creatorilor și a cititorilor ei de elită – continuă în ultima parte a 

eseurilor, intitulată De la lume adunate. Dintre ciudățeniile prezentate face parte 

uimitoarea cenzurare a lui Pinocchio, ocazionată de inițiativa Centrului italian 

de cultură din regiunea Toscana, de a oferi, gratuit, de Ziua copilului, un 

spectacol cu celebra păpușa de lemn, copiilor chinezi. Observațiile Beijingului 

au vizat, însă, faptul că băiețelul este cioplit din lemn – „fără norme morale”[12], 

că, „îmbrăcat așa cum este, pare mai degrabă nu o inocentă păpușă de lemn, ci 

un periculos agent al lui Dalai Lama, infiltrat în chiar centrul Beijingului”[13], 

sau apariția zânei bune. Urmarea, de la sine înțeleasă, e că spectacolul a fost 

anulat.  

Sub semnul hipertehnologizării actuale, și al permisivității duse la 

extrem, când vine vorba de inventivitate cu suport tehnologic, Infernul lui Dante 

poate deveni obiectul unui videogame. Înaintea lui, Alice în țara minunilor, 

romanul lui Lewis Carrol, și romanele lui Jules Verne au trecut, de asemenea, în 

virtual. Versiunea astfel obținută a Infernului propune un Dante inedit – „Drept 

care, în versiunea Electronic Arts, Dante se repede plin de furie în Infern. Pe 

pieptul cuirasat de armură are semnul Cruciaților, căci tocmai se întorsese din 

Cruciada împotriva păgânilor... E un erou macho, musculos, înarmat până în 

dinți și plin de furie pentru că, în timp ce el se bătea în Cruciadă, soția lui, 

frumoasa Beatrice, plictisită și sastisită să-l tot aștepte, a cedat (...) la avansurile 

lui Lucifer care, după ce a sedus-o, a ucis-o ca să îi poată lua sufletul”.[14] În 

noua poveste apar, fără nici o noimă culturală, și Elena din Troia, Clitemnestra – 

ca ucigașa lui Agamemnon, murdară de sânge pe mâini, Caron și alții.  

O altă curiozitate derivă din inițiativa unui om de afaceri sirian, Jaber 

Jasbbour, de a anula diferențele dintre engleza scrisă și engleza vorbită, printr-

un Saypu – Say as you pronounce universal alphabet – aici apărând varianta scrisă 

fonetic a englezei. Rezultatele posibile ale prelucrării alfabetului în uz – se 

elimină, de pildă, literele C, Q și X, care i se par inovatorului inutile – sunt 

publicate, pentru ironică exemplificare, de un ziarist, în „Times”: „tă bii or naat tă 

bii: that iz thă kwestshăn, echivalentul lui to be or not to be: that is the question”.[15] 
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Dincolo de ridicolul și de inaplicabilitatea acestei idei, ca și dincolo de 

toate celelalte ciudățenii ale acestei ultime secvențe a cărții, persistă imaginea 

reconfortantă a cărturarilor cu care volumul se deschide, ca și marea 

disponibilitate ironică a autorului, care face cu putință nu doar coabitarea 

tuturor celor prezentate aici (și a multor altora, nemenționate), ci și exorcizarea 

lor simbolică. 

 

Note 

[1] Dumitru Radu Popa, Din partea cealaltă. 2008 – 2013. Publicistică și eseuri, Ed. 

Scrisul românesc. Fundația – Editura, 2013.  

[2] Idem, p. 13. 

[3] idem, p. 17. 

[4] idem, p. 28. 

[5] Idem, p. 33. 

[6] Idem, p. 40. 

[7] Idem, p. 57. 

[8] Idem, p. 63. 

[9] Idem, p.74. 

[10] Idem, p. 91. 

[11] Idem, p. 109. 

[12] Idem, p. 235. 

[13] Ibidem. 

[14] Idem, p. 249. 

[15] Idem, p. 272. 
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Abstract : Our study presents in detail the main articles published in ‘Scânteia 

tineretului’ (1969) in order to portray the totalitarian doctrine influencing literature 
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„Scânteia tineretului” publică, pe parcursul anului 1969, articole prin 

care poziția ideologizantă față de literatură este explicită, discursul acestora 

erijându-se într-un rețetar legitimant care propune grile specifice, încărcate 

ideologic, de validare a textelor literare. Propunem, în continuare, un tablou 

descriptive, ordonat cronologic, al acestor publicații. 

  În 16 ianuarie, Demostene Botez glosează despre Valorile culturale - tezaut 

al întregului popor, notând faptul că „Înflorirea culturii noastre este reflectarea 

firească, consecința directă  a eliberării patriei noastre și, implicit, a eliberării 

omului, dezvoltării conștiinței sale socialiste. (...) Cultura maselor constituie o 

condiție primordială a construcției socialiste. Socialismul cere și generează 

cultură.” (Nr. 6114, joi, 16 ianuarie) 

Pompiliu Marcea publică, în „Scânteia tineretului” din 21 ianuarie, 

articolul Artistul - produsul vremii sale, susținând că „relația dintre scriitor și 

societatea în care trăiește nu este numai una de simplă dependență sau de 

acceptare mecanică de către scriitor a dezideratelor sau gustului epocii. În 

același timp, nimeni nu poate obliga societatea să valorifice un scriitor în care nu 

se recunoaște, pe planul gândirii sau al sensibilității. De aceea, raportul cel mai 

exact, bazat pe experiența artistică anterioară, este unul de influență reciprocă, 

inevitabilă și necesară în același timp. Un asemenea raport are cele mai mari 

șanse să fie validat din punct de vedere teoretic pentru simplul motiv că omul și 

deci și artistul este produsul vremii sale și în același timp pentru că epoca poartă 

pecetea marilor personalități ce o străbat.” (Nr. 6118, marți, 21 ianuarie) 

În 23 ianuarie se continuă ancheta literară cu tema Experiența de viață - o 

noțiune perimată?, inițiată în numărul 6116 / 18 ianuarie, la care răspund acum 

Aurel Dragoș Munteanu și Nicolae Dragoș. Scriind despre Istorie și creație, Aurel 
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Dragoș Munteanu consideră că, fiind „legată de artist, în primele faze, 

independentă de el pe urmă, opera de artă semnifică pentru istorie. (...) Ea 

constituie o realitate proprie, cu o densitate uneori mai mare. Regimul ei nu 

aparține decât istoriei, ca fapt subiectiv și creație umană.” Glosând despre 

Atitudinea scriitorului de a se situa în epocă, Nicolae Dragoș noteză că „prin 

experiența de viață înțeleg (...) aptitudinea creatorului de a se situa în epocă, de 

a-și contrui prin operă o biografie socială, spirituală, de a aduna în focarul 

exigent al lucidității creatoare evenimentele timpului său cărora le este nu 

numai contemporan, dar de ale căror implicații este legată însăși afirmarea 

personalității sale pe cele mai diverse planuri.” (Nr. 6120, joi, 23 ianuarie) 

  În 25 ianuarie se continuă ancheta literară cu tema Experiența de viață - o 

noțiune perimată?, cu intervenții ale tinerilor scriitori și critici. Alexandru 

Andrițoiu scrie câteva Glose la corelația poezie - massă: „În privința ținutei 

ideologice și civice a poeților noștri contemporani: cred că tot ce are mai bun 

poezia noastră de azi, în toate stilurile și de toate generațiile stă sub steag și este 

legat de destinul patriei și al umanității. Văd însă un gol îngrijorător în ținuta 

etică a unor poeți neînzestrați, care intră în poezie pe scara din dos, sub ochii de-

o papală clemență a criticii literare.” Pentru Gheorghe Suciu, artistul este „un 

martor care judecă”, iar „experiența de viață a artistului se măsoară în opere.” 

Eugen Simion vorbește despre O „aventură” în lumea cunoașterii, care trebuie să 

ducă la valori, căci „experiența în literatură e un proces în doi timpi: actul trăit 

sau imaginat cu sinceritate, bazat, cum spuneam, pe date existențiale 

fundamentale și, al doilea moment, meditația asupra lui, ridicarea, adică, a 

experienței individuale la simbol și la viziune. Sub această din urmă ipostază, 

experiența devine, să întrebuințăm o formulă ignobilă, fapt de artă.” (Nr. 6122, 

sâmbătă, 25 ianuarie) 

În „Scânteia tineretului” din 29 ianuarie, Barbu Cioculescu remarcă 

Polivalența inepuizabilă a artei, iar „condiția scriitorului este demonstrată de 

încrederea care i se acordă, de recunoașterea rolului său spiritual, de încurajările 

care i se aduc, spre a fi un factor social activ și responsabil în spiritul principiilor 

marxist-leninismului. Societatea pretinde cu insistență scriitorului să-i 

determine specificul și trăirea, mutațiile, ăn note acute și lucide, în trăsături vii 

și sigure.” (Nr. 6125, miercuri, 29 ianuarie) 

În numărul din 1 februarie, Sânziana Pop scrie despre Experiență și 

valoare, considerînd că „Experiența de viață a scriitorului este experiența de 

viață a unui om normal și numai experiența spirituală, capacitatea de 

concentrare asupra mediului, capacitatea de observare și înțelegere, capacitatea 
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de reproducere estetică este aceea care-i hotărăște valoarea și soarta.” (Nr. 6128, 

sâmbătă, 1 februarie) 

 C.Stănescu publică, în „Scânteia tineretului” din 11 februarie, un amplu 

articol cu miză ideologizantă, Reconsiderarea literară trebuie să aibă în vedere 

întregul adevăr istoric, în care criticul își afirmă tranșant poziția: „În lumina 

concepției materialist-istorice recosntituirea imaginii trecutului este echivalentă 

cu o reformulare creatoare, în primul rând, al tuturor valorilor mari, progresiste, 

acelea în care spiritul poporului și-a găsit cele mai mari realizări. (...) În acest 

climat se situează opiniile formulate în Contemporanul, Scânteia, România literară 

pe marginea antologiei Poezia română modernă - de la G.Bacovia la Emil Botta, 

alcătuită de Nicolae Manolescu sub egida Editurii pentru Literatură. Asupra 

obiecțiilor multiple ce pot decurge din subiectivitatea autorului, din natura 

gustului său (firești între anumite limite) nu ne propunem să discută, ele fiind 

expuse cu claritate de profesorul universitar și istoricul literar George Ivașcu în 

Contemporanul, de profesorul universitar Șerban Cioculescu, membru 

corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, în România literară și 

profesorul universitar al.Dima, membru corespondent al Academiei Republicii 

Socialiste România, în Scânteia. (...) Prezența în antologia citată a unor scriitori 

grav implicați în curente ideologice reacționare, în mișcarea legionară (Nichifor 

Crainic, Radu Gyr, Aron Cotruș ș.a.) pretindea deci cu necesitate o informare 

cuprinzătoare precum și (...) o evaluare critică fermă a întregii lor activități.” 

(Nr. 6137, marți, 11 februarie) 

În 22 februarie, Florin Mugur publică un interviu cu Mihai Ungheanu 

despre Experiența scriitorului adevărat, în care criticul declară: „Un scriitor trebuie 

să știe din ce se trage și ce reprezintă și ce reprezintă el astăzi în angrenajul 

social. Să aibă conștiința persoanei sale, a valorii ei sociale, a familiei sale, a 

neamului său, a destinului acestei spițe, ca și a situării ei în marele organism 

social din care face parte. (...) Scriitorul nu se poate închipui în afara atitudinii 

voluntare.” (Nr. 6147, sâmbătă, 22 februarie) 

 Numărul din 20 martie publică un interviu cu Nicolae Breban despre 

Romanul social, în care scriitorul afirmă: „Chestiunea regăsirii și continuării 

tradiției romanului social românesc este de un interes acut, nu numai 

scriitoricesc, ci și patriotic. În ce mă privește, așa cum arată și a treia carte a mea, 

Animale bolnave, cred într-o resurecție a romanului clasic, într-o reinstalare în 

prerogativele sale majore a personajului, a intrigii, a construcției de tip 

tradițional. (...) Romanul este mai puternic decât bolile sale momentane (noul val 

este una dintre boli, dogmatismul e alta). Voi milita cu forță pentru a reactualiza 

forma romanului clasic, cu modalități însă mai greu de ghicit, într-o aparență 
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nouă, răspunzând rapid și profund sensibilității omului de astăzi.” (Nr. 6170, 

joi, 20 martie) 

În 2 aprilie, Florin Mugur publică un interviu cu Nichita Stănescu despre 

Secretul poeziei, în care poetul își legitimează opțiunea estetică: „Cred că poezia 

nu ține în nici un caz de cuvânt, cuvântul fiind, cum am mai spus în diferite 

articole, un simplu vehicul. Evident, cel mai suav vehicul, dar nu fundamental 

necesar. Poezia trăiește în însăși existența noastră. (...) Poezia se adună, se 

încheagă, se cristalizează din niște foarte curioase și unice revelații. (...) Nu am 

să încerc să dau o definiție a poeziei sociale, deși poate că poezia socială e mai 

ușor de definit decât poezia în genere. O văd ca o aplicație a eului individual, în 

social. Ea se plasează la zona de intersecție între eu și noi. Poezia socială este o 

dimensiune de neînlocuit, a oricărui poet viu. În intenția mea, Roșu vertical, pe 

lângă sensul de adeziune la contemporaneitatea țării mele, poate să aibă și un 

sens polemic. Poate n-am reușit pe deplin. În orice caz, eu consider acest volum 

primul dintr-un șir de cărți pe care intenționez să le scriu, dedicate țării și (mai 

precis) destinului ei politic. Sensul polemic al cărții era strict estetic.” (Nr. 6181, 

miercuri, 2 aprilie) 

Nicolae Baltag semnalează, în „Scânteia tineretului” din 11 aprilie, 

debutul poetic al lui Marin Mincu, cu volumul Cumpănă, în care „nota 

diferențiatoare (...) rezidă într-o elaborare mai rece, mai livrescă. Poetul se 

implică mai puțin, își angajează doar postura stilizat-lirică, care nu-l reprezintă 

în întregime, în aceste dramatice sondaje în abisurile conștiinței. Impresia de 

manierism nu se șterge cu totul, dar ea este energic combătută de suficiente 

dovezi de lirism autentic.” (Nr. 6189, vineri, 11 aprilie) 

Sunt publicate, în 12 aprilie, în secțiunea dezbatere asupra Romanului 

social, articolele lui Constantin Stoiciu, Șansa exprimării totale („Literatura 

ultimelor noastre două decenii nu și-a declinat sub nici o formă misiunea, 

condiția sa existențială: finalitatea umană, implicit socială.(...) Romanul cu 

adevărat social nu poate fi decât un roman clasic.”) și Dragoș Vrânceanu, 

Unghiul perspectivei etice („Romanul social poate să nu fie chiar roman social, de 

tip sociologic, ci un roman liber în care personajele, urmărind pantomima lor, să 

devină niște adevărați medici fără voie ai raporturilor dintre individ și societate, 

adică să pună diagnoze sociale necontenite în legătură cu rănile lor și cu tratarea 

sau autotratarea lor, reintroducând fenomenul societății în psihologia 

individuală măcar pe acestă cale, dacă romancierul nu se poate sustrage 

fscinației introversiunii.”) (Nr. 6190, sâmbătă, 12 aprilie) 

În „Scânteia tineretului” din 21 aprilie, Pompiliu Marcea publică un 

articol dedicat lui Camil Petrescu, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la nașterea 
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scriitorului, în care sunt re-evaluați eroii camilpetrescieni din punct de vedere al 

„raportului integrității morale.” Astfel, Gelu Rușcanu, Andrei Pietraru, Ladima, 

Ștefan Gheorghidiu ajung într-o „ostilitate ireconciliabilă cu mediul din jur. (...) 

A fost, însă, zadarnică jertfă? Nu, pe dată ce, chiar pentru o clipă, oamenii 

aceștia au arătat semenilor un alt chip decât cel obișnuit, mai pur și mai frumos, 

trezind măcar o undă de nostalgie pentru ceea ce trebuie să fie omul adevărat. 

Acesta este sensul superior educativ al întregii opere a lui Camil Petrescu scrisă 

înainte de Eliberare. Înțelegem acum mai bine adeziunea, nu lipsită de inerente 

oscilații, dar cu atât mai profundă a scriitorului pentru ideile socialismului, 

pentru filozofia marxistă.” (Nr. 6197, luni, 21 aprilie) 

 În 24 aprilie, C.Stănescu recenzează cartea de debut al lui Vasile 

Văduva, Roagă-te pentru mine, în care nu apare „nimic exagerat, lipsește poza, 

afectarea, stângăciile atâtor scriitori aflați nu doar la prima carte”, precum și 

„romanul-anchetă” al lui D.R.Popescu, F, a cărui „performanță” constă în faptul 

„de a găsi fiecărui act, fiecărui gest al personajelor, echivalentul simbolic. (...) 

Dacă acest fel de a gândi literatura - ca o posibilitate de a medita pe marginea 

vieții și pornind de la ea - își are rațiunile sale de a încerca să existe, șansa 

acestei literaturi nu stă în modul însuși de  a o gândi ci în ceea ce o poate 

susține: creația de viață din a cărei iluzie însușită total se nasc și există 

personajele, eroii care rămân, dincolo de orice demonstrație.” (Nr. 6200, joi, 24 

aprilie) 

Mihai Ungheanu publică, în „Scânteia tineretului” din 14 mai, Dialogul 

cronicarului literar, în care identifică unele abateri de la „deontologia critică”: 

„Una din bolile cronicii este spectacolul pe care inteligența criticului vrea să-l 

ofere spectatorilor săi. Cărțile devin pretexte alteori există o fascinație a judecății 

drastice. Pot intra pe eșafod și produse ce merită un tratament atent. Altă boală 

e poza distantă: a nu scrie despre cărțile proaste. E adevărat că acestea sunt 

foarte multe și că a scrie despre ele e o pierdere de vreme. Dar există între aceste 

false glorii care trebuie înlăturate și produse care sintetizează șablonul nociv, 

producția de serie. Printr-un singur exemplar poate fi executată o serie întreagă 

de afini.” (Nr. 6216, miercuri, 14 mai) 

Florin Mugur publică, în 11 iunie, un interviu cu Eugen Simion despre 

Arta criticii literare, care legitimează statutul criticului și al exercițiului său 

interpretativ: „Cine vrea însă (...) să fie critic și nu agent de publicitate al unui 

grup de prieteni cu preocupări literare, trebuie să aibă perspectiva întregii 

culturi, să vrea și să lupte pentru impunerea valorilor adevărate, indiferent din 

ce direcție estetică vin. Acolo unde există o unică iubire, în literatură, fanatismul 

critic e de neînlăturat. (...) Critica înseamnă justificare estetică.” (Nr. 6240, 
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miercuri, 11 iunie) Aurel Baranga publică, în „Scânteia tineretului” din 30 iunie, 

articolul Dimensiunea umanistă a poeziei: „Poezia umanismului socialist s-a 

reîmpăcat cu rostul ei inițial: poezia ceremonial, în întregime pusă în serviciul 

OMULUI pe care îl definește definindu-se. Și în acest semnificat vârtej de 

contradicții magistrale, OMUL-CÂNTAT devine OMUL-CÂNTEC, poetul 

transformând incantația în decret lucid spre satisfacția mulțimilor aderente la 

poezie ca la un rost al lor firesc.” (Nr. 6256, luni, 30 iunie) Ov.S.Crohmălniceanu 

prezintă, în „Scânteia tineretului” din 2 iulie, romanul Un om între oameni, al lui 

Camil Petrescu, o „primă încercare reușită la noi de a propune literaturii de 

reconstituire istorică o formulă nesadoveniană. (...) Dacă vorbim azi de o 

atitudine patriotică, nu numai sentimentală, bizuită pe înțelegerea 

mecanismelor social-istorice și pe ideile marilor răspunderi colective, în 

romanul lui Camil Petrescu o găsim exprimată cu o ardență ridicată la 

incandescența intelectualului.” (Nr. 6258, miercuri, 2 iulie) 

„Scânteia tineretului” din 5 iulie propune ancheta Tineretului - o literatură 

izvorâtă din realitatea epocii noastre, la care răspund Demostene Botez (A vorbi 

aceeași limbă cu cei cărora te adresezi - eroul socialist „e lipsit de panașul ostentativ 

și spectacular ce caracteriza eroul altor epoci. Calitățile pozitive ale omului sunt 

în genere lipsite de spectaculozitate și bravadă, ele presupunând în fondul lor și 

modestia, ca și conștiința superioară că asemenea calități trebuie să fie firești 

oricărui om în societatea socialistă.”), Ion Băieșu (Un fond problematic comun - 

„datoria scriitorului este, cum se spune în Tezele Congresului al X-lea, de a scrie 

despre oamenii - implicit tinerii - acestei epoci, despre cei care muncesc cu 

prețul obținerii profilului nou al țării și poporului nostru.”), Fănuș Neagu 

(Modificarea conștiinței - „literatura tulbură conștiințe, deci le modifică, dar asta 

pe o perioadă de timp care se măsoară în decenii.”), Gheorghe Suciu (Există eroi 

pozitivi! - „A împărtăși cu un erou și a aspira sprev dânsul, iată o modalitate de 

a educa a literaturii. Totul e ca literatura să nască și să propună asemenea eroi 

pozitivi, cât mai integri, oameni în primul rând spre care sufletul mai cu seamă 

tânăr aspiră.”), Maria Banuș (Educație prin selecție - „Nu cred într-o literatură 

scrisă special pentru uzul tineretului.”) (Nr. 6261, sâmbătă, 5 iulie) 

Florin Mugur publică, în numărul din 13 iulie, un interviu cu Cezar 

Baltag despre Condiția poeziei, în care poetul declară că „Mă fascina la Nichita 

Stănescu spontaneitatea sa strălucitoare, inteligența sa înnăscută. (...) Prietenia 

cu Nichita Stănescu, cu Matei Călinescu, cu Grigore Hagiu, cu Nicolae Velea, cu 

Nicolae Breban, a avut un rol hotărâtor pentru formarea mea. (...) Cuvintele, 

metaforele traduc așadar în termenii concretului sensibil relația de determinare 

sau de indeterminare, cum vrei, a existenței. (...) Ceea ce mi se pare esențial în 
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cazul lui Labiș este faptul că lirica lui a avut o fierbinte acoperire în existență, în 

destinul său nepereche, puternic și tragic. (...) Poeții sunt niște monade, fiecare 

cu sensibilitatea sa ireductibilă. Toate aceste monade se acordează însă cu o 

mare monadă care este societatea. (...) Un sentiment cum este acela al patriei este 

un sentiment profund poetic și profund inefabil, capabil să fie transformat, în 

retorta spirituală a marilor poeți, în poezie manifestă de cea mai bună calitate.” 

(Nr. 6268, duminică, 13 iulie) 

În 22 iulie, S.Damian prezintă Moromeții, considerând că „Dacă la 

Rebreanu obsesiile materiale, pofta de îmbogățire duceau la sacrificarea 

umanului (Ion), Marin Preda e preocupat de procesul invers, al recuperării 

frumosului moral prin abstragerea din concretul devorator. (...) Această 

demonstrare a raportării la social și etic, a determinismului istoric explică 

neobișnuita forță a investigației psihologice, remarcată în Moromeții.” (Nr. 6276, 

marți, 22 iulie) 

Costin Bratu publică, în 30 iulie, un interviu cu Șerban Cioculescu, 

Scriitorul găsește în societatea noastră surse de reflecție și de inspirație, în care acesta 

își conturează poziția critică față de ipostaza scriitorului contemporan: „Prefer 

strictelor delimitări observarea evoluției literare însăși”, „Consecințele ultimului 

război mondial lasă deschise atâtea soluții”, „Kafka și Joyce domină o parte a 

prozei noastre actuale, dar...atenție! Epigonismul înseamnă impas”, 

„Cunoașterea prin artă presupune investigații umane profunde”, „Marile 

evenimente socialiste contemporane nu pot fi decât pe măsura marilor artiști”, 

„Criticul trebuie să aibă încredere în recepția sa estetică”, „Cred în literatura 

tinerilor.” (Nr. 6283, miercuri, 30 iulie) 

În 19 august, Laurențiu Ulici prezintă romanul Străinul de Titus 

Popovici, „un roman de contact, închizând în el atât afirmarea 

individualismului burghez și a valorilor materiale. (...) Justificarea acestei duble 

problematici stă în contextul istoric al desfășurării evenimentelor din roman: 

România în anii războiului, ai mișcării antifasciste și ai eliberării. Cea mai exactă 

încadrare a Străinului mi se pare a fi în categoria bildungsromanului.” (Nr. 6301, 

marți, 19 august). Nicolae Baltag semnalează debutul lui Norman Manea cu 

volumul Noaptea pe latura lungă, constatând că „proza lui Norman Manea este 

mărturia unei anumite vârste - tinerețea și a unui timp anume - epoca 

postbelică. Recunoști ușor, nu doar situații și peisaje, ci un ritm, un timbru și o 

psihologie pregnant contemporane. Prin aceasta, și în ciuda unor estompări de 

moment ale cadrului, scriitorul este solidar - în arta sa - cu prezentul. Când va 

deprinde mai ferm legile perspectivei, racordarea la viitor ar putea deveni ea 

însăși o realitate.” (Nr. 6310, vineri, 29 august). În 11 octombrie, Ilie Constantin 
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semnează articolul Fereastra tânărului prozator, în care constată că „Proza 

tinerilor debutanți, mai mult decât debuturile în poezie unde inspirația fericită 

poate duce tot greul, oferă la lectură satisfacții incomplete. (...) În faza 

începuturilor, de exemplu, a scrie bine despre orice, a-ți alege subiectele din 

medii foarte diferite, tratându-le în maniere felurite nu e, în principiu, o greșeală 

și nu se poate spune că face bine numai acel care își oprește privirea doar asupra 

unui sector existențial, cunoscut bine, insistând exclusiv spre configurarea lui. E 

adevărat că, în ce ne privește, cătăm cu mai multă speranță spre aceștia din 

urmă și că ne produce oarecare îngrijorare talentul rece, aplicabil cu detașare la 

orice obiect.” (Nr. 6347, sâmbătă, 11 octombrie) 

Această prezentare strict descriptivă și cronologică a articolelor publicate 

în „Scânteia tineretului” - anul 1969 va fi inclusă, în formă revizuită și adăugită, 

în volumul care urmează a fi publicat din Cronologia vieții literare românești. 

Perioada postbelică, anul 1969 (coordonare generală şi prefaţă – Acad. Eugen 

Simion; coordonator redacţional al ediţiei – Lucian Chișu) la Editura Muzeul 

Naţional al Literaturii Române.  
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Abstract: The purpose of this article is the aesthetic, literary and stylistic analyze of 

Théophile Gautier's youth poems and his evolution from the romanticism, whose fervent 

defender and supporter he was, at the beginning, wearing the red vests of the battle for 

Hernani, alongside the great Hugo, toward the brink of the stylistic perfection of his 

Émaux et Camées (Enamels and Cameos) Parnassian era. His formal perfection, 

plastic poetry (let us not forget that the poet had flirted all his lifetime with the painting, 

nor that he was a great admirer of the Spanish "shades" painters) and absolute beauty 

obsession, key elements of the Parnassian doctrine, was manifested in Gautier's art since 

his “romantic” youth, and this is exactly the thesis to be proved of this research. In the 

later stage of his creative evolution, Gautier will become even one of the founding fathers 

of the Parnassian movement, thus creating premises for the emergence of the poetic 

modernity started with and by Baudelaire. 

 

Key words: Gautier, French poetry, stylistics, romanticism, Parnassian movement. 

 

 

Observam în ultimul meu studiu dedicat romantismului1 că aproape toți 

maeștrii săi se îndepărtează, mai mult sau mai puțin hotărât, în jurul mijlocului 

secolului al XIX-lea, de acest curent, tendința culminând cu Théophile Gautier, 

care-l atacă în însăși fibra sa doctrinară. O primă explicație a acestui fenomen al 

istoriei literare franceze, foarte la îndemână, ar fi că marii artiști sunt prea mari 

                                                           
1  GALATANU, Daniel, Préromantisme et Romantisme dans la poésie française des XVIIIe et 

XIXe siècles, Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH, Saarbrücken, 

2015,  

https://www.presses-

academiques.com/catalog/search/https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu

&method=simpleSearch. 

 

https://www.presses-academiques.com/catalog/search
https://www.presses-academiques.com/catalog/search
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu&method=simpleSearch
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu&method=simpleSearch
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pentru a se lăsa identificați cu un singur curent artistic și/sau doctrinar. Dar aș 

îndrăzni, cum spuneam în concluziile versiuni românești2 a acestui studiu, să 

avansez o altă ipoteză și, în acest sens, cred că cea mai potrivită explicație ar fi 

că romantismul a fost întotdeauna un corp străin, perceput ca alogen, în marele 

organism de factură clasică al spiritualității franceze. Doamna de Staël, cea care 

a introdus romantismul în Franța, pare să fi fost învinsă cu propriile ei arme pe 

pământul patriei sale, de către marii poeți ai curentului pe care l-a inaugurat ea 

însăși, ca și cum sistemul imunitar al spiritualității franceze s-ar fi apărat 

împotriva acestei invazii a virusului cultural provenind Din Germania... Marele 

strigăt al lui Elie Faure: „Franța nu ar fi Franța fără romantismul francez!”3 nu-și 

găsește sensul decât după elaborarea „operei integratoare a atotputernicului 

Titan al Romantismului francez, căci fără Victor Hugo, acest curent de sorginte 

germanică nu ar fi avut nici o șansă de a fi cu adevărat asimilat nici în 

spiritualitatea franceză, nici în subconștientul francezilor și, cu atât mai puțin, în 

sufletul lor. În cele din urmă, cine ar fi crezut că Franța se va lăuda vreodată cu 

Romantismul său național și chiar va deveni vreodată exportatoare de 

Romantism, căci Franța zilelor noastre se laudă nu doar cu Romantismul 

hugolian, cum spuneam, de factură națională, ci și cu cel tenebros, al lui Nerval 

și care va crea o adevărată școală la nivel mondial, exportat fiind, deci, până în 

America lui E. A. Poe?!4” 

Voi încerca să analizez acum, în limba română, operele perioadei 

romantice, „de tinerețe” a celui care a adus sfârșitul propriu-zis, estetic și 

doctrinar, al romantismului poetic francez și, care a fost, la început, unul din cei 

mai entuziaști susținători ai săi, Théophile Gautier, cel care a și elaborat, de 

altfel, chiar o Istorie a Romantismului francez5. Ca și când inaderența parțială a 

marelui Musset la romantism nu ar fi fost de ajuns, o altă tânără speranță a 

curentului, un alt copil teribil, ajunge să trădeze definitiv această mișcare. 

Prieten cu Nerval și cu Borel, pasionat dintotdeauna de pictură (cu care a și 

cochetat toată viața sa) și de o anumită viziune plastică care a și inundat, de 

altfel, întreaga sa operă literară și asta în toate etapele și epocile creației sale, 

Théophile Gautier a fost, la începuturi, un romantic pur și dur. Cele mai 

                                                           
2 GALATANU, Daniel, Momentele impunerii sensibilității romantice în poezia franceză, 

Zigotto, Galați, 2016, pp. 190-191. 
3 FAURE, Elie, L’histoire de l’art, (traducere în limba română de Irina Mavrodin), 

Meridiane, București, 1970, p. 78. 
4 GALATANU [2016], p. 191. 
5 GAUTIER, Théophile, Istoria Romantismului, Allfa, Bucuresti, 1998.  
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importante istorii literare dedicate secolului al XIX-lea6 îl prezintă pe acesta - și-l 

prezintă întotdeauna în capitolele dedicate parnasianismului, nu romantismului 

- ca pe un viteaz apărător al dramei romantice, aparținând taberei lui Hugo și 

arborând frenetic și plin de entuziasm sfidătoarea vestă roșie, cu ocazia celebrei 

bătălii cauzată de Hernani. Totuși, inaderența acestui „fiu al Greciei antice și al 

tinerei Franța”, cum îi spunea Hugo7, se manifesta deja încă din prima parte a 

tinereții sale, cu o ironie fină și vizibil antiromantică: „Era la modă pe vremea 

aceea, în întreaga școală romantică, să fii palid, livid, verzui, un pic cadaveros, 

dacă se putea. Asta dădea aerul fatal, byronian,...devorat de pasiuni și de 

remușcări.”8 Acest aer fatal și pasional, l-a impresionat, în realitate, foarte mult 

pe Gautier, la începuturile sale și inspirația byroniană nu a întârziat să producă 

efecte. 

 În lungul său poem fantastic, de peste 200 de versuri, cu evidente și 

puternice influențe din Byron și din Musset, Albertus (1832), Gautier reface 

povestea tânărului pictor care se lasă damnat pentru o vrăjitoare: 

 

Le diable éternua. — Pour un nez fashionable 

L’odeur de l’assemblée était insoutenable. 

— Dieu vous bénisse, dit Albertus poliment. 

— À peine eut-il lâché le saint nom, que fantômes, 

Sorcières et sorciers, monstres follets et gnomes, 

Tout disparut en l’air comme un enchantement. 

— Il sentit plein d’effroi des griffes acérées, 

Des dents qui se plongeaient dans ses chairs lacérées ; 

Il cria ; mais son cri ne fut point entendu... 

Et des contadini le matin, près de Rome, 

                                                           
6 Cf. MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, 

Littérature – textes et documents -  XIXe siècle, Nathan, Paris, 1986,  RINCE, Dominique, La 

Poésie romantique, Nathan, Paris, 1983, TIEGHEM Van, Le Romantisme dans la littérature 

européenne, A. Michel, 1969  și, desigur, monumentala SABATIER, Robert, Histoire de la 

poésie française du XIXe siècle, Albin Michel, Paris, 1975. 
7 Cf. MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, op. cit., p. 

279. 
8 Apud LAGARDE, A. & MICHARD, L., Anthologies et histoire littéraire, XIXe siècle, 

Bordas, Paris, 1967,  p. 263. 
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Sur la voie Appia trouvèrent un corps d’homme, 

Les reins cassés, le col tordu.9 

 Regăsim în acest mic fragment, fantasticul și tenebrosul univers 

obsesional romantic (Vrăjitor și vrăjitoare, monștri grotești și gnomi/ Totul dispăru ca 

printr-o vrajă.), punctat cu neologisme barbare (un nas fashionable) și a cărui ton 

general, „palid, livid, verzui, un pic cadaveros” este obținut prin sfâșierea 

monstruoasă a cărnii umane (El simți plin de spaimă ghearele ca niște cuțite,/ Dinți 

care se înfingeau în cărnurile sfâșiate; [...] un corp de bărbat,/ Cu șalele rupte, cu gâtul 

sucit.”). Lipsite de originalitate și, trebuie s-o spunem sincer, fără prea mare 

valoare literară, poemele din tinerețe ale lui Gautier (înaintea lui Albertus, el își 

publicase în 1830 culegerea de Poezii), nu puteau să-i mulțumească în nici un fel 

evidentele sale porniri rafinate. 

 În acest fel, poetul pleacă în căutarea unui alt drum, drum care-l va 

conduce tocmai în Spania, exact ca în cazul lui Musset. Gautier produce deci, 

cam în 1845, o savuroasă culegere de poeme „hispanizante”, încă romantice, dar 

nu în totalitate, celebra sa España, în care el amestecă în mod savant descrierea 

peisajelor cu cea a operelor de artă. Iată o piesă din această culegere, picturală și 

semnificativă, poemul Pinii din Lande:   

 

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, 

Le pin verse son baume et sa sève qui bout, 

Et se tient toujours droit sur le bord de la route, 

Comme un soldat blessé qui veut mourir debout. 

 

Le poète est ainsi dans les Landes du monde ;  

Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. 

Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde 

Pour épancher ses vers, divines larmes d'or ! 

 

 Deja simbolic, aproape simbolist, acest poem vorbește despre condiția 

poetului în lumea contemporană (pe vremea aceea, ca și în zilele noastre) care, 

după modelul pelicanului mussetian, trebuie să accepte neapărat să-și verse 

                                                           
9
 Toate poemele lui Gautier citate în acest studiu sunt extrase din : GAUTIER, Théophile, 

Œuvres poétiques complètes, Bartillat, 2004. Acestea pot fi gasite și la adresele : 

http://poesie.webnet.fr/poemes/France/gautier/85.html și 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/gautier/emaux-camees  
 

http://poesie.webnet.fr/poemes/France/gautier/85.html
https://gallica.bnf.fr/essentiels/gautier/emaux-camees
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sângele care curge picătură cu picătură. Nobil și stoic în suferința sa, exact ca în 

cazul lui Vigny, poetul trebuie să accepte să se sacrifice în numele artei: Pinul își 

varsă balsamul și seva ce se scurge/ Ca un soldat rănit care vrea să moară în picioare. 

Totuși, chiar în mijlocul acestei tirade tipic romantice și în esența sa și în ritmul 

derulării sale și care transmite această idee atât de dragă artiștilor romantici, 

conform căreia nu poate exista artă fără sacrificiu, așa cum nu există perle fără 

rănile dureroase acoperite cu sideful produs de stridiile rănite, vedem deja 

apărând materiile nobile și „divine” ale parnasianismului: Trebuie să ai în inimă o 

tăietură adâncă/ Pentru a-ți lăsa să curgă versurile, divine lacrimi de aur! 

 Nu doar aurul prețios îi bântuie conștiința lui Gautier, ci și operele de 

artă, pânzele maeștrilor spanioli, Zurbaran și Ribeira. În poemul omonim 

dedicat acestuia din urmă, poetul francez amestecă tonurile întunecate ale tristei 

iubiri pentru urât cu lumina splendidului azur a cerului italian (fără a o putea găsi 

pe aceasta din urmă în universul tenebros și opresiv a pictorului spaniol):  

Il est des cœurs épris du triste amour du laid.  

Tu fus un de ceux-là, peintre à la rude brosse  

Que Naples a salué du nom d'Espagnolet. 

Rien ne put amollir ton âpreté féroce,  

Et le splendide azur du ciel italien  

N'a laissé nul reflet dans ta peinture atroce. 

 

 Ce-ar putea fi mai romantic decât acest puternic contrast între luminile și 

umbrele acestui pictor cu pensula groasă și căruia nimic n-ar putea să-i înmoaie 

hotărârea feroce? Gautier laudă virtuțile „negre” și tenebroase ale romantismului, 

punându-le în evidență în tablourile pictorului spaniol:  

Il te faut des sujets sombres et violents  

Où l'ange des douleurs vide ses noirs calices,  

Où la hache s'émousse aux billots ruisselants. 

Mais tu ne sus trouver que du rouge de sang,  

Et quand du haut des cieux apportant l'auréole,  

Sur le front de tes saints l'ange de Dieu descend,  

En détournant les yeux, il la pose et s'envole ! 

 

 Observăm, totuși, în această vervă dezlănțuită a subiectelor sumbre și 

violente (În care îngerul durerii își golește negrele potire,/ În care securea se umple de 

spume pe tocătoarele năclăite), un  suflu nou, o tentație nouă din înaltul cerurilor ce-

și poartă cu mândrie aureola. Și această tentație este, fără nici o îndoială, legată de 

perfecțiunea și de perfecționismul „divin” și rece ale parnasianismului. 
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Atitudinea lui Gautier față de romantism pare, într-adevăr, cea a îngerului lui 

Dumnezeu: el coboară pentru a încorona și a recunoaște astfel valoarea, această 

valoare a subiectelor sumbre și violente, fără să-i placă totuși și fără chiar să poată 

suporta urâtul și tenebrosul: Întorcându-și privirea, o așează și își ia zborul! 

 În tenebrele lui Ribeira, Gautier se îndreaptă în chiar aceeași culegere de 

versuri, España, înspre latura pitorească a romantismului, pe care o și inundă cu 

simbolurile artei sublime, ale artei pure, neavând alt scop, nici social, nici politic, 

decât propria sa frumusețe și, deci, în deplin consens cu doctrina parnasiană.  

 În ciuda acestei trădări, parțiale, a romantismului, trebuie să-i 

recunoaștem lui Gautier enormul său merit în evoluția poeziei franceze și 

universale. Bogăția sa tematică, permanenta căutare a perfecțiunii formale și 

virtuozitatea sa poetică, (care inhibă uneori, din păcate, sensibilitatea și fantezia 

sa naturale și care provin din „pur-sângele” său romantic) deschid, toate trei, 

calea spre apariția parnasianismului, dar și, deși indirect, calea spre prima 

modernitate poetică franceză, inaugurată de Baudelaire - cel care i-a și dedicat 

lui Théophile Gautier, de altfel, „florile [sale] maladive” - și continuată de întreg 

simbolismul. 
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Abstract: After the fall of communism in 1989, the Romanian school made a huge effort 

in order to recover the works that were prohibited during the communist regime. On the 

other hand there were writers and works who were abandoned by the curricula and the 

textbooks because of the author’s colaboration with the communist authorities. The used 

criteria were often extra-literary showing the complexes of the Romanian literature in 

the high shool curricula. The aim of this paper is to show these complexes and how they 

evolved through the post-communist years by now. The method is a comparative study 

of the curricula, from the late communist years to the post-revolutionary period.  
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If the Romanian literature evolves, as it has been said [Mihăilescu, 2002] 

in the context of discontinuities, the school curriculum and textbooks reflects 

these discontinuieties, both in their didactic construction and in promoting 

aesthetic dimensions according to the era in which the authors / works have 

taken interest in. They reflect the structure of the collective mentality, with its 

obsessions and its complexes, with its imaginary projections or the myths that 

the collective mentality cultivates. This article proposes a discussion on the 

Romanian cultural and literary complexes, the way that they can be found in the 

high school Romanian language and literature curricula and textbooks, starting 

from the lasts school text of the communist curriculum to the books used for 

learning (some of them are still used) in the postcommunist period. 

One of the remarks that Lucian Boia makes in his book „Why Romania is 

Different” is that there is ”a political and institutional delay correlated with a 

cultural lateness of the same magnitude” [Boia, 2013: 35]. It gave birth to a 

inferiority complex, considered by the mentioned author to be „the first illness” 

of the Romanian society that „discovers its insignificance”, as a small country 

being „at the mercy of others” [Boia, 2013: 61], but from which „an conceited 

construction is born, designed to counteract the smallness of the present” [Boia, 

2013: 61]. In this inferiority complex one can find the roots of the latinist purism, 
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the rediscover of the Dacians, the protochronism, the myth of a heroic history 

and a literature as it is. 

Therefore, in close conection to the political and cultural choices the 

communist and post-communist Romanian literature proposed a series of 

„identity projects” [Mihăilescu, 2017] that constantly oscillated between Latinist 

vision (Eurocentrist) and Daco-getic (autochtonous) alternative. Vintilă 

Mihăilescu, in his study "On Exceptionalism and Its Romanian Hypostases", 

emphasizes that "the Latinist temptation - and otherwise the Eurocentrist - had 

to inaugurate the beginnings of the national construction, as it was predictable 

(if not even necessary to accompany it later) [Mihăilescu, 2017: 50]. The author 

believes that these tendencies are the expressions of a Romanian exceptionalism, 

a concept that means exception to a „normative reference” [Mihăilescu, 2017: 

45]. According to the mentioned author, the premises of the exceptionalism are 

the primitive ideology know as the ideology of evolution/progress, 

autochthonous ideology or the difference and the humanist ideology or the 

ideology of the universality. The three premises are chronologically successive 

generally, but they also manifest themselves in synchronicity in contexts 

requiring identity adjustments. Initiated at the begining of the ”national 

construction”, when the conciousness of the peripherical status affects the ego of 

the Romanian elites, the exceptionalism is reflected in the remarks that Lucian 

Blaga makes on the major culture (”monumental”), respectively, on the minor 

culture (ethnograpfic), as a ”problem of creators’ and community psychology” 

[Nistor, 2002: 64]. Lucian Blaga's distinction has nothing pejorative, on its 

direction are Mircea Martin's observations from "George Călinescu and the 

Romanian literature complexes" using "modulated concepts at the crossroads of 

the creative psychology with history, of the literature with ideologies, and of the 

culture with society" [Cistelecan, 2010]. "Organic complexes", generating 

exaggerations or distorsions associated with a "small, provincial and retarded 

peripheral culture" [Cistelecan, 2010] revealed in contact with the Western 

culture, they associate "humble origin" with "delay", "ruralism", "perihery", and 

"discontinuity", generating an "eternal beginning", a need for European 

integration conjugated to another - of specification, a delay  coming from 

provincial isolation, a "centripetal vocation," an "autarchic character" [Zamfir, 

2011:17]. 

Without being far from Mircea Martin's perspective, Eugen Negrici 

emphasizes the retardation of Romanian literature, putting it under the fear of 

"national fragility" [Negrici, 2008], correlating the political and historical myths 

with the "atypical evolution of Romanian literature" [Negrici, 2008: 23]. Identity 
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complexes have induced the "feeling of emptiness and frustration," of "present 

or future danger," which, using the "psychological mechanism of 

compensation", sublimates frustration in "idealization". The mechanisms that set 

up the compensatory action of idealization would be "the making taboo of the 

literary heritage", "the overbid of the literate perceived as the defenders of the 

city" (becoming civilized heroes, guides, legislators, founding parents, 

providential people, directors of consciences, genius princes, torch bearers, 

national lights), "the idealization of some literary periods and the overbid of 

some generations of creation", "mimicry of normality","zeal for synchronization" 

or obsessions. In the same sense, Mihai Zamfir observes that "because of an 

explainable complex of inferiority, the Romanian researchers tried to push as far 

as possible in history the begining of our literature" [Zamfir, 2011: 29] and 

Alexandra Tomiță argues that protocronism is "one of the more visible and 

extended incarnations of national-communist mythology" [Tomiţă, 2007: 82], in 

the context in which Romanian literature is "deprecated by the theory of 

European synchronicity "[Cristea, 2014: 34]. 

Going forward, on the line of the inferiority complex and frustration 

related to delay and discontinuity, Eugen Ionescu's observations place the 

obsessions of Romanian literature in the area of neurosis. He believes that "one 

of the vices, one of the obsessive neuroses of a literature that offers and refuses 

at the same time the dialogue with the great civilizations", results from the fear 

of being unable to show their national and state character, the inability to design 

a its own policy, in the context of the neighborhood of the three great empires 

that marked the existence of Romania. Ionescu binds the inability of the 

Romanians to design their own policy with the inability to generate their "own 

culture, authentic expression of the ethnic soul" [Ionescu, 1998], apud Iulia 

Badea-Gueritee. Quoting Eugen Ionescu, Iulia Badea-Gueritée explains why 

Romanian literature is not portable in a correspondence with "România literară". 

The author believes that the Romanian writers are the victims of another 

complex, "the imposibility of the translation of the language," which makes the 

authentic soul wither in a foreign language. 

If, in the terms of Vintila Mihăilescu, the remarks of the above 

mentioned authors are under the sign of a "recuperative exceptionality" 

[Mihăilescu, 2017: 63] (criticized for "the overestimation of the Romanian 

peasant, Latinity or (...) to the constant ingredient of an exemplary orthodoxy" 

[Mihăilescu, 2017: 63]), there is also a "defeatist exceptionalism" [Mihăilescu, 

2017: 66] which is lacking the mobilizing character, the authors doing nothing 
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else but to observe the weaknesses of Romanian literature, suggesting the 

feeling of one's own greatness.  

Vintilă Mihăilescu reminds about Emil Cioran, who in „Schimbarea la 

față a României” complains about the fact he was born in a second hand 

country, where the lucidity becomes tragic. In the same manner, Bogdan 

Petriceicu Hasdeu criticized the provincial status of the Romanian literature, 

which he said was anachronistic and written by mediocre writers, as Mihai 

Zamfir informs. Whether are we talking about recuperative or defeatist 

exceptionalism, one can observe that this generates myths and complexes, 

discontinuities and timing tendencies, that goes through the entire Romanian 

literature. They are materialized in the school textbooks, by the contribution of 

Titu Maiorescu and his theory („teoria formelor fără fond), respectively, by 

Eugen Lovinescu and his theory of synchronicity. The complexes and the myths 

have entered in the school textbooks, but at the same time they turn the 

textbooks into ways of (self)perpetuation, due to the fact that the literature 

studied in school affects the collective mind.  

Communists must have agreed this approach of culture / literature 

greatly by the great Romanian spirits, because its centripetal vocation favored 

the cultural isolationism promoted in the first years, the protoconism and the 

push away, in history, of the literary beginning fed the dictator's nationalist 

obsessions, and the political/historical delay motivated the material or cultural 

deprivation. 

The curriculum and the school textbooks (that were unique) from the 

last years of the communist era are the expression of a recuperative 

exceptionalism that was used by the regime as a mobilizing tool, even if it came 

from a inferiority complex. Thus, in the 9th grade of high school students began 

to study the Romanian literature with the "origin and development of the 

Romanian language", where they insist on the Latin character, in order to exult 

the same noble origin invoked by the „Școala Ardeleană”. The next chapter of 

the 9th grade curriculum and textbook was intended to the folkloric literature, 

then the authors suggest that the students start the study of the Romanian 

literature from its begining, „the old Romanian literature”. The students studied 

mostly the Moldavian chroniclers, Grigore Ureche (in whose work the art of the 

portrait was explored, with a special focus on Stephen the Great, presented in a 

mythical light), Miron Costin (studied for the „De neamul moldovenilor...”, 

important for the emphasis on the Latin origin of the Romanians) and Ion 

Neculce. The historiography was studied using the language and literatures’ 

development key, in other words, in term of evolution and progress, that 
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remind of the exceptionalism’s „primitivist ideology” as Vintilă Mihăilescu 

writes. The way that Dimitrie Cantemir was presented in the school textbooks, 

as „multilateral personality of the Romanian culture and literature” reminds of 

Eugen Negrici’s „factory of saints”, because, even if Cantemir deserves this 

characterization his writings did not enter the public consciousness until  very 

late. Yet the high school students weren’t told about this fact, so they might 

believe that Cantemir could be the angular stone of the Romanian literature.  

Later, other authors were studied in the same key: Mihai Eminescu, Ion 

Creangă, Ion Luca Caragiale (studied under the sign of their contribution to the 

universal literature), and the literary periods are considered evolution periods: 

for the Școala Ardeleană (Transylvanian School) one pursues the movement’s 

contribution to the development of the language and literature, in the case of 

„1948 moment” the authors suggested a new begining of the literature, through 

the directions suggested by „Dacia literară” and Mihail Kogălniceanu 

(Romanian mythology, history, the nature of the homeland, through Ion 

Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi or Vasile Alecsandri). The 10th grade 

curriculum and textbbook emphasizes the rural dimension of the Romanian 

society, through the study of some authors as George Coșbuc („Zamfira’s 

Wedding” – „Nunta Zamfirei”), Octavian Goga („Prayer”- „Rugăciune”), Mihail 

Sadoveanu („The Hatchet” – „Baltagul”), Tudor Arghezi („Galore” – „Belșug”), 

Liviu Rebreanu („Ion”), followed by Zaharia Stancu („Barefoot” - „Desculț”) or 

Marin Preda (Moromeții”), in the context of „contemporary tendencies in 

Romanian literature” as the authors called the poswar literature. A theme as 

history was used to emphasize heroic characters as Stephen the Great in Barbu 

Ștefănescu Delavrancea’s „Sunset”, in the context of a recuperative and 

mobilizing exceptionalism.  

The curriculum and the 11th grade school textbook puts the entire 

Romanian literature under the sign of a glorious mythology. Thus, the students 

learned what the myths are, but not in order to dismantle the obsessions of the 

collective mind, but to reconfigure them in the grid of fundamental structures, 

that served very well to the regime – the myth of ”Miorița (mitul transhumanței 

– reflecting the relationship with the death), the myth of the artist (the 

relationship with the creative art), the myth of the Flyer (Zburătorul – the love), 

the ethnogenetic myth (grounding the legendary birth of the Romanian people 

on an ancient myth that puts love at the center of the cosmos). The fundamental 

myths depicted by George Călinescu in his monumental "History of Romanian 

Literature" are significantly correlated with works reflecting them (for example 

Lucian Blaga's "Meșterul Manole"), suggesting this way that the national myth 
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would represent the substance that loads the entire Romanian literature. For a 

more persuasive representation of the national myth, the textbook also suggests 

the work of Alexandru Phillippide, „Prometheus chained” („Prometeu 

înlănțuit”), where an universal myth is used, but not any myth, but an heroic 

myth that emphasizes the need for heroes and civilization, for a saviour hero. At 

a thorough analysis, this could also lead to the mobilizing exceptionalism. The 

curriculum and the textbook return then to the beginings of the Romanian 

literature, pushing them into a historiographical past, where one could find the 

roots of the fiction literature. The authors write about a Romanian humanism 

whose first works would be contemporary with European humanism, through 

Nicolaus Olahus, chosen not only for his noble descendancy or for his 

correspondence with great European personalities, but also because he 

underlines the Romanian’s language unity. The humanism of the Romanian 

voivodes is put in the key of the defense of Europe by the Ottoman feudal 

power [Olteanu, Pavnotescu, Micu, coord, 1983: 36], in the spirit of an obsessive 

myth of the Romanian culture that always has the feeling of a diffuse danger, of 

which it feels the need to protect itself [Negrici, 2010: 7]. In this sense, if age was 

not enough in order to use it in the nexus discourse, the Romanian literature 

texbooks also grasp the Slavonic language texts, such as "The teachings of 

Neagoe Basarab to his son Theodosius", ennobled by the comparison with 

Machiavelli's "The Prince". Moreover, in the context of the humanistic reflex, the 

Romanian language and literature textbook emphasizes the double quality of 

the Romanian rulers – one is that of great rulers, rescuing heroes in a national 

mythology, doubled by another, that of great scholars. This double quality 

which begins with Stephen the Great, which is said to be "the originator of one 

of the first works on the history of Moldova", ends with Dimitrie Cantemir 

[Olteanu, Pavnotescu Micu, eds, 1983: 36]. 

Even  if a fictional vocation one can identify in the old Romanian 

literature, through Ion Neculce, who, in the excellent analysis of Nicolae 

Manolescu [Manolescu, 1991, collating information, listening to and 

reproducing legends, reporting subjectively to historical reality, the Romanian 

language and literature school textbook as well as the curriculum, did not lean 

on this dimension, insisting on the Latin origin of the Moldavians, postulated by 

Grigore Ureche, reinforced demonstratively by Miron Costin and Dimitrie 

Cantemir, in order to extend the meaning of Romanian humanism to the level of 

what is called „pașoptism” (1848 moment) or to the twentieth-century literature. 

The same handbook later invokes the existence of a Romanian Enlightenment 

through the Școala Ardeleană (Transylvanian School), valuing in this sense the 
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"Țiganiada" („The Epic of the Gypsies of Ion Budai Deleanu, where the authors 

easily pass over the compositional and ideological complexity of the text, 

relying on what the manual calls "the Enlightenment Ideas”. [Olteanu, 

Pavnotescu Micu, eds, 1983: 58]. 

In order to neutralize the peripheric status of the Romanian literature, 

the school textbook also suggests the idea of a Romanian classicism, which they 

identify in the poetry of the Văcărescu poets, in the comedies of Vasile 

Alecsandri, the fables of Donici or Alexandrescu, the „characters” of 

Mumuleanu, the epistles or satires of Grigore Alexandrescu, all of those are 

linked (from the handbook’s point of vue) to the French classicism.  At the same 

time, in the line of Călinescu’s exegesis the school textbook searches for a 

Romanian romantism, that coexists with the classicism, in the fourty-eight 

context. The forty-eight and post-forty-eight texts use exceptionalist myths and 

obsessions, from the recuperative – mobilizing ones („Despot – vodă” by Vasile 

Alecsandri, on the line of „The Flyer” of I.H. Rădulescu, but processing different 

myths) to the defeatist texts (through Grigore Alexandrescu’s satire  or the 

comedies of Mircești poet). Even in the case of Mihai Eminescu, if we remove 

propagandistic - manipulating slag, one can discover elements of mobilizing 

exceptionalism in the poem „Emperor and worker” („Împărat și proletar”) 

respectively a defeatist vocation in „Letter I” („Scrisoarea I”), analyzed and 

explained as such by the satirical emphasis of the last part, to insist on the 

quality of Eminescu's national poet, to which the authors add, without any 

arguments in the handbool, the universal poet [Olteanu, Pavnotescu, Micu, 

coord, 1983: 147]. This last assumption deserved a better treatment as the 

contribution of the most important Romanian poet should have been analyzed 

in terms of universality, so that Romanian students understand the place of the 

Romanian culture in the world literature.  

Surprisingly for a rigorous didactic handbook, whose main criterion for 

the distribution of authors and works is the chronological order, Mihail 

Sadoveanu is placed before Creangă and Caragiale, but the myth subordinates 

the history in the communist school textbooks and a novel as „Brothers Jder” 

(„Frații Jderi”) passes before "Childhood Memories" or the "In Time of War" 

short story. The violation of the chronological criterion results from the need to 

establish integrative principles by forcing a sui generis and almost 

contemporary realism with Balzac but with a vulgar interpretation of realism, 

not in the spirit of the literary trend whose father is the author of the "Human 

Comedy". Only after the two authors mentioned previously, which the manual 

suggests that they are forerunners of a true Romanian realism, the manual 
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focuses on the novels of Liviu Rebreanu, but not on „Ion”, studied in the 10th 

grade, without claiming to be in realistic literature. The realism is illustrated 

through „The Revolt” („Răscoala”).  The propaganda’s goal is visible here: the 

novel "Ion" could not be associated with the mimetic vision of the Romanian 

village, prevented by the parvenitism of the character, but the "Revolt", with the 

suggestion of the mass movement generated by "exploitation" was, from this 

point of view, the perfect manipulating mirror of the village.  

In the poetry (the 12th grade) the authors give more than necessary 

space to the symbolism. The authors mention all the poets to whom one could 

find any trace of symbolist vocation, from the theorist Alexandru Macedonski 

(introduced in the handbook with a rather romantic text,”The Night of 

December” - „Noaptea de decembrie”), to Dimitrie Anghel, Ion Minulescu to 

reach at last George Bacovia. The examples could continue with different 

approaches to the poetry and the postwar literature, but the main complexes 

come from the use of George Călinescu’s synthesis in the school texbooks, so the 

postwar literature is freer of such complexes. 

In almost thirty years of postrevolutionary culture, the Romanian 

literature curriculum stood under the sign of reviews and reconsiderations in an 

attempt to impose a communism free canon, not only in his letter (works and 

writers), but also in its spirit (a triumphal vision of Romanian writings). 

Therefore the Romanian language and literature curriculum, but especially the 

textbook written for the study by the pupils want to discharge the Romanian 

literature from ideology, to make the school canon more flexible, through the 

adoption of some writers who had previously been outside it, such as Mircea 

Eliade and Vasile Voiculescu (this last author was included in the 8th grade 

textbook with a peripheric work, „A Hymn to the Work” - „Imn muncii”, but 

after 1989 Voiculescu is studied through his sonnets and the fantastic prose). 

The authors also added diaspora works and authors who had been forbidden 

during the communist regime, from Grigore Vieru and Ioan Druță, to Emil 

Cioran and Eugen Ionescu. 

The postrevolutionary curriculum preserves the chronological approach 

of the Romanian literature until the publishing of the alternative handbooks 

(associated with a new curriculum in 1998). Feeling the need for a theoretic 

background for the cultural construction, the 9th grade school textbook begins 

with some stylistic notions and literature theory. Then the problem of language 

origin is followed by the roots of the literature, the old Romanian literature, and 

the vision is almost the same of the one in the communist period, apart from the 

the propagandist-manipulating intention that lacks. Still, one cannot mention 
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important differences neither in the study of the Moldavians chroniclers, nor in 

Dimitrie Cantermir’s or that of Ion Budai Deleanu, the collective mentality 

preserving its complexes and frustrations. Thus, Stephen the Great portrayed by 

Grigore Ureche is analysed as one of a great hero, a saviour, situated under a 

mythicized intention. Neculce is placed under the interpretation of a „first 

folklorist” and Ioan Budai Deleanu remains as a sui generis enlightener.  

The main complexes could be observed in the way of representing the 

writers of Junimea in curriculums and hanbooks, where the authors emphasize 

the autochthonous vocation of Titu Maiorescu which is not opposed anymore to 

C. D. Gherea, as it was in the old curriculum. In exchange, Ion Creangă is placed 

in a romantic turmoil, thorugh his story tales, even if the authors insist on the 

demystifying vocation, without naming it. Even so, the students learned about 

the traditional tale’s structures combining this point of view with a raillery 

intention. The need for timing leads to interesting comparisons, to Rabelais, for 

example, still coming from George Călinescu’s „History of the Romanian 

Literature”. 

For Ion Luca Caragiale, the authors of the still unique handbook suggest 

a vision that place the drama writer in the of anticipation of modern theater, 

through the „man without qualities”, „the theater in theater”, corresponding to 

a need of „burning stages” about Mircea Martin writes. In the same manner 

Mihai Eminescu is also presented, by showing a subtle symbolist lineage which 

could be observed in a text as „Melancholy”. 

From this point of view, the most interesting handbook is the 12th grade 

Romanian Language and Literature handbook. Published in 1993, it was the 

work of a group of authors that brought a lot of forgot, forbidden previously or 

ignored writers [Gligor și urm., 1993]. The book starts with Mircea Eliade, 

presented as a „complex personality of the Romanian culture”, in the context of 

a monographic approach, followed by Vasile Voiculescu, whose poetry universe 

is studied, with some examples from the sonnets and the prose. Literary 

Historians, reviewers, theorists are more than in the previous period, the essay 

and the essayist became objects of the postrevolutionary study. The postwar 

literature suggests more and diverse writers, from Marin Preda or Eugen Barbu 

(previously studied in school), to Petru Dumitriu, Sorin Titel, Ion Druță, Nicolae 

Steinhardt, Radu Petrescu that were not included in the school study 

previously. Still „the handbooks were beautified here and there, some writers 

were brought in the primary interest of the school, writers that were already in 

the graces of the elite of our critique” informs Eugen Negrici [Negrici,2010: 7]. 

This could be a problem not only from the canon point fo view, but from the 
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main complexes of the literature also, because, if the objective analysis lacks, 

these complexes tend to perpetuate. The way that the authors analyze some of 

the writers remind of an old complex, that of „burning stages”: for example, 

writing about Mircea Eliade, Andre Gide is mentioned, when about Emil Botta, 

Edgar Poe, Nerval, Rimbaud etc. The same complex can be mention when the 

school curriculum and the textbooks include some writers that didn’t write in 

Romanian: Elena Văcărescu, Panait Istrati, Martha Bibescu, Peter Neagoe, Eugen 

Ionescu (with some works written in french). Mentioning these writers shows 

the need of international recognition as a complex of the Romanian literature 

and curriculum. 

After 1998, the curriculum and the handbooks changed radically. They 

changed the focus on contents with the focus on objectives, then on skill. The 

literature becomes a tool for language and communication learning, the literary 

works are not the main part of the curriculum anymore. The handbooks do not 

create literary myths anymore, as the curriculum abandoned the monographic 

study of the writers. The approach is supposed to be cultural, theoretical and of 

value [Borza, 2013: 110]. Yet the literature wins a lot from this approach because 

it favors a larg cultural study, aiming to discover the „mentalities, the spirits of 

the periods, ages’ gusto” [Borza, 2013: 110], trying to recover the great European 

models, tempting again the timing with the Western literature as motifs of 

national pride. However the complexes resist in the study of the language’s 

origin, the begining of writing in Romanian (with the Neacșu’s letter), the first 

prints. For the first artistic works some of the books present the „popular 

books”, like the „Flower of gifts” (translated from italian) and for suplementary 

reading under the title of „The beginings of the Romanian literature”, the 

handbook proposes a text from Publius Ovidius Naso. With a text of Gheorghe 

Asachi, the student should find out about the „image of the ideal stronghold” 

linked to Vasile Alecsandri and his „The Song of Latin Stemma”. The same 

legendary approach can be mentioned in the study of Mihai Eminescu [Iancu, 

Bălu, 2006].  The curriculum and the textbooks request the study of the 

Romanian literature in the key of cultural tendencies investigated through case 

studies. Their title remind of the concern for discussing the complexes: „Latinity 

and Dacianism”, „Religious dimension of the existence”, „The role of the 

literature in the fourty-eight period”, „Romanian literature between East and 

West” etc. Some of the handbooks tend to keep the old work and authors in 

study, as Lucian Blaga („Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” – „I don’t 

crush the petal cup of magic of the world”), Tudor Arghezi („Testament” – The 

Will”), Ion Barbu, and this is a sign that the authors tend to remain under some 
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literary complexes [Dobra, Halaszi, Kudor, Medeșan, 2007]. Some of the 

handbooks put the case study under some larger ideas, as ”Between history and 

myth” (the latinity and Dacianism case study), or ”Literature – the way to a 

modern nation” showing the complexes of the society and culture [Martin, eds, 

2006]. 

Even with the change of the Romanian language and literature 

curriculum, the textbooks still preserve the complexes, from the noble origin, to 

the „burn of the stages”, and above all, the complex of a small languages that 

makes the authors to include in the didactic canon some writers whose works 

are in other languages then Romanian as if the literature we have is not enough 

or not enough famous. That is why Cosmin Borza observes that „any attempt of 

reforming of the perceptual dogmas is met exclusively by the intensified and 

diversified resuscitation of the mitization” [Borza, 2013: 76]. 

The specificity of the ideas, complexes and obsession is that tend to 

resuscitate under different shapes. The complexes of the Romanian literature 

remain in the new school textbooks, even if the school curriculum doesn’t favor 

them anymore. The themes of the study, the approach of the authors and works, 

the discover of the great ideas of different ages, all of them remain in the study 

of the literature, even if lately they are questioned and analyzed. But what 

remains if we abolish myth with all of these assumed complexes? Do we still 

keep our own identity? 
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Dimensiunea alterității în romanele Fundamentalist fără voie (2007) și Exit 

West (2017) de Mohsin Hamid 

 

Lector univ. dr. Oana-Celia GHEORGHIU 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: The present paper proposes an alternative to the well-established notion that 

postcolonial literature is still a marginal literary category in the twenty-first century, 

trying to demonstrate that, in fact, postcolonial voices have long occupied a forefront 

position in the reception of the critics and general public alike, gradually turning their 

books into both successful marketable products and ideological weapons. Reasons may 

vary from the readers’ mere interest in becoming acquainted with the culture of a 

perpetual other that has moved closer in space after the fall of the colonial empires to 

guilt for the past treatment of these territories and of their peoples. From the radical 

approaches to postcolonialism in the 1950s-1960s, which have now become classical 

theoretical texts, to the cultural and historical affirmation in the 1980s and reaffirmation 

of identity, in the context of rising Islamophobia after 9/11, writers labelled as 

postcolonial now push the boundaries, heading straight to the centre of the Western 

Canon. Asserting their identity, either in `je suis l’autre’ fashion or by highlighting 

their hybridity, the literary voices of the East are no longer just an exotic niche of 

English literature. A good case in point is Mohsin Hamid, Pakistani-British author 

whose novels, nominated for important Western literary prizes, provide a fresh 

perspective of what means to be the other in the eyes of the West. 

Keywords: postcolonialism, otherness, Muslim identity, East-West, contemporary 

fiction 

Postcolonialism, alteritate și anularea marginalității 

Categorie cu debut și parcurs inițial marginal, evoluând dinspre 

granițele îndepărtate ale fostelor imperii coloniale din secolul al XIX-lea și din 

prima jumătate a secolului al XX-lea spre Europa și Statele Unite, literatura 

postcolonialistă de expresie engleză începe să câștige notorietate în anii 1970-

1980, mai întâi în mediul academic, odată cu dezvoltarea Studiilor culturale și a 

Materialismului cultural, inspirate de stânga radicală și preocupate de 

analizarea relațiilor de putere la toate nivelurile culturale. Teoria 

postcolonialistă, aplicată nu doar literaturii, ci și altor domenii ale vieții sociale, 
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începe să fie definită odată cu publicarea unor texte devenite, între timp, 

canonice. Psihologul, filosoful și revoluționarul radical martinican Frantz Fanon, 

cu ale sale scrieri Peau noire, masques blancs (Piele neagră, măști albe) (1952) și, mai 

ales, Les Damnés de la terre (Blestemații pământului) (1961), este, în general, 

creditat ca fiind printre primii autori de referință ai postcolonialismului teoretic. 

Printre alte lucrări fără de care studiile postcolonialiste ar fi rămas, poate, în 

penumbră, trebuie neapărat amintite: Orientalism (1978) de autorul american de 

origine palestiniană Edward Said, cu o analiză a relațiilor dintre Occident și 

„celălalt”, reprezentat de Orient, eseul Can the Subaltern Speak? (Poate subalternul 

să vorbească?), de teoreticiana indiană Gayatri Chakravorty Spivak, care implică 

o perspectivă combinată a studiilor postcolonialiste și a celor de gen și introduce 

termenul de othering (aproximativ, alterizare) pentru a discuta reducerea la tăcere 

a celuilalt, a subalternului, în condițiile eurocentrismului. Deosebit de relevante 

spre sfârșitul secolului trecut, precum și în paradigma multiculturalistă a 

secolului XXI sunt lucrările Nation and Narration (Națiune și narațiune) (1990) și 

The Location of Culture (Localizarea culturii) (1994) de Homi K. Bhabha, acesta din 

urmă fiind „responsabil” de aducerea/ menținerea în contemporaneitate a 

colonialismului, în loc de abandonarea acestuia în trecut, ca influență constantă 

asupra înțelegerii relațiilor interculturale și asupra multiculturalismului, 

precum și de introducerea unor noi termeni și concepte, cele mai cunoscute 

fiind hibridizarea, mimetismul, și ambivalența. 

În ceea ce privește postcolonialismul literar, treptat, odată cu publicarea 

unor romane de succes, care au trecut proba timpului, cum ar fi cele ale autoarei 

sud-africane Nadine Gordimer, ale nigerianului Chinua Achebe sau ale 

autorului indo-caraibian V.S. Naipaul, laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură în 2001, literatura circumscrisă acestei categorii începe să-și facă loc 

tot mai pregnant printre domeniile de interes ale criticilor literari, pe de o parte, 

dar și printre preferințele publicului cititor. Occidentul începe să devină din ce 

în ce mai interesat de vocea celuilalt, poate din curiozitate intelectuală, poate 

pentru a-l înțelege și integra pe acesta din urmă, având în vedere aproprierea 

socio-geografică produsă de fenomenul migrației înspre centru (adică înspre 

teritoriile actuale ale fostelor puteri coloniale) sau poate și ca rezultat al unei 

corectitudini politice din ce în ce mai accentuate, al unui complex de vinovăție 

moștenită și al nevoii de a compensa pentru neajunsurile suferite de către 

reprezentanții acestor culturi în perioada imperialist-colonială. Un moment de 

referință în literatura britanică postmodernă – fie aceasta cu accente 

postcoloniale sau nu – îl reprezintă apariția, în 1981, a romanului Midnight’s 

Children (Copiii de la miezul nopții) de Salman Rushdie, celebrul autor de origine 
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indiană. Romanul, o alegorie magic-realistă a renașterii Indiei odată cu 

obținerea independenței de sub autoritatea coroanei britanice, probabil una 

dintre cele mai complete și reușite ilustrări ale conceptului de „istoriografie 

metaficțională” (Hutcheon 1989), a câștigat prestigiosul premiu Man Booker în 

anul 1981 și a primit distincția Best of the Booker în 1993 și 2008, în ultimul caz, 

intrând în etapa finală, pe așa-numita listă scurtă, alături de alte câteva 

importante romane ale postcolonialismului: The Conservationist (Ecologistul) de 

Nadine Gordimer, Disgrace (Dezonoare) de J. M. Coetzee și The Siege of 

Krishnapur (Asediul de la Krishnapur) de J G Farrell. Într-o lume în care 

ficțiunea (calitativă) nu mai poate fi izolată în turnul de fildeș al criticii literare, 

ea transformându-se într-un bun de consum cu impact financiar, prezența a nu 

mai puțin de patru romane cu accente postcolonialiste într-o listă totală care 

cuprinde șase titluri indică în mod incontestabil prevalența din ultimii ani a 

acestora pe piața literară britanică și, prin intermediul traducerilor, și pe aceea 

internațională.  

Un alt argument demn de luat în considerare în alternativa propusă la 

ideea că, în secolul XXI, literatura postcolonialistă încă mai este o categorie 

marginală a literaturii este și faptul că, în contextul islamofobiei generate în 

lumea occidentală de evenimentele de la 11 septembrie 2001, numeroși autori 

răsăriteni, rezidenți sau cetățeni ai fostelor imperii coloniale sau ai Statelor 

Unite, își afirmă identitatea de tip „eu sunt Celălalt” sau își subliniază cu 

insistență hibriditatea. Islamofobia, manifestată la toate nivelurile sociale și 

culturale, s-a îndreptat (și încă se îndreaptă) adeseori asupra unor oameni a 

căror singură „vină” este aceea că împărtășesc origini etnice și/sau opțiuni 

religioase cu teroriștii. În cuvintele romancierei Kia Abdullah: „9/11 was not good 

publicity for Muslims. It created a palpable tension between us and the rest of the 

world” [11 septembrie nu a reprezentat o publicitate pozitivă pentru musulmani. 

A creat o tensiune palpabilă între noi și restul lumii] (2006: 53, traducerea 

noastră). Încercările de „detensionare” prin ficțiune venite dinspre diaspora 

musulmană au urmat, așadar, două direcții. Prima reunește reprezentări ale 

unor musulmani transformați pe nedrept în paria ai societății. Amintim aici 

romanele The Reluctant Fundamentalist (tradus și în limba română cu titlul 

Fundamentalist fără voie) de Moshin Hamid, Brick Lane de Monica Ali, 

Londonistani de Gautam Malkani (2006), Once in a Promised Land (A fost odată în 

Țara făgăduinței) (2007) de Laila Halaby, Life, Love and Assimilation (Viață, iubire și 

asimilare) (2006) de Kia Abdullah, sau piesa Back of the Throat (Din fundul gâtului) 

de Yussef El Guindi (2005). Cea de-a doua direcție, aceea a condamnărilor 

literare ale fundamentalismului islamic, se regăsește în creațiile unor autori 
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reprezentativi, cum ar fi Yasmina Khadra (L’attentat/ Atentatul, 2005), Boualem 

Sansal (2084: La fin du monde, 2015, tradus în limba română cu titlul 2084. 

Sfârșitul lumii) și Salman Rushdie (Shalimar the Clown/ Shalimar clovnul, 2005). 

Lista nu este sub nicio formă exhaustivă, cele câteva titluri menționate fiind 

oferite doar cu titlul de exemplificare. 

O asemenea „explozie” a ceea ce s-ar putea deja califica drept subgen 

literar nu putea trece neobservată de critica literară. Astfel, vocile literare 

musulmane sunt analizate în lucrări de mare întindere, cum ar fi Arab Voices in 

Diaspora: Critical Perspectives in Anglophone Arab Literature (Vocile arabe din 

diaspora: perspective critice în literatura arabă anglofonă) (2009), coordonată de către 

Layla Al Maleh, o lucrare cuprinzând șaptesprezece capitole, prefațate de o 

istorie elaborată a literaturii arabe de expresie engleză, Disorientation: Muslim 

Identity in Contemporary Anglophone Literature (Dezorientare: Identitatea musulmană 

în literatura anglofonă contemporană) (2013) de Esra Santesso, care se concentrează 

exclusiv asupra experienței imigrantei musulmane. Nu putem să nu amintim și 

colecția de interviuri British Muslim Fictions. Interviews with Contemporary Writers 

(Ficțiuni musulmane britanice. Interviuri cu autori contemporani) (2011), realizate de 

Claire Chambers, care oferă acces nemediat asupra perspectivelor autorilor 

musulmani asupra lumilor lor de cuvinte. Printre cele mai complexe lucrări 

critice despre literatura arabo-americană trebuie amintite Modern Arab American 

Fiction (Ficțiunea arabo-americană modernă) (2011) de Steven Salaita și 

Contemporary Arab-American Literature: Transnational Reconfigurations of 

Citizenship and Belonging (Literatura arabo-americană contemporană: reconfigurări 

transnaționale ale cetățeniei și apartenenței) (2014) de Carol Fadda-Conrey.  

Vocile sonore ale alterității: Mohsin Hamid 

Una dintre vocile alterității care au depășit deja „mărginirea” arbitrar 

trasată de clasificarea ca autor postcolonialist, îndreptându-se vertiginos, 

potrivit criticii de specialitate, dar și preferințelor marelui public, înspre 

apartenența la Weltliteratur, așa cum este înțeles termenul în secolul XXI, 

precum și înspre centrul canonului occidental, este autorul pakistanez-britanic 

Mohsin Hamid. Născut în Lahore, Pakistan în 1971, într-o familie de intelectuali, 

Hamid se mută la o vârstă foarte fragedă în Statele Unite, datorită unei burse 

doctorale la Stanford obținute de către tatăl său. Așa cum va mărturisi în 

repetate rânduri în interviuri, precum și în colecția de eseuri Discontent and Its 

Civilisations (Neajunsul și civilizațiile sale), impactul schimbării de decor și, mai 

ales, de fundal lingvistic, își va lăsa pentru totdeauna amprenta asupra 
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personalității sale din anii maturității. Aculturalizarea/ americanizarea se 

produce, însă, rapid, astfel încât, la revenirea în Pakistanul natal, la vârsta de 

nouă ani, Hamid trece printr-o altă experiență a emigrantului, văzându-se silit 

să învețe din nou limba urdu, pe care o uitase complet: „I’d been so fluent in 

Urdu, and such a talker, that my parents never realized just how completely I’d 

forgotten the language until we arrived back in Pakistan. I was thrown into a strange 

new (old) world of extended families, aunts and uncles, two dozen cousins, cricket, odd-

tasting bread, still-odder-tasting-milk, only one television channel … and an almost 

complete absence of familiar consumer brands” [Fusesem atât de fluent în urdu și așa 

de vorbăreț că părinții mei nu și-au dat seama cât de complet uitasem limba 

până când nu am ajuns înapoi în Pakistan.  Am fost aruncat într-o nouă (veche) 

lume stranie de familii imense, unchi și mătuși, două duzini de veri, crichet, 

pâine cu gust ciudat, lapte cu gust încă și mai ciudat, un singur canal de 

televiziune… și absența aproape totală a mărcilor familiare.] (2014: 7, traducerea 

noastră). După această re-aculturalizare urmează și o a treia, odată cu plecarea 

la studii în Statele Unite, la Universitatea Princeton, ca să studieze literatură 

engleză și scriere creativă cu celebrele autoare americane Joyce Carol Oates și 

Toni Morrison, o a patra, în 2001, când se mută la Londra și, cel puțin 

deocamdată, o a cincea, la revenirea în Pakistan în 2009. Istoria contemporană 

plină de tumult a ultimilor ani ai secolului XX și a primelor decenii din noul 

mileniu pare a-l urmări oriunde merge: „I have lived in Pakistan during its recent 

and most intense period of terrorist activity and drone strikes, in London during the 

years on either side of the 2005 public transport bombings, and in New York in the era 

that came to an end with the attacks on the World Trade Center of 2001.” [Am trăit în 

Pakistan în timpul recentei și celei mai intense perioade de activitate teroristă și 

atacuri cu drone, în Londra în anii dinainte și de după atentatul cu bombe din 

mijloacele de transport în comun, din 2005, și în New York în era care s-a sfârșit 

odată cu atentatul din 2001 de la World Trade Center] (2014: xv, traducerea 

noastră). În aceste condiții, nu este deloc surprinzător faptul că, dincolo de 

dimensiunea identitară evidentă care transpare în toate cele patru romane 

publicate până în prezent, Mohsin Hamid se distinge ca un scriitor angajat, un 

scriitor pentru care evenimentele politice nu rămân în afara unui virtual turn de 

fildeș al literaturii, ci se întrepătrund cu o ficțiune puternic marcată 

autobiografic, hibridă datorită formelor occidentale ale scriiturii și conținutului 

cu accente orientale, străbătut uneori, la nivel foarte conștient, de reacții cel 

puțin critice la adresa vestului.  
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Fundamentalist fără voie - De la hibridizare la islamofobie după 11 

septembrie 2001 

 

Romanul experienței imigrantului, Exit West, pe care Hamid declară că 

era de așteptat să-l scrie – „Well, I have been migrating my whole life, so, in a way, I 

suppose I was always going to write at some point a novel about migration” [Ei bine, 

am migrat toată viața, așa că, într-un fel, cred că a fost evident dintotdeauna că 

am să scriu la un moment dat un roman despre migrație] (interviu PBS 2018, 

traducerea noastră) – se lasă, cel puțin teoretic, așteptat până în 2017, apariția sa 

coincizând cu cutremurul social-politic care zguduie Europa odată cu sosirea, 

începând cu anul 2015, a valurilor imense de refugiați din Siria și nu numai. 

Teoretic, pentru că, de fapt, și romanul care i-a adus consacrarea pe plan 

internațional, The Reluctant Fundamentalist (Fundamentalist fără voie) (2007), 

este, în esență, tot unul al migrației, al experienței dureroase a dezrădăcinării, și 

nu din „solul” de origine, ci, mai grav, din „solul” în care imigrantul, devenit 

brusc, printr-un joc dramatic al istoriei, un „celălalt” de temut, se crezuse pe 

deplin integrat. Experiența alterității sau, mai bine spus, a acelui othering, este 

mai pronunțată în The Reluctant Fundamentalist, roman circumscris – și nu în 

mod eronat - subgenului literar deja consacrat sub denumirea de 9/11 fiction. 

Din punct de vedere tematic, ficțiunea post-11 septembrie poate fi împărțită în 

mai multe categorii, trauma vestului jucând un rol principal în majoritatea 

textelor literare, urmată îndeaproape de elemente istorico-politice, împrumutate 

din discursurile conducătorilor lumii și din presă, în manieră neorealistă. O 

categorie aparte, în care se înscrie romanul lui Hamid, ca și celelalte ficțiuni 

menționate mai sus, cuprinde, însă, reprezentări ale dramei musulmanului 

rezident în Statele Unite după 11 septembrie 2001, supus supravegherii 

permanente din partea oficialităților și, de multe ori, oprobriului unei societăți 

care are tendința de a confunda originile răsăritene cu terorismul.  

Construit sub forma unui monolog dramatic inspirat în mod evident de 

Căderea lui Camus, romanul The Reluctant Fundamentalist este povestea extrem 

de subiectivă și necreditabilă pe care Changez, personajul principal, o narează 

unui interlocutor american întâlnit într-un bar din Lahore. Cuvântul 

interlocutor nu este tocmai cel potrivit, întrucât americanului nu i se dă nici 

măcar o dată cuvântul pe tot parcursul cărții – acesta este complet redus la 

tăcere, un detaliu care subliniază filonul postcolonialist al cărții, dorința de 

ripostă literară a unui celuilalt care s-a săturat să tacă. Așa cum precizam într-o 

analiză extinsă a romanului, „The American interlocutor’s silence could be 

synecdochally interpreted as a silencing of America, a way of asserting that America 
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should not have a say in the South Asian territories” [tăcerea interlocutorului 

american poate fi sinecdotic interpretată drept o reducere la tăcere a Americii, o 

modalitate de a afirma că America nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în 

teritoriile Asiei de Sud] (Gheorghiu 2018: 227). Întrebat dacă această reducere la 

tăcere a fost intenționată, Hamid a afirmat, într-un interviu acordat ziarului 

american The New York Times, că, de obicei, lucrurile stau exact pe dos, 

musulmanii fiind auziți în presa americană numai atunci când vorbesc în 

videoclipuri de slabă calitate, filmate în peșteri – aluzie la numeroasele 

înregistrări cu declarații ale lui Osama bin Laden, distribuite de media 

occidentală până la capturarea și uciderea acestuia în 2011 (Solomon 2007).  

 Changez este, într-o oarecare măsură, dublul ficțional al lui Hamid. 

Student strălucit la Princeton, bursier al Statelor Unite, el obține, imediat după 

finalizarea studiilor, o slujbă excelentă într-o importantă corporație (Underwood 

Samson, deci U.S.) și își găsește o iubită americancă, Erica, pe care Peter Morey o 

vede ca pe o alegorie pentru America (2011: 140). Changez pare a se îndrepta cu 

pași siguri spre îndeplinirea visului american. Personajul nu are nimic de-a face 

cu imaginea stereotipică a islamistului bigot și fanatizat, dimpotrivă, întreaga 

lui experiență americană pare a conduce spre o hibridizare reușită, spre 

integrarea în creuzetul etnic și cultural al Statelor Unite. Numai că topitoria 

aceasta de uniformizat identități aproape că se sfărâmă odată cu prăbușirea 

turnurilor gemene în urma atentatului din 11 septembrie 2001. Îngenuncheată 

pe propriul teritoriu, lovită crunt prin cele 3000 de pierderi de vieți omenești, 

dar și simbolic, prin nimicirea uneia dintre imaginile iconice ale puterii sale, 

America declară deschis războiul împotriva terorii, pe care îl va duce în 

Afghanistan (lângă Pakistanul lui Hamid) și Irak vreme de aproape un deceniu. 

Totodată, oficialitățile, mass-media și societatea civilă americană încep un 

adevărat asalt îndreptat împotriva musulmanilor din Statele Unite – percheziții 

și rețineri arbitrare pe aeroporturi, violențe fizice și verbale, persecuții la locul 

de muncă etc. Hamid surprinde cu acuratețe demnă de un realism pe care 

romanele lui nu îl au, de fapt, momentul 11 septembrie, urmat de 

marginalizarea treptată, dar completă, a lui Changez, care se vede 

transformându-se dintr-un produs al societății americane corporatiste într-un 

adevărat dușman al poporului. Odată cu aversiunea americanilor de rând și cu 

valul de persecuții îndreptate de către autoritățile statului împotriva 

musulmanilor, Changez începe să realizeze că statutul lui nu este decât acela al 

unui mercenar aflat în serviciul unei puteri care luptă împotriva alor săi: „I was a 

modern-day janissary, a servant of the American empire at a time when it was invading 

a country with a kinship to mine and was perhaps colluding to ensure that my own 
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country faced the threat of war” [Eram un ienicer al zilelor noastre, un servitor al 

imperiului american într-o perioadă în care acesta invada o țară înrudită cu a 

mea și complota, probabil, ca să se asigure că propria mea țară se confrunta cu 

amenințarea războiului] (Hamid 2007: 173, traducerea noastră). Reîntoarcerea 

personajului în Pakistanul natal reprezintă un moment de cotitură în discursul 

romanesc, care devine acum vădit antiamerican, criticând deschis intervenția 

americană în Orient și pretențiile de superioritate ale „jandarmului lumii”: „You 

retreated into myths of your own difference, assumptions of your own superiority. And 

you acted out these beliefs on the stage of the world, so that the entire planet was rocked 

by the repercussions of your tantrums” [V-ați retras în miturile propriei diferențe, 

în asumarea propriei superiorități. Și v-ați pus în practică aceste credințe pe 

scena mondială, așa că întreaga planetă a fost zgâlțâită de repercusiunile 

istericalelor voastre] (199, traducerea noastră). 

 Așadar, se poate afirma că ficțiunea post-11 septembrie semnată de 

Mohsin Hamid, care este, în paranteză fie spus, și unul dintre cele câteva mari 

succese internaționale ale subgenului, alături de romane ca Falling Man (Omul 

căzător, Polirom 2015) de Don De Lillo, Extremely Loud and Incredibly Close 

(Extrem de tare și incredibil de aproape, Humanitas 2007) de Jonathan Safran Foer 

sau Saturday (Sâmbătă, Polirom 2015) de Ian McEwan, oferă perspectiva Celuilalt 

asupra evenimentelor care au marcat începutul acestui mileniu. The Reluctant 

Fundamentalist (Fundamentalist fără voie, Paralela 45, 2009) afișează o critică de 

factură postcolonialistă a unui Occident puternic marcat de orientalism, în 

accepțiunea postcolonialistă și poststructuralistă a lui Edward Said, un Occident 

care nu își poate imagina orientalul decât ca pe o amenințare, refuzându-i 

acestuia dreptul la hibridizare și integrare pe baza unor stereotipuri construite 

generalizând trăsături definitorii ale unor elemente marginale și izolate ale 

lumii și culturii orientale, teroriștii islamiști. 

 

Exit West - Portaluri spre alteritate 

Un demers oarecum similar în intenții, deși cum nu se poate mai diferit 

în aparență, este și cel mai recent roman al lui Mohsin Hamid, Exit West (2017), 

nominalizat și acesta, ca și The Reluctant Fundamentalist, pentru Man Booker 

Prize. Fără a sugera că i-aș contesta în vreun fel valoarea literară, pe care o are 

din plin, mărturisesc că, în condițiile deschiderii Uniunii Europene către 

toleranță, acceptare și valori ale multiculturalismului, m-aș fi așteptat ca Exit 

West chiar să fie titlul anului trecut distins cu prestigiosul premiu, datorită 
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firului său narativ evocator pentru soarta sutelor de mii de refugiați ajunși, unii 

dintre ei în circumstanțe tragice, în Europa.   

 Așa cum ne-a obișnuit deja, istoria mare și semnificativă este doar un 

fundal pe care Hamid construiește istorii personale, mărunte a unor personaje 

lipsite de anvergură eroică, ba mai mult, lipsite uneori și de minimele atribute 

ale identității – nume, origini etc. În cazul romanului Exit West, numai cele două 

personaje principale primesc nume, nume de origine arabă, Saeed și Nadia, 

refuzându-li-se însă o localizare precisă în spațiu și timp, pentru a sugera 

universalitatea narațiunii. Orașul lor nenumit, dar aflat în mod evident într-o 

țară musulmană, este încă neafectat foarte grav de războiul civil între două 

facțiuni religioase. Damascul sirian și Sanaa (Yemen), chiar și Mosul (Irak), par a 

fi trimiteri evidente, cu toate că autorul insistă în interviurile de promovare a 

cărții că locul de desfășurare a acțiunii inițiale a romanului poate fi orice oraș 

oriental, inclusiv unul din Pakistan, într-un viitor mai mult sau mai puțin 

îndepărtat. Povestea de dragoste dintre cele două personaje evoluează fără 

dramatism, în paralel cu precipitarea evenimentelor politice, într-un crescendo 

excelent dozat, care transformă presupusul roman de dragoste într-unul de 

război. Maestru incontestabil al „penelului” literar, Hamid zugrăvește cu un 

lirism aparte imagini violente, de inspirație naturalistă, pe care le alternează cu 

relatări scurte, reportericești, construind un univers bolnav, un adevărat 

„paradis în destrămare” pe care cele două personaje principale se văd silite să-l 

lase în urmă pentru a scăpa cu viață, dar și pentru a prilejui lungi meditații 

asupra condiției imigrantului, redate – cum altfel? – prin tehnica discursului 

indirect liber.  

Fuga de realism literar a lui Hamid se manifestă în Exit West prin recurs 

la realismul magic – ieșirea din zona de conflict se poate face numai prin uși 

magice, patrulatere negre apărute din senin în locul ușilor obișnuite, prin care 

refugiații pot trece, contracost și cu mari riscuri, de partea cealaltă, spre vestul 

văzut invariabil ca spațiu mitic al salvării. Trimiterea evidentă la Cronicile din 

Narnia, ca și întregul element de magie, de altfel, se oprește, însă, imediat după 

trecerea prin aceste portaluri. Pentru că destinațiile, de această dată numite – în 

ordine cronologică, insula grecească Mykonos, Londra și orășelul californian 

Marin, aflat pe coasta Pacificului, în apropriere de San Francisco –, reprezintă tot 

atâtea puncte pe drumul transformării celor două personaje în reprezentări ale 

unei alterități orientale indezirabile. Viața dură din tabăra de refugiați de pe 

insula grecească amintește pregnant de imaginile dramatice ale existenței duse 

de refugiații sirieni, surprinse de televiziunile din toată lumea în vara anului 

2015. Dar, cu tot fotorealismul descrierilor sale, Hamid nu face altceva decât să 
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anticipeze, să construiască gradual alteritatea extremă și violentă pe care cele 

două personaje o vor experimenta la sosirea în Londra. Episodul londonez al 

fugii celor doi de realitatea războiului reprezintă o critică nemascată la adresa 

Occidentului, urmare a recrudescenței ideologiilor de extremă dreaptă, ca 

răspuns la impunerea Uniunii Europene asupra statelor membre de acceptare a 

unui număr de azilanți și refugiați din zonele orientale de conflict. Fugind de un 

război civil care le-a distrus orașul natal și le-a răpit persoane dragi, victime 

colaterale ale unui conflict religios absurd, Saeed și Nadia ajung într-o Londra 

distopică, în mijlocul unui război al celor două lumi, cea occidentală percepând 

prezența refugiaților ca pe o invazie, iar cea orientală agățându-se cu disperare 

de o pace deja inexistentă. 

Cu toată critica la adresa extremismului de dreapta al europenilor, 

Hamid menține, totuși, un ton echilibrat în privința crizei mondiale a 

refugiaților: “I can understand it, she said. “Imagine if you lived here. And millions of 

people from all over the world suddenly arrived.” “Millions arrived in our country,” 

Saeed replied. “When there were wars nearby.” “That was different. Our country was 

poor. We didn’t feel we had as much to lose.” [„Pot să înțeleg,” spuse ea. 

„Imaginează-ți că ai fi trăit aici. Și milioane de oameni din toată lumea ar fi venit 

deodată.” „Și în țara noastră au venit milioane” îi răspunse Saeed. „Când erau 

războaie în regiune.” „Asta-i altceva. Țara noastră era săracă. Nu am simțit că 

avem atât de mult de pierdut.”] (Hamid 2017: 162, traducerea noastră). 

Dacă alteritatea lui Changez din romanul The Reluctant Fundamentalist se 

produce treptat, pornind de la o confortabilă integrare și asimilare a culturii-

gazdă, așa cum am arătat mai sus, pe fondul accentuării neîncrederii în 

musulmani sau, în unele cazuri, chiar a urii față de aceștia după atentatele de la 

11 septembrie 2001, alteritatea lui Saeed și a Nadiei rămâne totală pe toată 

durata refugiului lor în lumea considerată pașnică din spatele ușilor magice. 

Exit West înfățișează o lume a unor realități aproape paralele cu realitățile 

Occidentului, o lume care, în ciuda apropierii spațiale, geografice, rămâne una a 

celorlalți, o lume în care sinele culturii-gazdă nu vrea să aibă nimic de-a face cu 

alteritatea, a cărei prezență o simte ca fiindu-i impusă. Exceptând scenele de 

război civil din Londra, nou-sosiții nu au nicio formă de comunicare cu cei deja 

prezenți, refugiații rămân izolați în enclave minoritare, iar integrarea și 

hibridizarea nu ating nici măcar orizontul așteptării, al iluziei că perechea 

binară sine-celălalt ar putea vreodată să se întâlnească. Dacă viziunea aceasta, 

mai pesimistă chiar decât aceea din romanul-reacție la islamofobia americană 

post-11 septembrie, se datorează detașării lui Hamid de influențele sale 

occidentale sau observării de la distanță, probabil subiective, a modului în care 
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Europa a gestionat și încă gestionează criza refugiaților din Orient este mai 

puțin relevant. Ceea ce contează, însă, din punct de vedere al discursului 

romanesc, este faptul că „ieșirea spre vest” pare a fi din nou inaccesibilă și că, pe 

fundalul realităților politice, al recrudescenței extremismului de dreapta 

european, o voce importantă a postcolonialismului literar contemporan devine 

mai conștientă de diferențele dintre cele două lumi. 
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Un dramaturg din ,,provincie” către centru: Victor Cilincă 

 

 

Asist. univ. dr. BOTEZATU Elena 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: The dramatic works by Victor Cilincă (born on January 15, 1958 in Pașcani, 

Iași County) display an obvious intention of nearing the “grand texts” of world 

literature, in his own manner, of course, by anchoring the view in “the present lived”. 

Out of the many titles which make up the playwright’s complete works ascribable to the 

aforesaid grid, one could mention: O scrisoare…. Găsită [A… Found Letter], Dulcețuri 

și otrăvuri sau Dʼale Caragialelui [Sweets and poisons, or Caragialesques], Generalul 

generalilor [The Generals’ General] – with another version, Waiting for… Godeaux, 

Țara / Tzara de sub picior [The Land/ Tzara under the Foot], Romică și Jeanette or, why 

not, Zimbrul păcălit de vulpe [The Aurochs fooled by the Fox]. Another “dialogue” 

constructed around a character, around a dominating human type, can be established 

between Cilincă’s play Paparazzi and the homonymous play by Matei Vișniec. The 

parallel analysis of the two plays relies on observing the “relation between texts” and the 

way in which the figure of the journalist is outlined by the two playwrights.  

Keywords: drama, patterns, “dialogue of texts”, centre, periphery. 

 

Născut pe data de 15 ianuarie 1958 la Pașcani, județul Iași, stabilit 

ulterior la Galați, despre Cilincă se poate spune că este un autor din „provincie”, 

dar unul mândru de „nestrămutarea sa”10. După cum însuși mărturisește, prin 

anii 80, găsea până și Bucureștiul a fi undeva „departe și foarte sus”, crezând că 

pentru a viza capitala, ca scriitor, trebuia „să fii într-o anumită zodie, specială”11. 

Chiar dacă (re)cunoașterea creațiilor sale s-a concretizat mai târziu, acestea nu 

fac altceva decât să demonstreze, de la primele scrieri, depășirea a ceea ce este 

adesea numit „complexul margine-centru”, tocmai prin constantul dialog cu 

marile texte ale lumii, prin reflectarea „nostalgiilor unor alte lumi”. Despre 

această caracteristică a operei sale dramatice, referindu-se la piesele Polonius și  

Să lingem ziduʼ! sau Fetița cu brichetă12, Mircea Ghițulescu observa „mersul la 

                                                           
10 „Aparțin spațiului (cultural) gălățean!”, n. a., corespondență (2015). 
11 Ibidem. 
12 Premiera monodramă în cinci „flăcări” a avut loc în cadrul Festivalului Naţional de 

Teatru „Gong Fest” din Reşiţa în mai 2013, montată de Teatrul independent DA, în regia 
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braț” cu Shakespeare și Andersen, punctând șansele reduse ale dramaturgului 

de „a greși”13. Mirajul spațiilor-centru apare ca o constantă în creațiile autorului. 

Spre exemplu, într-un scenariu (în curs de apariție), doi tineri, ce voiau să plece 

din țară, sunt păcăliți că se află în drum spre Italia. Fiind tot în România, dar 

necunoscând acele locuri, își exprimă încântarea: „Ce frumos e!, Ce copaci!, Ce 

mănăstiri!... E diferit!” etc. Însă, când ajung să simtă lipsurile, exclamă: „Ce bine 

era la noi!”14. În Europa pe de rost, Adam întreabă: „Unde vine asta, Ieuropa? 

OMUL CUNOSCUT (mirat): - Ei, hai, hai, du-te dracu’ ! Cum, «unde-i 

Europa?» Păi, orice copil ştie cam pe unde-i Europa, bre! E... (arată cu degetul 

spre stânga, se gândeşte puţin, apoi arată spre sală) Uite - Europa! Pe-acolo e! 

(către cineva din sală) Vezi dom’le că stai cu spatele la ea! (arată obrazul) Vezi, 

că nu-i frumos! (...). E altceva… Toată lumea vorbeşte de ea, spune că vrem să 

intrăm în ea, sau că am intrat, sau că o să ieşim, dar nu cred să ştie prea mulţi pe 

unde vine exact, cum e să trăieşti acolo, cum fac ăia mămăliga...”15.  

 Figurând în secțiunea de „dicționar” a istoriei realizate de criticul teatral, 

„curriculum-ul literar” al lui Cilincă însumează peste treizeci de opere de teatru, 

inclusiv piese pentru copii. Dintre titluri, în afară de cele deja numite, mai pot fi 

menționate: Catrafuse sau Fany16, Moarte bună! sau Domnuʼ de la ziar17, Off sau 

Regele schimbărilor18, Generalul-Generalilor sau Merci, Berthelot!19 ș.m.a. Referindu-

se la Moarte bună!,  același Ghițulescu preciza: „El (autorul) este pe un drum 

                                                                                                                                                             
lui Dan Mirea.  Mircea Ghițulescu o consideră „textul său major, în afară de Polonius”, în 

Istoria literaturii române. Dramaturgia, Editura Academiei Române, București, 2007, p. 815. 
13 V. Mircea Ghițulescu, Istoria literaturii române. Dramaturgia, Editura Academiei 

Române, București, 2007, pp. 814-816. 
14 *** Corespondență (2015). 
15 Victor Cilincă, Europa pe de rost (piesă nepublicată încă), pp. 11-12. 
16 Piesa despre actrița Fani Tardini (sau Fany Tardiny / Tardinny- după cum îi apărea 

numele în gazetele vremii) a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună piesă a 

anului” la Gala UNITER din 2007 și publicată în 2010. 
17 Reprezentarea s-a realizat sub forma unui spectacol-lectură în regia lui Attila Vizauer, 

în cadrul „Clubului Dramaturgilor”, sub egida Uniunii Scriitorilor din România în 2009. 
18 Piesa a fost legată în volum în 2011 și montată în premieră la Teatrul Dramatic din 

Galați în stagiunea 2014-2015 sub numele de Viață de schimb. 
19 Cu alte variante de titlu, precum: Războiul se amână! sau Strecurătoarea sau Gloanțe, vise 

și gunoaie sau Așteptându-l pe ... Godeaux sau Generalii sau Taica Bertălău. După cum se 

poate observa, procesul de alegere a „cuvântului” este amplu, dramaturgurgul căutând 

să „amprenteze răsunător” textele sale. Piesa a fost reprezentată sub formă de scenariu 

radiofonic sub coordonarea lui Attila Vizauer pe data de 30 iunie 2015. 
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foarte bun. Dacă şi dramaturgia românească ar fi pe un drum foarte bun, el ar fi 

fost o celebritate în ziua de astăzi. Dar cum dramaturgia nu este pe un drum 

foarte bun, se mulţumeşte şi el cu situaţia de ziarist20. (...) Din punct de vedere al 

tehnicii comediografice, este foarte bine pusă la punct. Are poantele unde 

trebuie, punctate când trebuie”21. Pe lângă acestea, dramaturgul consideră că a 

încercat „mai tot ce se putea”: scenarii de film22, texte în proză23, dar și poezie. 

Ca membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România24, a realizat 

numeroase editoriale (unele chiar în versuri), implicare ce l-a ajutat să simtă 

constant „pulsul vieții”. Chiar și la o scurtă privire retrospectivă, parcursul său 

existențial se dovedește a fi unul interesant. Cândva „om al apelor”25, Cilincă își 

amintește de emoția și de impulsul creator simțite la călcarea meleagurilor 

africane, căci, acolo, Saint-Exupéry fusese comandant de escadrilă. Acesta 

mărturisește că, pe când era scafandru, a scrijelit poeme inclusiv pe chila 

navelor, sub apa Atlanticului. Pasiunea pentru istorie se reflectă în scrierile sale, 

o parte a teatrului său fiind încadrată celui „de evocare”26. Cu studii liceale în 

                                                           
20 Cilincă precizează: „În general, nu se poate trăi din scris... Iisus a fost tâmplar, alții, 

șlefuitori... eu, jurnalist”, corespondență (2015). 
21 V. Marius Țuca, Emoții și elogii pentru Victor Cilincă, în Viața liberă, Galați, 2 iunie 2009, 

n. a., disponibil online: http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-si-elogii-

pentru-victor-cilinca. 
22 Toate relele și la locul lor, Out of Romania ș. a. Nota autorului,  pentru cel din urmă 

scenariu, punctează: „Imaginile poveştii de dinainte de 1989 sunt filmate în culori (uşor 

decolorate), cele de după 1989, în alb-negru”, p. 1663 dintr-un volum (amplu) în curs de 

publicare, corespondență 2015. 
23 Dintre multele creații, se impun menționate: romanul foileton Zaraza, publicat în 1997 

în cotidianul Viața liberă sub pseudonimul Irena Mow Stoica și PUSH-PUSH! sau Îngeri 

ordinari. Roman de sertar, Editura N’ERGO, Galaţi, 2002; v. Constantin Trandafir, 

Prozatorul Victor Cilincă, în Porto-Franco, nr. 228, Galați, 2015, pp. 102-103. 
24 A se vedea contribuțiile din paginile unor reviste de cultură precum: Miracol 

(Bucureşti), Millenium, Boem@ (Galaţi) ș.a.  
25 V. și Victor Cilincă, Odiseea pentru uz intern - roman despre viaţa marinarilor -, Ed. Logos, 

Galaţi, 1997. 
26 Dacă Ghițulescu semnala urmele procesului de documentare în detrimentul 

ingeniozității, Cilincă afirmă: „Eu nu fac piese istorice pur și simplu, de evocare, ci cu 

trimiteri la niște idei. (...) În calitate de critic, Ghițulescu a preferat o linie de mijloc, 

sigură. Mie îmi vorbea foarte cald despre piesele mele, dar, când a trebuit să scrie, a fost, 

poate, mai mult decât „temperat”, dorind ca, odată cu trecerea timpului, lumea să nu 

vadă / să nu creadă că s-a înșelat... Totuși, notabilă includerea mea în Istorie...”, 

http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-si-elogii-pentru-victor-cilinca
http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-si-elogii-pentru-victor-cilinca
mailto:Boem@
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domeniul artelor, Cilincă semnează caricatură, desenându-și adesea ilustrațiile 

de pe coperțile cărților publicate. Plăcerea autorului de a se juca cu cititorul, ca 

„formă de manifestare a respectului purtat”27, nu se observă doar la nivel 

textual, ci și la nivel formal. Pe lângă încercarea de a îmbunătăți monocromia 

tipografică prin înlocuirea negrului cu brun închis, verde de China sau albastru 

de Prusia, un alt exemplu îl constituie volumul de teatru Paparazzi. Polonius. 

Coperta a IV-a este înlocuită cu una „de deschidere”, căci cele două piese sunt 

tipărite „răsturnat”, cu o numerotare separată a paginilor28. 

Chiar și la o scurtă „privire”, creațiile dramatice ale lui Victor Cilincă 

indică un joc inedit29 cu „marile modele” ale literaturii universale, amintind 

parcă de ceea ce Bernard Dort îi spusese lui George Banu30, odată ajuns în 

Franța: „Ați citit aceleași cărți ca noi!”31. Dintre numeroasele titluri ce compun 

opera dramaturgului și care se pot înscrie grilei mai sus menționate, pot fi 

evidențiate: O scrisoare... găsită, Dulcețuri și otrăvuri sau Dʼale Caragialelui32, 

Generalul generalilor – cu o altă variantă, Așteptându-l pe ... Godeaux33, Țara / Tzara 

de sub picior34, Romică și Jeanette35, dar și, de ce nu, Zimbrul păcălit de vulpe36. Un alt 

„dialog”, construit în jurul unui personaj, în jurul unei tipologii umane ce pare a 

                                                                                                                                                             
corespondență (2015).. De altfel, Cilincă este membru al Asociației Profesorilor de Istorie 

„Dunărea de Jos” din Galați. 
27 Victor Cilincă, corespondență (2015). 
28 V. Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999. 
29 *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX (vol. I, De la Caragiale la Brecht; vol. II, 

De la Lorca la Brook), București, Editura Minerva, 1973. 
30 V. Iulian Băicuș, Critici literari români din diaspora, Editura Virtual, București, 2013.  
31 Citatul integral continua cu „- el nu știa cu ce eforturi!”, în George Banu, Ultimul sfert 

de secol teatral. O panoramă subiectivă, trad. de Delia Voicu, Editura Paralela 45, București, 

2003, p. 5. 
32 Piesă-evocare „după diferite mărturisiri scrise şi vorbite ale lui Ion Luca Caragiale şi 

ale altora despre nenea Iancu”, ce a obținut premiul al III-lea la Festivalul Național de 

Dramaturgie – Comedie, organizat la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați în 2012 

(nepublicată încă). 
33 În afară de Ultimul Godot al lui Matei Vișniec, personajul lui Beckett apare și ca 

„Godieu”, în Îngerul bătrîn al lui Alexandru Sever. 
34 V. Matei Vișniec, Omul din care a fost extras răul, Editura Cartea Românească, București, 

2014, cuprinzând, pe lângă piesa ce dă numele volumului, De ce Hecuba și Cabaretul Dada 

(în vrac și în lucru permanent). În cea din urmă, se distinge dialogul dintre Domnul Dada 

și Tristan Tzara.   
35 „Autohtonizare” a piesei Romeo și Jeanette de Jean Anouilh. 
36 Cu personaje alegoric-antagonice: Poetul (Ion) Zimbru, Micul Prins (nu Micul Prinţ). 
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domina „prezentul”, se poate stabili între piesa Paparazzi a lui Cilincă și cea cu 

același titlu, aparținându-i lui Matei Vișniec. Analiza în paralel a acestor opere 

dramatice are la bază intenția observării „relației dintre texte”, a felului în care o 

figură, a omului de presă în cazul de față, este conturată între doi dramaturgi. 

 În septembrie 1997,  Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat37 a 

lui Vişniec era montată în premieră la Teatrul „La Maison des Comoni” din 

Revest-les-Eaux (Toulon). Tot atunci, Victor Cilincă începea crearea unui alt 

Paparazzi, subintitulat și Gigi sau Șacal cu Pedigree sau Șacalul sau Tulburătoare 

poveste de dragoste: între un bărbat și o femeie!38. Coperta I a volumului în care e 

inclus cel din urmă text dramatic, sugerând evenimentul de la care „s-a pornit” 

scrierea, înfățișează o poză a prințesei de Wales, precum și sentința dată în cazul 

fotoreporterilor ce o urmăreau în seara tragicului accident: „Vor fi acuzați de 

ucidere din culpă”. Dacă Vișniec creează Clovnii impresionat fiind de cei ai lui 

Fellini, Cilincă alege drept motto pentru piesa sa o replică din filmul La dolce 

vita, „Paparazzo, basta!”. Un mesaj similar, de tragere a unui „semnal de 

alarmă”, este dezvoltat de autorul stabilit în spațiul francez în articolul Astăzi nu 

sînt știri din Cronica ideilor tulburătoare. Punctând caracteristica „aberantă” atât a 

comportamentului cititorului de presă sau a telespectatorului, cât și a celor „care 

ne pregătesc și ne difuzează știrile”, Vișniec aseamănă tendința presei „actuale”, 

în linii mari, cu una de „spălare de creiere”39. Odată cu lansarea piesei în 

România, Iulia Popovici nota că „experienţa comunismului i-a întors lui Vişniec 

ochii spre exterior, spre societate”40. Observația avea să fie „întărită” de 

                                                           
37 Scrisă inițial în franceză în 1996, a fost publicată în 1997 la Editura Actes Sud-Papiers 

din Paris. Un fragment, în româneşte, a fost inclus în revista Okean, nr. 1 din aprilie-

iunie 2000. Textul integral a apărut în 2000 la editura electronică LiterNet, fiind 

disponibil online: http://editura.liternet.ro/carte/20/Matei-Visniec/PAPARAZZI-sau-

Cronica-unui-rasarit-de-soare-avortat.html; V. impresiile unui spectator în urma unei 

montări a piesei în România în Mircea Morariu, Cronică de teatru: Un clar-obscur 

multisemantizat, în Adevărul, 1 martie 2013, disponibil online: 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-clar-obscur-multisemantizat-

1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html.  
38 Piesa a fost finalizată în 1998 și publicată în volum alături de Polonius la Editura 

Dominus din Galați, în 1999.  
39 Matei Vișniec, Cronica ideilor tulburătoare, Editura polirom, București, 2010, pp. 21-23. 

În piesa lui Victor Cilincă, apare, de asemenea, o replică: „Cu pixuʼ și televizoruʼ / ați 

mințit poporuʼ!” (Geta), în Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, p. 45. 
40 Iulia Popovici, Lecturi la zi: Din nou, Vișniec, în România literară, nr. 44, 2002, disponibil 

online: http://www.romlit.ro/din_nou_viniec.  

http://editura.liternet.ro/carte/20/Matei-Visniec/PAPARAZZI-sau-Cronica-unui-rasarit-de-soare-avortat.html
http://editura.liternet.ro/carte/20/Matei-Visniec/PAPARAZZI-sau-Cronica-unui-rasarit-de-soare-avortat.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-clar-obscur-multisemantizat-1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-clar-obscur-multisemantizat-1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html
http://www.romlit.ro/din_nou_viniec
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dezvoltarea aceleiași tematici de către dramaturg în Istoria comunismului 

povestită pentru bolnavii mintal41. Implicarea ambilor scriitori în activitatea 

jurnalistică își pune amprenta asupra operelor în discuție, căci viziunile „din 

interior” se întretaie în creații, prin dezvăluirea de lumi în derivă.  

 Prologul și epilogul piesei lui Cilincă înfățișează accidente la care se 

întâmplă să asiste doi paparazzi. Dialogul dintre aceștia evidențiază 

dezumanizarea celor ce și-au ales o astfel de „îndeletnicire”,  explicând, 

totodată, încadrarea lor în categoria „șacalilor”: 

„PRIMUL NECUNOSCUT: - Parfum! Aveam ce scrie o săptămână! (...) 

AL DOILEA NECUNOSCUT: - Poate iese  ceva, dac-a călcat un om. Înseamnă 

că n-am pierdut timpu’ degeaba pe şosea...”42. Scenele ce includ moartea sunt 

marcate, la nivelul simbolurilor comune, de o prezența câinele. Fotoreporterilor 

din Șacalul li se pare întotdeauna, inițial, că mașinile lovesc câini „mari”. 

Paparazzo 2 din Cronica unui răsărit de soare avortat vede același animal 

sinucigându-se, dar privindu-l „în ochi”43. Semnificând fie valoarea scăzută a 

ființei umane în cadrul imaginat, fie pierderea „afecțiunii”, a umanității, 

(sin)uciderea elementului animalier anunță un „apus perpetuu al fiecăruia”44. 

 Tragismele sunt preferate și de „oamenii” lui Vișniec, după cum reiese și 

din secvența în care profesorul de astronomie Pandolfi, legat într-un sac, este 

lovit constant. De altfel, într-o astfel de societate, „imaginea tinde sa înlocuiasca 

cuvântul”45:  

„PAPARAZZO 2: Păi, ți-am zis, el nu face nimic, se zbate din când în când și 

geme. Asta-i tot. Te interesează, șefuʼ? Am făcut câteva poze, dar nu știu dacă să 

mai stau... 

                                                           
41 Matei Vișniec, Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal, Editura LiterNet, 

2003,. disponibil online: http://editura.liternet.ro/carte/50/Matei-Visniec/Istoria-

comunismului-povestita-pentru-bolnavii-mintal.html.  
42 Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, p. 6. 
43 Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 2002, 

p. 27. 
44 „Nous sommes à l’aube de la fin du monde (de la fin d’un monde ?), à l’aube de la «fin 

de chacun»” în Matei Vișniec, Paparazzi ou La Chronique dʼun lever de soleil avorté. 

Présentation, disponibil online: http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php.  
45 Daniela Boboiciov Magiaru, Interviu cu Matei Vișniec. Utopia si practica. Un raport 

pervers, în Orizont, Nr. 1, ianuarie 2007, disponibil online: 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7548.  

http://editura.liternet.ro/carte/50/Matei-Visniec/Istoria-comunismului-povestita-pentru-bolnavii-mintal.html
http://editura.liternet.ro/carte/50/Matei-Visniec/Istoria-comunismului-povestita-pentru-bolnavii-mintal.html
http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7548


60 
 

VOCEA ȘEFULUI: Ar merita să-i mai faci niște poze numai dacă îl omoară 

cumva... când or să-l omoare. Dar verifică întâi dacă e om politic sau nu”46. 

Interogatoriile la care sunt supuși răniții exclud solidaritatea umană, într-

ajutorarea celor aflați în situații limită, deoarece meseria „nu permite”: 

„PAPARAZZO 2: (...) Ascultați-mă cu atenție, domnule. Eu sunt jurnalist. Eu nu 

am dreptul să intervin în nici un fel niciodată, nicăieri. Eu nu fac decât să 

informez în mod obiectiv. Înțelegeți? Deci, dacă sunteți de acord, eu vă scot 

călușul de la gură pentru câteva secunde atât cât puteți să-mi spuneți cum vă cheamă și 

ce profesiune aveți. Da? Dar nimic mai mult, înțelegeți? Și după aceea, vă pun 

călușul la loc, pentru că eu nu am voie să ating nimic”47. Aceeași „imposibilitate 

de acțiune” se remarcă și în textul dramaturgului gălățean. Chiar dacă victima 

este „aranjată” pentru poză, nu se poate chema medicul, fiind așteptat, mai 

degrabă, polițistul, spre a constata decesul:  

„AL DOILEA NECUNOSCUT (îl întoarce pe Rănit pentru că nu-l prinde bine în 

obiectiv): Hai, copăcel, că n-o să ieşi frumos în pagină. Bârrr, cât sânge! (...) 

PRIMUL NECUNOSCUT: Nu mă pricep să dau primul ajutor. (Cu obidă) Noi 

suntem ăia care dăm ULTIMUL AJUTOR! Ştiai că eşti un paparazzi?”48. 

Subordonarea față de conducere, într-o astfel de meserie, este esențială: 

„Trebuie să ştie şefii noştri. Pentru că, vorba aia, «Scrii ce vezi... da’ vezi ce 

scrii!» (...) Eu intru şi prin ziduri!”49. Angajat la ziarul „Media”, Mutuʼ, 

paparazzo în curs de afirmare, apreciează concurența pentru „neclintire”: „Ai 

văzut că în «Viitorul» nu apare aproape niciodată drept la replică? Sunt 

profesionişti, nu ca noi!”50. Bun cunoscător al domeniului, își amintește de 

încercarea eșuată a unui absolvent de Litere de a se angaja. Ținut de vorbă 

intenționat cât s-a petrecut un alt accident, acesta a nu a putut reproduce 

evenimentele „din spate”: 

MUTU’: S-a prezentat ieri unu’, cu (...) tot tacâmu, cu pedigree... 

GETA: - Ce-i soro aia, «pedigrii»? 

MUTU’: - Adică avea «rasă», sânge bleo!”  

GETA: - Şi l-a luat? 

                                                           
46 Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 2002, 

p. 57, s. a. 
47 Ibidem, p. 60. 
48 Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, pp.: 7, 56. 
49 Ibidem, pp.  41-42. 
50 Ibidem, p. 52. 
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MUTU’: - Aş! (...) (îl imită):  «Păăi... păăăi, nu m-aţi lăsat să văd!». Nea Jean s-a 

uitat aşa, cu milă la el, şi i-a zis blând: «Pe-un ziarist adevărat, nimic nu-l 

opreşte să întoarcă capul. Nici dacă îl are în ghips!»”51. 

 În ciuda faptului că nu lipsesc „cu desăvârșire”, fărâmele de umanitate 

nu par a fi suficiente pentru a asigura o salvare. Pasiunea unuia dintre cei doi 

„necunoscuți” de a imortaliza copaci „mișto” se întretaie cu surprinderea de 

„țeste sparte”. Povestea de iubire dintre Gigi și Paul, chiar dacă ingenios clădită, 

inclusiv prin declarația metaforică a bărbatului52, nu anticipă un „alt viitor”, mai 

bun, deoarece ocupația acestuia îl înscrie în rândul celor care nu au „niciun 

prieten”. Într-o discuție cu domnul Alexandru, patronul cârciumei „Tanzit”, 

„fost intelectual” și „viitor fost dizident”, despre principiile oamenilor de presă 

și despre starea lucrurilor în timpul „regimului” și după, Jean își amintește de 

„evoluția” sa, pomenind, de altfel, „de funie în casa spânzuratului”: „Aşa cum 

eu sunt ziarist şi fost ziarist, am un prieten care lucrează într-un serviciu secret 

şi ÎNAINTE a lucrat la Securitate. (...) după revoluţie - eram eu necăjit pentru că 

pierdusem apartamentul la primul divorţ - îl văd într-o împrejurare: lucra încă 

«în aparat», dar făcea şi afaceri pe cont propriu, cred. Aşa, îşi folosea din plin 

vechile relaţii. Acum afacerile externe nu mai sunt asistate de Securitate, de asta 

nu se descurcă directorii din vechea generaţie; pardon, «managerii»- că aşa le 

place să-şi spună! Aşa că, în mare nevoie fiind, m-am dus la fostul meu 

«torţionar» şi l-am rugat să mă ajute... Acum am casă! (...) Nu prea ne spunem 

secretele. Ştiţi, deviza lui a fost şi este: «AM UN PRIETEN CARE N-ARE NICI 

UN PRIETEN!»...  

ALEXANDRU: Spionul are, se ştie, ochii reci, pielea de şopârlă, inima din beton 

armat şi degetul sudat pe trăgaci. A omorât prietenul tău mai mulţi oameni 

decât am omorât eu în romanele mele? Nu cred!”53. Dorința celui din urmă de a 

deține un ziar, „liber cum nu s-a văzut”, subliniază încă o dată rolul important 

al mass-mediei, dar într-un sistem corupt. Conducerea unei publicații avea să-i 

asigure „toată” puterea, întrucât „prefectul o să oprească maşina pe stradă, 

                                                           
51 Ibidem, p. 44, s. a. 
52 „Se ia o boabă de piper (...) se înveleşte într-o feliuţă de slăninuţă (...) Bagi totul într-o 

prună uscată ca o carte veche (...) Pruna o ascunzi bine într-o prepeliţă (...) O introduci, 

împreună cu ierburi vrăjitoreşti şi mirodenii diferite în burta unei puici dolofane (...) Se 

bagă totul într-un miel, pe care-l înfigi într-o frigare de lemn (...) Când carnea s-a copt, 

mai aştepţi preţ de o rugăciune. Apoi, desfaci totul: miel, găinuşă, prepeliţă... Deschizi 

cu grijă pruna şi... mănânci numai boaba aia de piper...”, în Victor Cilincă, Paparazzi. 

Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, pp. 51-52. 
53 Ibidem, p. 27. 
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primarul o să-şi scoată pălăria în faţa mea”54. După o suită de știri ce 

influențează evenimentele din oraș (spitalele se închid și se deschid în funcție de 

articole), de deconspirări (operația „estetică” a primarului), și de răsturnări de 

situații, acesta îi vinde lui  Elvis Romanescu afacerea cu iz bahic și își 

îndeplinește „visul”. Dacă Gigi crede că printr-un organ de presă se poate face 

dreptate, Geta, mai realistă, puncteză: „Domnişoară, Dreptatea umblă spartă la 

cap!”55. Astfel, lupta pentru „monopol”, purtată în principal prin dezvăluiri de 

secrete, se dă în paginile revistelor „Media” și „Atacul”. Pretențiile de „mare 

scriitor” neîntinat ale lui Alexandru sunt „aduse la esență” de schimbul de 

replici dintre Gigi și Elvis: 

„ELVIS: (...) Da’ bătrânu’ lu matale de unde are banu’ pă el? 

GIGI: - A câştigat bine, chiar foarte bine înainte de ’89, din spionaj... 

ELVIS: - Că chiar că ne-am dus dracului dă suflet, dac-am ajuns să spunem acu’ 

pă şleau chestii d-ăstea!”56. Circularitatea piesei, ținând cont de scena inițială și 

cea finală, dezvăluie o „stagnare umană” generală, căci „totul avea să fie cum a 

mai fost”. Singurele elemente ce indică trecerea timpului sunt apariția de reviste 

străine pe care le răsfoiește Geta și atârnarea anunțului îngălbenit în cârciumă, 

„ÎN ACEASTĂ UNITATE NU SE ÎNJURĂ!”. Limitarea încifrată condiției 

personajelor lui Vișniec nu poate produce schimbări universului „în 

destrămare”, în care se anunță că soarele nu va mai răsări. În afară de 

neînțelesul Orb care sună la telefoane publice pentru a vorbi cu oameni și 

pentru a vedea „un afară” prin ochii altora și în afară de Omul străzii care nu-i 

vinde acestuia medalionul cu poza mamei, singurul care mai este mișcat de 

„existență” rămâne doar animatul Automat cu băuturi: „Dumnezeule... Și totuși 

cât e de frumos!”57.  

 Punerea „față în față” a celor două texte dramatice conduce la 

observarea unei întregi serii de corespondențe la nivel tematic. În textul lui 

Vișniec, a cărui structură amintește de modulele sale teatrale, „dialogul” este fie 

inexistent sau defectuos, fie respins: 

„Omul cu cutia de saxofon: Dumneavoastră sunteți patroana? 

Patroana (total absentă): Cum? 

                                                           
54 Ibidem, p. 11. 
55 Ibidem, p. 15. 
56 Ibidem, pp. 21-22. 
57 Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 2002, 

p. 80. 
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Omul cu cutia de violoncel: Era o intersecție, aici, chiar lângă cafeneaua 

dumneavoastră... 

Patroana: Unde? 

Omul cu cutia de violoncel: Acolo, unde-i câinele. De fapt, al cui e? 

Patroana: Cine?! (...) 

Omul pentru care nașterea a fost o cădere (disperat): A, nu, nu... Așa nu merge... 

(plecând) Nici măcar nu mă ascultați... ce dracuʼ...  (...) 

Vocea: Și soarele? 

Bărbatul cu cutia de flaut: Și soarele, ce? 

Vocea: Soarele... cum e cu soarele? 

Bărbatul cu cutia de flaut: Soarele, cum e cu soarele, ce? 

Vocea: Soarele se vede? 

Bărbatul cu cutia de flaut: Stimate domnule, ia mai duceți-vă dracului!”58. 

 În piesa lui Cilincă, în loc să comunice „autentic”, personajele mai mult 

„șușotesc”, „clevetesc”, spun banalități, mint sau divaghează, pentru a-și 

ascunde adevărata „față”. În ciuda acestei tendințe manifestate la nivelul 

„dialogului”, acțiunea nu este „ținută în loc”:  

„GETA (încet): Da’ ce moaş’ta vrei de la ora opt? Te arde gâtu’? (...) 

ELVIS (plictisit de conversaţia pe care n-o înţelege, către Geta): Domna Geta, 

mâncaţi-aş muzicuţa, da’ matale ştii să găteşti? (...) 

GETA (se aşează la masă şi şuşoteşte cu Gigi): Ba mai degrabă aş băga divorţ. 

Al meu e şomer, şade acasă şi mă gelozeşte (...) 

JEAN (îngrijorat): Ce să caute la primar? Zicea că nu facem pace! 

MUTU’ (insinuant): S-o fi dus să spună că n-a scris el articolul cu ţevile! 

JEAN (ameninţător, îl ridică de revere): Ai aerul că ştii  cine l-a scris, ai?! 

MUTU’: Ştiu: Moş Gerilă, când l-a dat afară Moş Crăciun! 

JEAN (şuierând): Aşa, copăcel! 

GETA: Ce mai faci, musiu, nu saluţi cucoanele? Măcar pe mine, că sunt 

patroană! Cu banii soţului meu iese şi jumate de ziar! 

JEAN (încă nervos): Şi nu-i fac eu editorialul? El face partea cea mai grea: îl 

semnează. Ce oboseală! 

GETA: Vezi că eşti mojic? Eu te-am întrebat ce faci! 

JEAN: Fac pluta, doamnă”59. Una dintre puținele secvențe ce ilustrează 

contrariul vizează dialogul dintre medicul psihiatru Gigi și „prea tânărul” 

preot. Cu conștiința încărcată, femeia simte nevoia de a vorbi, de a-și mărturisi, 

                                                           
58 Ibidem, pp.: 9, 21, 53. 
59 Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, pp.: 11, 17-18, 20, 43. 
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printre altele, și incapacitatea de a iubi. Cu toate acestea, ajunge să asculte 

tulburările interioare ale „părintelui” ce pusese mâna pe armă la revoluția din 

1989:  

„GIGI: Vezi, se pare că eu te-am spovedit pe dumneata. De ani de zile visez să 

mă asculte şi pe mine cineva. Să vorbesc, să vorbesc despre tot şi toate, iar el, 

omul acela, să-şi mai aprindă o ţigară şi să se uite în continuare la buzele mele... 

Şi, din când în când, să-mi strângă mâna, în semn de înţelegere... 

PĂRINTELE: Vedeţi, eu nu fumez...”60. 

 Apropierea dintre oameni nu este determinată de trăiri, ci de interese. 

Dacă Geta scapă de condiția de barmaniță devenind „patroană” prin concubinajul 

cu Elvis, Jean Marmeliuc publică în presă sub altă semnătură anumite secrete 

„scăpate” de Gigi într-un cadru intim: „(...) domnul ziarist (...) se luptă cu limba 

cea despicată. El este un mestru al stilului curat-murdar, cu exprimare aparent-

clară, dublu sens. (...) Omul ăsta trebuie să dea socoteala într-o zi, părinte. Nu se 

face disecţie pe om viu şi nici nu pui sufletul omului pe tarabă, oricine ar fi el. Ori, 

el a făcut disecţie pe mine, în timp ce mă mângâia... Unii ziarişti o fac!”61 (Gigi). 

Traumele își pun amprenta asupra destinelor, căci, dacă preotul nu mai poate 

confesa, femeia ajunge un fel de Mata Hari, vânzând „cunoștințe” pentru a se 

răzbuna: „Cred că uneori suntem cu toţii nişte paparazzi...”62. Asemenea, în piesa 

lui Vișniec, Paparazzo 1 relaționează cu vedeta pe care o „urmărea”, pentru a-și 

face datoria. La petrecerea haotică organizată de aceasta, participă flautistul, omul 

cu violoncelul. dar și bărbatul cu un walkman pe urechi. In/evoluția lor ulterioară, 

inclusiv a Femeii desculțe, poate fi pusă pe seama desfrâului general. 

 În astfel de cadre, nebunia și alienarea nu aveau cum să lipsească. Dacă 

în urma discuției cu Patroana de cafenea, Omul cu cutia de violoncel decide: 

„Hai să ne cărăbănim. Toți sunt nebuni”63, alți senili își găsesc locul în spitalul 

unde lucrează Gigi. Pe lângă „un Petru Groza” ce are tendința de a naționaliza 

„tot ce prinde” și pe lângă „un Napoleon”, în fișele medicale sunt consemnați 

mai mulți de-alde „Ceaușescu”: „Unul, de pildă, se dădea drept agent secret şi a 

lăţit zvonul că Ceauşescu trăieşte şi caută gazdă (Ceauşescu!), în aşteptarea 

conturilor din străinatate. Că nea Nicu are de gând să se întoarcă. Sau să 

candideze; tot cam aia... Ei bine, săracu’, nu minţea: chiar avem un «Ceauşescu» 

                                                           
60 Ibidem, p. 35. 
61 Ibidem, pp.: 25, 35. 
62 Ibidem, p. 49. 
63 Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 2002, 

p. 13. 
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la balamuc... de fapt, doi sau chiar trei. Dar dacă or emite şi ăilalţi pretenţii, se 

produce dracului inflaţie şi fraierii n-or să-l mai creadă pe nici unul. Urmarea: se 

duce dracului şi de tot comunismul, nu? (...) O lume de nebuni! Cu toţii suntem 

nebuni, numai că unii ne mai dăm şi seama! Şi cum să nu-nnebuneşti, când ne 

conduc tot felu’ de anormali?”64. Forțând „descreierarea”, în textul lui Matei 

Vișniec „își pierd mințile” și obiectele: „Au înnebunit trenurile, o locomotivă 

scăpată de sub control a intrat ca în brânză în holul gării centrale, paf!”65. 

 În ciuda denumirii cârciumei „Tranzit”, spațiul municipal desemnează 

un univers închis, limitat, tocmai prin micimea caracterelor. După ce scrie fără 

cruțare despre cel ce era tatăl său, Jean Marmeliuc simte că „a terminat” pe plan 

local  și că trebuie să se îndrepte către București. În slujba țiganului Elvis, Albuʼ 

manifestă nerăbdare: „Cu tranziţa-i şi mai greu, că asta n-o să se termine 

niciodată... Ca s-apuc să fiu şi eu patron, să am şi eu «negrii» mei...”66. Vizându-

se sugerarea „uitării generale” ce se așterne peste societate, didascaliile propun 

ca imaginea cimitirului „de altădată” să fie reprezentată scenic în fața unei 

cortinei trase: „Aici nu mai e cimitir, doamnă. Aici începe pământul Consiliului 

municipal (...). Va trebui să facă un gard între noi... (Părintele)”67. Similar se 

întâmplă și în textul lui Vișniec. Intersecția din fața cafenelei dispare. Lacul cu 

rațe descris Orbului lasă locul unei stații de autobuz înconjurate de o câmpie, 

fără niciun copac. Bărbatul și Femeia care voiau să plece cu trenul nu mai au 

unde, căci gara se închide. Cu toate acestea, ei tot își cumpără bilete. Femeia cu 

busola este dezorientată, asemenea Femeii desculțe ce rătăcește prin oraș „ca o 

fantomă”.  

 În Paparazzii lui Cilincă, pierderea identității se remarcă, cu deosebire, în 

cazul anumitor „amăriți” care frecventează barul. Astfel, cu personalitatea 

știrbită, fără nume, unui consumator avea să i se spună Domnuʼ Cavou, după 

locul în care „își ducea zilele”. Descrierea situației acestuia nu îl emoționează pe 

Alexandru, căci, fals compătimitor, exclamă: „Ţî-ţî-ţî... Săracu’ (...) ! Aşa făcea şi 

Partidu’ cu coloana vajnicilor noştri scriitori. Era mai dureros şi tot în alcool se 

înneca durerea...”68. Ca într-un schimb de roluri Pygmalion – Galateea, 

                                                           
64 Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, p. 16. 
65 Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 2002, 

p. 27. 
66 Victor Cilincă, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999, pp. 53-54. 
67 Ibidem, p. 30. 
68 Ibidem, p. 11. 
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„plăsmuirea” bărbatului „fără memorie” de către Gigi eșuează prin moartea 

acestuia: 

„GIGI:  (...) dintr-o necuvântătoare ţinută în cămaşă de forţă, cu tranchilizante, 

am făcut un om CARE PUTEA SĂ OPTEZE? Liber! Dar ATUNCI nu puteai să 

optezi liber în România... (...) 

PĂRINTELE: - Spuneaţi că a murit într-un accident. Nu sunt psihiatru, dar să 

ştiţi că am mai citit câte ceva: poate este vorba despre un complex de vinovăţie? 

Eraţi la volan, sau... Acestea sunt imagini care te urmăresc toată viaţa... Poate că 

era sub ochii dumneavoastră atunci când l-a călcat o maşină... 

GIGI: - Nu, l-a călcat un tanc. 

PĂRINTELE: - Glumiţi... 

GIGI: - NU, l-a călcat un tanc - tanc! Mihai s-a dus şi el la Revoluţie, cu noua 

conştiinţă, pe care i-o fabricasem eu din cărţi şi manuale!”69. Pentru toate 

celelalte figuri, statutul profesional sau dorința de parvenire înlocuiesc 

esențialele resorturi interioare. La Vișniec, ștergerea „propriei voci” este indicată 

încă din lista de persoane, prin atribuirea de nume generice (Străinul, Casierul, 

Femeia desculță etc.). Conținutul piesei nu face decât să accentueze aceste 

tipologii umane secate de „eu”, lipsite de „muzicalitate”: Omul cu cutia de 

violoncel, Omul cu cutia de saxofon, Bărbatul cu cutia de flaut. Cu toate acestea, 

(pre)nume apar sporadic,  doar în interiorul replicilor. Cei doi paparazzi sunt, 

pentru Șef, Mario și Toni, Orbul devenind domnul Bessou pentru Omul străzii, 

Mimil. Arderea papetăriei de oameni cărora „le cedaseră nervii”, asociată cu 

identificarea „adevăratei” literaturi cu cea de consum, nu face altceva decât să 

întărească o aneantizare spirituală. Revenind la Cilincă, preocuparea pentru 

„arta cuvântului” și „protejarea” limbii literare de către domnul Alexandru, 

după cum o cerea anunțul din bar, se realizează în următorul fel: „«Banii», 

nenorocito, «banii», nu «lovelele», nu «mardeii», nu «biştarii», baragladină 

postmodernistă ce eşti! Am să purced la alfabetizare forţată cu tine aşa cum a 

făcut pecereul cooperativizarea: convingându-i pe ţărani de binefacerile 

agriculturii socialiste, cu arma în mână!”70. În Cronica unui răsărit de soare avortat, 

existența este deplânsă de Omul pentru care nașterea a fost o cădere, „o 

prăbușire”, căci, asemenea copilului „născut” – de această dată – al lui Virgil 

Tănase71, meditează și „lovește”: „Știți, eu mi-am pus foarte des întrebarea... Ce 

                                                           
69 Ibidem, p. 34. 
70 Ibidem, p. 10. 
71 V. Virgil Tănase, Teatru, Editura Eminescu, București, 1996 (Copilul acestui secol 

extraordinar). 
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este, de fapt, nașterea? Ei bine, nașterea este înainte de toate un strigăt. Un 

strigăt care te propulsează în mod brutal dintr-o lume în alta. Dintr-o stare 

sufletească în alta. Dintr-o viață în alta. (...) Apoi... începe angoasa... stresul... 

neputința... timpul... așteptarea... Repetarea obsedantă a anumitor gesturi. A 

anumitor cuvinte. A anumitor senzații. Care te hărțuiesc la infinit. Pentru că 

apoi trăiești sub semnul durerii. (...) Da, este vorba de durerea pe care ți-a 

inoculat-o expulzarea din pântecele mamei tale. (lovește). O expulzare pe care o 

numim naștere. (lovește). Și la care nu te așteptai. Și pe care n-ai dorit-o. (lovește). 

Și pe care n-ai acceptat-o. Și care ți-a rănit toată ființa...”72. Refuzul, neacceptarea 

„nașterii” mai sus punctate capătă dimensiuni cosmice prin „avortul răsăritului 

de soare”. Jucându-se cu temporalitea de-a lungul celor 14 scene (scurgerea 

timpului, de la 8 seara la 8 dimineața, putând fi sugerată prin varii modalități 

regizorale libere), în ultima secvență textuală, ce propune, de altfel, un final 

deschis, Vișniec suspendă „orologiul”, dând, astfel, umanității timp „de 

gândire”.  

 Sondând conștiințe de după ʼ89, Cilincă „scapă” pe alocuri replici ce pot 

fi suspectate de biografism. Dacă Părintele afirmă că „şcoala comunistă i-a 

îndobitocit pe oameni şi L-a scos pe Dumnezeu din mulţi”73, Jean are o 

intervenție ce exprimă o latură sensibilă, prea puțin dezvoltată de-a lungul 

piesei: „În meseria asta eşti crucificat între diplomaÎie şi starea de paparazzi. 

Cuvintele se cântăresc cu balanţa analitică, o virgulă poate nenoroci un om sau 

te poate salva de puşcărie, ghilimelele sunt cel mai bun avocat! Eu am lucrat şi 

pe vremea cealaltă, a comunismului, când te bucurai şi de o virgulă pusă 

aluziv... Se spunea: «deosebirea între ziaristul român şi cel american este ca 

românul este liber să scrie despre ce vrea... dar americanul este liber şi după 

aia!» Ei bine, n-ai fi apucat să publici «ceva» în clar, oricât de viteaz ai fi fost! E 

ca şi cum scoteai o ediţie de un exemplar, pe care te-ar fi forţat să-l înghiţi 

imediat. Şi, chiar dacă s-ar fi întâmplat să scape «ceva» în ziar, era destituită 

conducerea ziarului, daţi afară colegii... Ştii câte telefoane de ameninţare 

primeai de la «simplii cetăţeni», vigilenţi, dacă capul limpede de la ziar scăpa o 

greşală de genul «Ceaucescu» în loc de «Ceauşescu»?!... Rămânea doar 

satisfacţia aluziilor strecurate şi faptul că instituţiile din judeţ dădeau socoteală 

ziarului, atunci când se călca pe bec, când se făcea o nedreptate...”74. Posibila sa 

                                                           
72 Loviturile sunt îndreptate către Omul legat în sac. 52-53 
73 Ibidem, p. 31. 
74 Ibidem, pp. 52-53. 
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moarte din final, într-un „accident”, marchează și resemnarea lui Gigi în fața 

compromisurilor, pentru a putea „supraviețui”.  

 Piesa rămâne, totuși, o comedie, una „tragică”, după cum este precizat și 

paratextual, de-a lungul textului umorul „negru” conturând crepusculul unei 

lumi: „Dom’ Cavou, te-a ajuns puterile? Marş în cimitir, la nani-nani!”75 (Geta). 

Comicul de limbaj îl definește pe cel de situație, căci, spre exemplu, discutându-

se despre situația lui Fane (Spoitoruʼ), se evidențiază, într-o îmbinare a liricului 

cu dramaticul, cursul nefiresc al societății, în particular, al omenirii, în general: 

„GETA (mic frison): Nu pleacă Fane acu’ din România, că-n România acu’ e 

bine! 

ALBU’: Pe Fane-l dobori doar cu glonţ dă argint; în România nu mai e gloanţe 

de argint! (Din off: «Să le dea Domnul dă bine / Că au tras cu gloanţe-n mine / 

De vuise-ntreaga ţară / Că nu sunt om, că sunt fiară.»).         

GIGI: Ce viguros se dezvoltă şi azi literatura populară!”76.  

 Dacă implozia solară, definită de profesorul Pandolfi ca un soi de 

„prăbușire a materiei în ea însăși”, determinată, s-ar părea, de un agent venit 

„din exterior”, ar presupune un răsărit puțin probabil77, mesajele venite din 

partea municipalității frizează ridicolul, pe lângă evidențierea absurdului 

existențelor imaginate. Negările par a funcționa dacă nu „invers”, cel puțin 

ironic: „Nu uitați că suntem ființe civilizate, rămâneți închiși în locuințele 

dumneavoastră, nu ieșiți pe străzi... (...) nu uitați că avem o conștiință, 

economisiți apa și electricitatea... (...) Noi nu suntem animale... Noi nu suntem 

dobitoace... Noi nu suntem mongoloizi... Noi nu suntem bolnavi mintal... Noi 

nu suntem avortoni... Noi suntem ființe omenești demne...”78. 

 Exprimându-și părerea privind „făurirea personajului” și rolul său în 

teatru, Valentin Silvestru preciza că o cercetare paralelă, chiar și în diversitate, 

„va surprinde totdeauna echivalențe între felul cum s-a pus problema omului 

(...) și modul în care a rezolvat-o arta”79. Astfel, pornind de la experiențe proprii 

sau de la evenimente „cu impact”, cei doi dramaturgi au creat piese având în 

                                                           
75 Ibidem, p. 13. 
76 Ibidem, pp. 39-40. 
77 V. Matei Vișniec, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura LiterNet, 

2002, pp. 
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78 Ibidem, p. 44. 
79 Valentin Silvestru, Personajul în teatru, Editura Meridiane, București, 1966, p. 24. 
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centru un „om al acestor zile”80, un caracter „generalizator” care, lipsit de 

umanitate, ajunge să ducă, după o „stingere de sine”, la un „apus de lume”. 

Numitul paparazzo devine exponent al unei „bucăți de istorie”. Semnalând 

„răul existențial” prin istoria unor personaje cu identități șterse, mutilate sau în 

curs „de distrugere”, operele de teatru au ca miză resurecția umană.  

 Analiza a condus la observarea faptului că, deși stabiliți în spații diferite, 

preocupările artistice, teatrale converg. Cu toate acestea, în ciuda „locurilor 

comune”, conținutul, stilul și, de ce nu, „măiestria artistică” individualizează 

fiecare operă, fiecare autor, în parte.  

 

 

 

Bibliografie 

 

Corpus 

Cilincă, Victor, Odiseea pentru uz intern - roman despre viaţa marinarilor -, Ed. 

Logos, Galaţi, 1997. 

Cilincă, Victor, Paparazzi. Polonius, Editura Dominus, Galați, 1999. 

Vișniec, Matei, Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, Editura 

LiterNet, 2002. 

Vișniec, Matei, Cronica ideilor tulburătoare, Editura polirom, București, 2010. 

Vișniec, Matei, Omul din care a fost extras răul, Editura Cartea Românească, 

București, 2014.  

 

Volume de istorie și de critică literară 

*** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX (vol. I, De la Caragiale la Brecht; 

vol. II, De la Lorca la Brook), București, Editura Minerva, 1973. 

Banu, George, Ultimul sfert de secol teatral. O panoramă subiectivă, trad. de Delia 

Voicu, Editura Paralela 45, București, 2003. 

Băicuș, Iulian, Critici literari români din diaspora, Editura Virtual, București, 2013.  

Ghițulescu, Mircea,  Istoria literaturii române. Dramaturgia, Editura Academiei 

Române, București, 2007. 

Silvestru, Valentin, Personajul în teatru, Editura Meridiane, București, 1966. 

 

 

                                                           
80 V. Matei Vișniec, Paparazzi ou La Chronique dʼun lever de soleil avorté. Critiques, 

disponibil online: http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php.  

http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php


70 
 

Periodice 

Boboiciov Magiaru, Daniela , Interviu cu Matei Vișniec. Utopia si practica. Un 

raport pervers, în Orizont, Nr. 1, ianuarie 2007, disponibil online: 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7548.  

Morariu, Mircea, Cronică de teatru: Un clar-obscur multisemantizat, în Adevărul, 1 

martie 2013, disponibil online: http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-

clar-obscur-multisemantizat-1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html 

Popovici, Iulia, Lecturi la zi: Din nou, Vișniec, în România literară, nr. 44, 2002, 

disponibil online: http://www.romlit.ro/din_nou_viniec.  

Trandafir, Constantin,  Prozatorul Victor Cilincă, în Porto-Franco, nr. 228, Galați, 

2015. 

Țuca, Marius, Emoții și elogii pentru Victor Cilincă, în Viața liberă, Galați, 2 iunie 

2009, n. a., disponibil online: http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-

si-elogii-pentru-victor-cilinca. 

Vișniec, Matei, Paparazzi ou La Chronique dʼun lever de soleil avorté. Présentation, 

disponibil online: http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php.  

 

*** Corespondență (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7548
http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-clar-obscur-multisemantizat-1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/cronica-teatru-clar-obscur-multisemantizat-1_5130b4f200f5182b85b9512d/index.html
http://www.romlit.ro/din_nou_viniec
http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-si-elogii-pentru-victor-cilinca
http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/6372-emotii-si-elogii-pentru-victor-cilinca
http://www.visniec.com/pages/paparazzi.php


71 
 

„Locurile” culturale ale memoriei –  

Nicolae Filimon, escursiuni în Germania meridională 

 

 

Drd. CHIRIC (LUPU) Luciana 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
 

Abstract:  Nineteenth century travels contribute to the disclosure of the identity of 

those who take them, but they can also be seen as a negotiation between two spaces and 

cultures: on the one hand, the familiar culture at home, on the other, allow the 

knowledge of cultural "places" of foreign, unknown nations, which are to be understood 

and assimilated. Going through new territories, contacting different peoples are 

associated with the acquisition of knowledge. Travel literature can be perceived as a 

cultural translation phenomenon, as a critical commentary of one's own culture. The 

result of the pilgrimage of Nicholae Filimon, a traveler through Europe, was the work 

"Trips to Southern Germany. Archaeological, Historical and Critical Memoirs" from 

1858. The Filimon’s Memorial is a mosaic, unique in its age, because along the 

descriptive pages about various European countries, pamphlet notes, reporter notes, and 

fictional writings are inserted. The cultural„ places” of memory are pursued by the lucid 

judgment and the critical weighing of the encountered realities. The Memorialist makes 

a dissertation on the voyage as a preoccupation, which he lets himself lured by, the work 

being of an eclectic nature, as it sums up historical, geographical, musical and literary, 

plastic and architectural, ethnographic and anthropological data. 

 

Keywords: a cultural translation phenomenon, the Filimon’s Memorial, identity 

 

Escursiunile lui Nicolae Filimon se  bazează pe un reportaj,  care 

„constituie  liantul întregului text, factorul de omogenizare al tuturor 

elementelor adjuvante ”81, în opinia lui Paul Cornea. N. Filimon, fin observator 

al detaliilor, trăiește clipa cu fervoare. Reportajul său despre „locurile” culturale 

descoperite urmărește desfășurarea voiajului (de la București la Giurgiu, de la 

Giurgiu la Budapesta cu vaporul, de la Budapesta la Praga, Viena și Munchen 

pe strada ferată. Notațiile personale se referă la peisaje, oameni întâlniți, 

incidente semnificative, orașe importante, obiective turistice. 

                                                           
81 Nicolae Filimon, Escursiuni în Germania meridională. Memorii artistice, istorice și critice, 

București, Editura Minerva, 1984, p. 320 
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Mihai Zamfir precizează că prima și ultima dată când scriitorul Nicolae 

Filimon „iese din perimetrul îngust al mahalalei bucureștene” se petrece în vara 

anului 1858 (...) cu prilejul unei scurte călătorii prin Europa.” Același Mihai 

Zamfir consideră că acest eveniment era privit cu o mare importanță de 

scriitorul Filimon întrucât a hotărât să-l consemneze în memorii de călătorie, 

publicate inițial în Naționalul, apoi în volum separat Escursiuni în Germania 

meridională, București, 1859. „Funcționarul – muzician optează pentru proza 

literară, încercând marea cu degetul. Cele câteva tentative literare de la început 

n-au viață lungă.”82 

În opinia lui Dumitru Micu, opera Escursiuni în Germania meridională. 

Memorii artistice, istorice și critice este un memorial care „relatează o călătorie”83. 

Tonul este al „unui turist obișnuit care notează cu detașare tot ce îi reține 

atenția, care povestește mici pățanii, de mai mult sau mai puțin amuzament, 

care își asumă față de cititor rolul de ghid, descriind locurile și localitățile 

străbătute, cu incursiuni istorice, agrementate de anecdote (...) care apreciază, 

dar mai ales prezintă neutru, impersonal, monumente arhitectonice, opere de 

artă.”84 Subtitlul volumului definește exact caracterul acestor însemnări care 

sunt ale unui reporter modern. Tehnica este cea „jurnalistică, asociativă”85. 

Atenția este dispersată pe multiple fațete, cu acolade în timp și spațiu. Cititorul 

a rătăcit dinadins pe felurite planuri, singurul element stringent și statornic fiind 

itinerarul călătoriei. 

Asupra culturii române s-au exercitat de-a lungul secolelor diferite 

influențe. Indiferent că interacțiunile culturale și lingvistice au caracterizat epoci 

istorice îndepărtate sau că sunt de dată recentă, acestea nu au alterat în 

profunzime structura romantică a culturii naționale. 

Nicolae Filimon, după Ienăchiță Văcărescu și Dinicu Golescu, este cel de-

al treilea muntean care voiajează în spațiul german. N. Filimon își asumă 

călătoria ca pe o plăcută datorie lăsându-se impresionat de adierile occidentale 

                                                           
82 Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, Vol. I, București, 

Ed. Cartea românească, 2012, p. 226 
83 Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la creația populară la postmodernism, București, 

Ed. Saeculum I.O., 2000, p. 112 
84 Ibidem, p. 113 
85 George Ivașcu, Nicolae Filimon, Ed. Albatros, 1977, p. 109 
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în care speră șă identifice o armonizare între spirit și materie. H. Zalis remarcă 

fatul că, pentru Filimon, „ călătoria nu este o aventură, ci o experiență.”86  

În opinia lui George Ivașcu, acest memorial de călătorie reprezintă „ o 

mică enciclopedie barocă și tocmai de aceea savuroasă.”87 Informațiile 

amănunțite reprezintă un interes pentru cititorii vremii, iar cititorilor de astăzi le 

apare ca un „ document psihologic de epocă- o oglindă cu multe ape, uneori 

opacă, alteori deformată, adesea amuzantă, în care se reflectă experiența de 

viață, mentalitatea, modul de a vedea, de a gândi al unui intelectual român de 

extracție socială modestă, abia de curând smuls din stihia orientală de furtuna 

anului 1848.”88  

În opera lui N. Filimon se îmbină savoarea experienței directe cu 

exactitatea omului de cultură, rezultatul fiind o imagine plauzibilă pentru 

cititori. Memorialul, așa cum precizează chiar subtitlul, are caracter eteroclit 

deoarece însumează date istorice, geografice, muzicale și literare, plastice și 

arhitecturale, etnografice și antropologice. „ Locurile” culturale ale memoriei 

sunt urmărite de lucida judecată și cântărirea critică a relațiilor întâlnite. 

Memorialistul face o disertație asupra voiajului ca preocupare de care se lasă 

ademenit : „ Călătoria, după părerea mea, este cea mai bună medicină în contra 

urâtului. Da, o mai repet, este cel mai bun mijloc de distracțiune.”89 Marian Popa 

este de părere că „ Adevăratul călător e acela care când pornește merge unde l-a 

duce fantezia.”90 

Ca un autodidact, memorialistul pornește în călătorie metodic, de la 

București, la Giurgiu, rău impresionat că amintirea lui Mihai Viteazul, mândria și 

sostenimentul cristianismului, este marcată printr-o modestă cruce de piatră 

degradată, Filimon se infurie : „ Iată tristul mod adoptat la noi pentru 

conservarea monumentelor publice!... iată cum se venerează memoria 

oamenilor celor mari, care își au expus viața ca să ne dea o patrie liberă și 

respectată; în loc să le ridicăm monumente falnice, care să aducă aminte 

românilor că țărâna pe care stau este frământată cu sânge de eroi, noi ne silim 

cât putem a desființa chiar pe cele ridicate de părinții noștri.”91 Îi apostrofiază 

                                                           
86 H. Zalis, Sub semnul realului. Eseu despre naturalismul european, București, Ed. 

Enciclopedică, 1974, p. 116 
87 George Ivașcu, op. cit, p. 109 
88 Ibidem, p. 110 
89 Nicolae Filimon, op. cit. p. 57 
90 Marian Popa, Călătoriile epocii romantice, Ed. Univers, 1972, p. 53  
91 Nicolae Filimon, op. cit. p. 8 
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direct pe compatrioți: „Români, e timpul să vă deșteptați din letargia în care v-

au aruncat regimul moliciunei și al egoismului! Ridicați monumente eroilor 

voștri! Venerați memoria lor, căci o națiune care nu onoră pe eroii și făcătorii ei 

de bine nu va produce niciodată eroi”.92 Autorul Escursiunilor pledează pentru 

un patriotism de factură pașoptistă. Implicația politică este mereu prezentă și cu 

ecou în actualitatea imediată.  

Călătorul nostru este dinainte informat de ceea ce urmează a vedea. El 

călătorește asemeni omului modern și ca un publicist multiplu informat care nu 

se minunează, ci constată și notează, care nu se lasă copleșit de emoția ineditului 

monumental, ci-l explică.  Peisajul însuși prezintă pentru Nicolae Filimon și 

aspecte de natură economico-socială, ca acelea de pe malul sudic al Dunării, 

unde „ se vedeau poeticele coline impodobite cu arbori și vii, iar dupe dânsele 

veneau satele musulmane, care din cauză bizarei arhitecturi și a mizeriii, 

deveneau și mai interesante pentru privitori.”93 Când ajunge la Pesta și Buda, 

autorul are în față ghidul turistic cu referințe istorice și edilitare seci, cu o 

descriere succintă a muzeului, a grădinilor publice, cu detalii despre prețurile la 

„otele bine mobilate”. 

Artistul este vădit impresionat de monumentele pe care le descoperă la 

Viena-Catedrala Sf. Ștefan, căreia călătorul valah îi face un portret aritmetic în 

stil golescian: „ Acest colosal edificiu este lucrat după regulile stilului gotic din 

secolul clasicismului german. Lungimea sa este de trei sute treizeci de picioare, 

iar lărgimea de două sute douăzeci și două. Are un turn nalt de patru sute 

douăzeci picioare pe al căruia vârf repauzează în pace armele Imperiului 

Austriac, iar înlăuntru un clopot de trei sute cincizeci și patru cântare, turnat din 

turnurile luate de la turci în faimoasa bătălie numită Asedierea Vienei.”94  El se 

familiarizează repede șă fără emoție cu civilizația apuseană, care are o mare 

putere de adaptare la modul de viață occidental și dacă se miră de ceva , e că 

tehnica modernă nu e chiar de atât înaintată pe cât auzise. 

N. Filimon își oferă cu generozitate propria experiență de organizare 

calculată a vizitării unui oraș și altor presupuși călători. „Locurile” culturale 

alcătuiesc un memorial care poate fi citit ca un ghid turistic destinat celor 

interesați. El își ia rolul de Cicerone, sfătuind cititorii să urmeze cel mai bun 

traseu: „ Acum, lectorii noștri pot intra în galeria de la Belvedere, ori pe ulița 

Rennweg, sau prin grădină; noi însă suntem de părere a-i introduce prin 
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grădină, ca să nu privească bazenele, statuele și boschelele cele poetice (...).95   

Iată de ce poziția lui Filimon în această călătorie nu e pitorească, ci realistă96, 

însemnările lui îmbrăcând un caracter practic, dat de altfel și de aspectul lor 

jurnalistic, reportericesc. 

Un alt „loc” cultural de atracție al capitalei Austriece este palatul 

Schonbrunn, de frumusețea căruia știe să se lase uimit. Aici descoperă un 

document care va reprezenta sursa de inspirație a nuvelei Friedrich Staabs sau 

Atentatul de la Schonbrunn în contra vieții lui Napoleon I: „Între alte curiozități ce se 

văd în acest apartament, sunt corespondențele ținute de Napoleon cu diferiții 

demnitari ai imperiului.”97 

Călătorul nostru remarcă trăsăturile civilizației austriece și pe cele 

germane, între care se regăsesc punctualitatea, igiena, curățenia, ospitalitatea. 

Vagoanele stradei ferate îl poartă spre alte „locuri” culturale, la Dresda unde 

admiră galeria de pictură, arhitectura orașului. Își arată dezamăgirea, fără a se 

feri, când nu are o impresie favorabilă despre un monument sau loc întâlnit. 

Biserica Frauenkirche nu-i place „ Această biserică, privită din punctul de 

vedere al artei, prin lipsa totală a ornamentelor și grosietatea stilului, nu oferă 

decât impresiunea ce poate să producă privirea unei mari cătățimi de pietre 

grămădite una peste alta.”98 Filimon ne prezintă Dresda, Florența Germaniei. Din 

celebra galerie de tablouri, el recomandă pânzele lui Poussin, Lorrain, Canaletto, 

Murillo, Ruysdael, Van Dyck, Cranach, Durrer, Holbein, Tizian, Veronese, 

Tintoretto, Caracci, Michelangelo, Guido, Reni, Rafael. 

Artistul cutreieră nu numai orașele prin care itinerariul său îl conduce, 

prilej de a aproba sau de a dezaproba ceea ce vede, ci și stațiunile balneare, așa-

zisele stabilimente.Acestora le dedică un întreg capitol (Grădinile și localitățile de 

plăcere dimprejurul Vienei) anticipând astfel curiozitățile cititorilor. Stupefiat, 

remarcă impudoarea unei stațiuni nemțești unde „ bărbați și femei (...) se 

îmbăiază toți la un loc”.99  

Nicolae Filimon nu este preocupat doar să instruiască și să se informeze, 

ci să și încânte cititorul transferându-i momentele sale de reverie provocate de 

contemplarea prin fereastra trenului: „Ascultam poeticul zgomot al torentului 

ce cădea din creștetul stâncelor de granit...”. În opinia lui Paul Cornea, „ 
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memorialul conține, în adevăr, într-o interferență mai mult sau mai puțin bine 

sudată, trei tipuri de discurs: cel dintâi – informativ (tinzând să îndeplinească 

rolul de ghid turistic), cel de-al doilea – dizertativ-digresiv ( conținând un 

reportaj al drumului, anecdote, curiozități, mici istorioare amuzante), cel de-al 

treilea beletristic.”100 Jurnalul de călătorie, un memorial al „locurilor” culturale, 

se situează între literar și nonliterar, între funcția informativă (relatarea de 

informații) și funcția distractivă ( petrecerea agreabilă a timpului) și funcția 

estetică (invenția de ficțiuni).  El încearcă să redea voluptatea succesiunii de 

imagini sugerată de tren în care se urca pentru prima dată: „Munții, văile, 

câmpiile, râurile, torentele, punțile cele frumoase (...) fac pe călător să simtă o 

plăcere nedescriptibilă.”101 

Scriitorul acoperă toate sferele de interes ale turistului asemenea unui 

ghid specializat întrucât oferă date referitoare la hoteluri, restaurante în Viena, 

costul unui prânz a la carte în Buda, zilele în care sunt deschise galeriile de 

pictură, prezentările ample ale marilor orașe vizitate: Budapesta, Praga, Viena, 

Munchen (din punct de vedere geografic, istoric, economic, al moravurilor, 

vieții publice). 

Ajungând la Pesta, călătorul utilizează un ghid al orașului, dând date 

istorice despre edificii și făcând numeroase trimiteri la subsolul paginii despre „ 

puntea de fier suspendată: acest pod s-a făcut după votul dietei hungarice, ca să 

pună Pesta în comunicație cu Buda.”102 Filimon precizează cu exactitate suma 

cheltuită pentru această construcție.  

Exact ca predecesorii săi, dar și ca urmașii săi, călători care au vizitat sau 

vor vizita orașul Viena, el este impresionat de calitatea vieții citadine, de ordine 

și disciplină, de salubritate, de facilitățile care i se oferă cetățeanului pentru a 

duce o viață comodă și liniștită. Stupefiat se arată și de modul de organizare al 

unei fabrici de armament și de hărnicia angajaților: „vizitai laboratoriul sau 

fabrica de arme și simții o mare surpriză când văzui preciziunea și iuțeala cu 

care se lucrau armele de tot felul.”103 

Trecerea călătorului prin orașele Weizen, Gran Nana, Pressburg 

reprezintă un prilej de a aminti victoria generalului Dembinsky împotriva 

armiilor imperiale. Incursiunile în istoria europeană nu sunt făcute pentru a 
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lungi foiletonul, ci mai toate au scopul de a pune în lumină lupta popoarelor 

împotriva tiraniei. 

 Cu un acut simț al observației, realizează un portret fizic colectiv al 

germanilor: „Germanul în general este de o construcție fizică foarte delicată, 

pielița feței sale este mai totdeauna fără sânge sau vestezită înainte de timp, 

ochii lor sunt mai adesea azurii și rareori negri, dar și în cazul dintâi și în cel 

dupe urmă sunt lipsiți de vioiciunea și spiritul ce brilează în ochii națiunilor 

meridionale.”104 Din punctul lui de vedere, germanii autentici sunt cei care 

trăiesc între granițele țării și aceștia trebuie diferențiați de austrieci, care acceptă 

șă fie numiți astfel. Autenticitatea germană îl obsedează:„ Adevărații germani 

sunt dotați de natură cu un caracter foarte deosebit de al celorlalte națiuni ale 

Nordului. Ei sunt laborioși și cumpătați în plăcerile lor. Nu sunt deloc mândri și 

nu fac paradă de talentele, averea și celelalte calități ale lor. Sunt sinceri și legali 

în relațiunile dintre dânșii și chiar cu streinii, iubesc instrucțiunea și stiu a se 

folosi de dânsa. Cât despre spirit și geniu în artele frumoase nu zicem nimic, 

căci aceasta o demonstrează monumentele artistice și literare ce sunt răspândite 

în toată Germania. Osebit de calitățile ce indicarăm, germanii sunt dotați cu 

rarul talent al reflesiunei naturale, de unde rezultă că mai toate invențiunile sunt 

ale lor și ale altor popoare de rasă teutonică.”105 Concluzionând, germanii se 

deosebesc de meridionali, care denotă mai mult spirit în înfățișarea lor, dar se 

deosebesc în bine de ceilalți nordici prin însușirile lor bune. Nu rămân 

neobservate și defectele germanilor: „...Complesiunea lor veninoasă îi face să fie 

nemulțumiți de tot ce văd și aud în lumea aceasta, iar uneori ajung la un grad 

foarte înalt de invidie și pasiunea aceasta îi pune în tristă pozițiune de a critica 

foarte aspru orice operă le va ieși în cale.”106 Călătorul nostru constată că 

germanii au o pasiune pentru dezbatere publică. 

Femeile germane nu rămân neobservate de memorialistul nostru, însă le 

caracterizează în pasaje separate de cele în care îi caracterizează pe bărbații 

acestei națiuni. El le caracterizează subliniindu-le frumusețea, grația, capacitatea 

de atracție: „ O statură de amazoană, o talie cât se poate de fină, mâini 

frumoase, ochi și sprâncene încântătoare, buze ce provoacă coralul și carmenul 

cel mai fin, dinți mai albi decât izviorul”.107  Analizând această frază întâlnim un 
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„dar adversativ, restrictiv, concesiv, optativ.”108 Nicolae Filimon face aprecieri ce 

țin psihologia socială, o dovadă în plus a talentului său literar, surprinzând 

fiziologia individuală sau colectivă. 

Nicolae Filimon, însuși muzician înzestrat nu putea omite însemnări 

referitoare la muzică. El recunoaște meritele marilor compozitori germani: „Am 

ascultat cu atențiune operele clasice ale lui Gluck, Haydn, Sebastian Bach, 

Mozart, Beethoven, Mendelssonhn și Meyerbeer și am admirat foarte mult arta 

ce am găsit într-însele și paciența colosală a maeștrilor germani de a inventa 

mulțimea aceea de armonii de care sunt pline.”109 În opinia lui, în domeniul 

muzical, Germanii ocupă locul secund, după italieni, și spune: „Am ascultat cu 

atențiune operele clasice ale lui  Gluck, Haydn, Sebastian bach, Mozart, 

Beethoven, Mendelsohn și Meyerbeer și am admirat foarte mult  arta ce am găsit 

într-însele și paciența colosală a maeștrilor germani de a inventa mulțimea aceea 

de armonii de care sunt plini; dar n-am simțit acea dulce melancolie și emoțiune 

ce gustă cineva când aude o melodie de Rossini, Bellini sau Donizetti”.110 

În călătoria sa, din dorința de a explora alte națiuni, „locul” cultural 

îndrăgit de autor îl reprezintă teatrul din Munchen unde a ascultat opera lui 

Lohengrin, însă nu se arată entuziasmat de acestă linie melodică:„ Totul în acea 

operă era o confuziune; melodia, care este baza principală a muzicei, lipsea cu 

totul.”111 Filimon îi reproșează lui Wagner escentritatea și materialismul, în alte 

cuvinte încercarea de a folosi sunetele în afara expresivității lor naturale. 

 Călătorul din anul 1858 crede cu tărie în datoria lui de a informa lectorii 

„ cu oarecare idei despre arta aceasta, ca să poată distinge și prețui mai bine nuanțele ce 

fac diferențe între cadrele de școală italiană și flamandă și între cele de școală franceză, 

olandeză și germană.” Introducerea aceasta în istoria picturii, schematică și 

discutabilă, nu era lipsită de utilitate la acea dată pentru acei cititori. Zecile de 

nume italiene, flamande, franceze, germane, aveau darul de a familiariza cu 

artele plastice un public incult sau obișnuit cu publicul bizantin. Galeria de artă 

este parcursă etaj cu etaj, cameră cu cameră, interesul lectorului de astăzi 

putând fi cu greu întreținut. Numele lui Rembrandt, Ruysdael, Tizian, 

Caravagio, Corregio, Durer, Breughel sunt scoase în evidență, textul lui Filimon 

căpătând valoarea unui ghid prescurtat, cu intenția de a concentra atenția 

asupra operelor fundamentale. 
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Filimon recomandă călătorilor , mai cu seamă muzicofililor, să viziteze 

cimitirul din Waehring, unde se pot vizita mormintele artiștilor din muzică, L.v. 

Beethoven, Franz Schubert și Gluck. 

Atât în pictură, cât și în muzică, romanticul Filimon,„ ne apare ca un 

adept al idealului clasic-armonic, echilibrat, solar, fără zorzoane, transparent. El 

respinge bizantinismul, privește fără înțelegere barocul (și-l supraapreciază pe 

Rembrandt), preferă școala română celei venețiene.”112 Aceeași cheie e aplicată 

muzicii, cu rezultate similare. „Compozitorii italieni- melodici, limpezi, 

discursivi- sunt așezați mai presus de cei germani care înlocuiesc geniul și 

coloritul natural prin alte forme și invenții materiale foarte fine. Părerea 

scriitorului nostru despre Wagner nu este singulară : „pentru motive diferite, 

Berlioz, Nietzche, Tolstoi i-au fost ostili”.113 Scriitorul recunoaște contribuția 

germanilor la perfecționarea tehnicii muzicale, pe Schubert îl scoate „sublim 

Orfeu al Boemiei și dulcele bard al Germaniei.”114 

Nicolae Filimon avea un talent jurnalistic autentic remarcându-se prin 

capacitatea de observator, competențe în a desluși o temeinică cultură de ordin 

enciclopedic, cu precădere istorică și geografică, dar și literară și plastică. El 

îmbină un capitol de ghid monoton printr-unul de vie evocare istorică sau prin 

altul de considerații asupra psihologiei de moravuri ale prezentului.  Filimon nu 

are o părere bună despre capii bisericii orientale care au fugit din 

„Constantinopolul căzut în mâna barbarilor în țara noastră, unde găsiră un 

popor brav dar incult, începură a propaga insidioasele lor doctrine și reușiră a se 

face stăpâni pe o mare parte din bunurile țării, iar mai în urmă a servi cu averile noastre 

planurile acelora ce voiesc să ne înghiță.”115  Anticlericalismul lui Filimon este 

raportat la țara nostră. El nu e singular, ci se încadrează într-o adevărată 

campanie anticlericală din vremea aceea centrată în jurul problemei secularizării 

averilor mânăstirești. În presa de atunci, existau destule atacuri împotriva 

clerului acuzat a fi lacom și trădător de patrie.  În opinia lui George Ivașcu, 

Filimon „ de-ar fi făcut jurnalistică pur politică, n-ar fi dat greș cu articolele 

sale”116 . 

O scrisoare de la niște compatrioți aflați la băile din Kissingen, unde-l 

invită și pe scriitor, îi readuce aminte de patrie. Perspectiva întâlnirii ce ei îl face 

                                                           
112 Nicolae Filimon, op. cit. p. 318 
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să exclame: „Ce emoțiune o să simț când voi auzi accentele cele suave ale limbei 

părinților mei!...”.117 Pe drumul către Kissingen el privește încântat pe țăranii 

bavarezi cum lucrau cu râsul pe buze, iar nu ca pe la noi sub biciul dorobanților.  

Ultimul capitol din Escursiuni e plin de un umor compozit alcătuit din 

formule populare sau creații proprii. Satira lui Filimon e corosivă, afectând stilul 

ceremonios al unui reportaj găunos, cu epitete homerice, dar compuse în spiritul 

limbii germane, adevărate monstruozități lingvistice, dar de efect. Pe drumul 

măiestriei lui literare, Filimon a demonstrat o preocupare de a găsi  unele efecte 

literare, dar și o conștiință artistică bazată pe o bună cunoaștere a structurii 

limbii române. În opinia lui Aurel Martin, „cel puțin trei momente ale jurnalului 

destăinuie  și oarecari vibrații de natură poematică, reliefând, complementar, 

atitudini pe care interstițiile sau nuvelele romantice le vor redimensiona: 

călătoria pe Dunăre, cea spre Bergamo și episodul tirolez.”118 Ironia,  

comentariul moralizator, obsesiile sunt moduri de cristalizare ale unor stări 

subiective.  
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Abstract: In front of a reporter, most interviewees wear masks, each assuming a pre-

painted role, emphasizing consciously the exact feature that most readers want to know 

about the author or about the subject. Marin Sorescu, the complete author who was 

remarked both in the country and beyond its borders, was not afraid to reveal himself to 

those who wanted to portray him in interviews throughout his lifetime. The sincerity, 

the depth of ideas, and the originality of the way in which he understood the true nature 

of things, are elements easy to be noticed within the materials signed by journalists who 

dared to penetrate into the Sorescian universe. The author confesses that he finds 

particular satisfaction in discovering new talents to present to the audience without fear 

or even with the slightest thought that by this approach he could neglect his own 

potential.  Further than promoting  the authors whom he considered talented, Marin 

Sorescu,  was one of the few promoters of Romanian cultural values abroad , persisting 

on promoting the culture by all means, therefore, becoming a cultural diplomatic 

passport worldwide. 

 

Keywords: interview, self, cultural passport, originality 

 

Unul dintre cei mai cunoscuți scriitori britanici, David Lodge, declara 

într-un interviu, că scriitorul este o altă persoană în spatele cărții, cititorii 

putând deseori fi deziluzionați in momentul unei întâlniri față în față. 

Plecând de la acest aspect dar și de la cea mai simplă definiție a 

interviului, care se releva ca specia care informează și elucidează prin 

intermediul unui dialog, specie care a ajuns să cunoască în publicistica 

românească un loc de primă însemnătate, vom încerca să scoatem în relief 

portretul lui Marin Sorescu, felul în care acesta se deschide în comunicarea cu 

publicul larg, prin intermediul interviurilor acordate. 

Este cunoscut faptul că acest prolific scriitor și om de cultură a 

intervievat la rândul său o serie de personalități marcante din cultura 

românească, ipostază în care s-a dovedit a fi un fin psiholog și bun cunoscător al 

firii omenești. 
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Interviurile sunt nu numai depozite de informație inedită, mijloace de 

vehiculare a unor idei și experiențe, dar și-au cucerit unele calități literare prin 

evidențierea unor profiluri bine individualizate. 

Volumul V închinat operelor lui Marin Sorescu, volum apărut sub efigia 

Academiei Române și sub atenta coordonare a celui care poate l-a cunoscut cel 

mai bine pe Marin Sorescu – acad. Eugen Simion – adună în filele sale partea de 

publicistică a lui ”Sorescu Mondialul” – mărturisiri și interviuri. 

În interviul luat de Nicolae Florescu și intitulat ”/Nu numai poetul se 

poate defini greu, ci oricare om”,  chiar din debutul acestuia Marin Sorescu ni se 

înfățișează ca un om deschis, conștient de propria valoare și destul de 

dezamăgit că, deși s-a arătat deschis la dialogul cu publicul cititor, atât acesta 

cât și criticii vremii nu l-au deslușit încă în întregime. 

”Tocmai intenționam să nu mai dau interviuri. Ai văzut că sunt destul de 

multe. M-am lăsat descusut... și n-am spus nimic. Nu e bine să se știe chiar tot ce ai pe 

inimă; ca literatură – căci atunci nu mai prezinți în fața ta nici un mister. Începi să 

citești prin reviste cam cine ești și cu ce te ocupi. Asta e plictisitor: să afli mereu că ești 

scriitor, după cum însuți ai mărturisit-o nu știu cui.”119  

Tot în cadrul aceluiași interviu apare și fireasca întrebare ”cine sunteți, 

Marin Sorescu? – întrebare prin care se interlocutorul lui Marin Sorescu insistă ca 

acesta să se dezvăluie, să iasă din ”carapacea” pe care a perceput-o în primul 

răspuns. Scriitorul răspunde în stilu-i caracteristic, cu un umor în spatele căruia 

se ascund atât o mare modestie dar și o mare dezamăgire că, deși s-a autodefinit 

atât prin operele sale cât și prin calitățile pe care le-a dezvăluit ca om de cultură, 

traducător și purtător de stindard al culturii românești peste hotare, publicul 

încă nu îl poate identifica cu toate acestea. 

”Mă tot întreb și eu, la sugestia dumitale și a altora, și nu reușesc să dau peste 

un răspuns care să-mi placă. Sau să nu-mi placă, dar să fie exact,să fie un răspuns, cât 

de cât.”120[...] 

”Pe scurt, habar n-am cine sunt. Cine află primul să-mi spună și mie. Îmi vine 

să râd atunci când criticii dau impresia că știu totul despre mine citindu-mi una sau 
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alta din cărți, pe sărite. Nu numai poetul se poate defini greu, ci oricare om. Numai că 

pe cei mai mulți nu-i întreabă nimeni.”121 

Un alt răspuns care ni-l relevă pe Marin Sorescu ca pe un om foarte 

deschis, modest, deși conștient de propria valoare este cel din interviul intitulat 

”Nu mi-am propus să devin un om popular” consemnat de Vladimir Brânduș. 

Întrebat care crede că este cel mai valoros element prin care scriitorul consideră 

că se poate integra în contemporaneitate și pe care dorește să-l transmită 

conștiinței epocii în care trăim, Sorescu revine asupra faptului că adevărata 

valoare a unui om este modul în care își exprimă interiorul, felul în care sufletul 

său își conturează experiențele vieții, experiențe pe care le percepe la fel ca ale 

celorlalți oameni, simțind astfel că nu se deosebește de ei decât prin faptul că a 

avut curajul și puterea de a așterne aceste experiențe pe hârtie. 

”Nu știu dacă acesta este elementul cel mai valoros, dar dorința mea e să scriu 

cât mai exact despre mine însumi, știind că dacă nu mă trădez pe mine, în același timp 

mă simt foarte apropiat de cititori. Nu vreau să mă consider o excepție. Adică să scriu ca 

un om obișnuit, ca și cum ar scrie un om de pe stradă despre viața lui și pe care citindu-

l, ceilalți se recunosc.”122 

George Pruteanu în ale sale referințe critice despre Marin Sorescu, 

intitulate sugestiv ”Marin Sorescu, deocamdată”, consemna că ”poezia lui Marin 

Sorescu a adus, la epoca apariției ei, o senzație de destindere, și prospețime. Era o 

manieră de o candoare tristă și de o gravitate șugubeață de a privi lumea.” 

Indiferent de întrebările, malițioase sau nu, apărute în interviurile 

susținute, Marin Sorescu a rămas același oltean pragmatic, cu picioarele pe 

pământ, care nu se dezminte de principiile sănătoase în care a crescut și a trăit. 

Ion Marin Almăjan, într-un interviu luat la Timișoara și intitulat ”Poet sau 

dramaturg, eseist sau critic, întotdeauna un cetățean” îl provoacă pe Marin Sorescu 

să răspundă afirmațiilor făcute de unii confrați ai poetului, care erau convinși că 

acesta a căutat un refugiu în teatru datorită faptului că filonul său poetic s-ar fi 

epuizat. 

Încă o dată, așa cum începem să-l cunoaștem pe Sorescu, aflăm că acesta 

spune despre sine că are o construcție psihică ce nu-i permite să își piardă 

identitatea în fața unor ropote de aplauze și aprecieri. Își definește pasiunea, 

scrisul, ca pe o ”boală nevindecabilă”5 ce ar trebui să vină odată cu nașterea, iar 
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critica laudativă, aplauzele sau elogiile sunt considerate a fi neprincipiale. 

Practic, Sorescu, își definește talentul și condiția de artist, ca pe un dat pe care 

trebuie să îl respecte, să îl protejeze și să îl fructifice în izolare. Declară presei că 

decizia de a scrie teatru vine ca o completare a ”filonului poetic”.  ”Cred că poetul 

trebuie să fie un scriitor complex, îmbinând metode de creație, care este inspirația în 

cazul poeziei, cu observația în cazul teatrului și cu spiritul critic atunci când pune mâna 

să scrie eseuri. Dar mai presus de orice atât poetul cât și dramaturgul este un cetățean , 

un om al timpului său, un exponent al poporului său.”123 

Cu toate că de cele mai multe ori universul sorescian este perceput ca o 

realitate concret-cerebrală și o foame devoratoare de spațiu, limbajul lui Sorescu, 

la fel ca în interviuri, este accesibil ca formulare, lucid, sceptic, cu voință și 

putere de acțiune.  

Descoperim la Sorescu, prin intermediul acestor interviuri, o robustețe 

psihică ce-și trage seva din rădăcinile rămase în satul copilăriei, aceeași 

spontaneitate care-i caracterizează întreaga operă, dar și vivacitatea comunicării, 

optimismul și siguranța pe care o degajă atât omul cât și opera. Astfel, Sorescu 

este un cumul de stări și de emoții pe care nu le observi decât la o mai atentă 

privire. De altfel, tot Sorescu ne atrage atenția asupra acestui fapt în interviul 

realizat cu ocazia decernării Premiilor Uniunii Scriitorilor din anul 1965:  

”Fiecare carte este un loc pentru stări de spirit, care sunt ireversibile ca și 

timpul. Dacă ești atent vei observa că nu trăiești de două ori aceeași emoție (după cum 

poți și să nu o trăiești niciodată). Nu există pericolul repetării. Nu mi-am ales deliberat 

forma versurilor mele. A venit singură.”124 

Interviul luat la Târgu-Mureș în februarie 1984, aduce în atenție o altă 

fațetă a diamantului  Sorescu :  bucuria creației. Întrebat fiind care e sentimentul 

dominat care-l însoțește la masa de lucru, acesta răspunde: 

”Un sentiment de bucurie. Chiar dacă scriu tragedii, descătușându-mă de 

pasiunea unor trăiri, mă umplu de bucurie, această bucurie vine, evident, greu și masa 

de lucru e o scenă la care te condamni singur să tai dintr-o inexplicabilă nevoie de 

bucurii. Cititorii văd uneori numai partea relaxantă, zâmbetul mușchilor scrisului, nu 

și încordarea tăierii în munte.”125 
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Pe de altă parte, Maria Luiza Cristescu în ”Poeții despre ei înșiși și 

despre poezia contemporană” consemnează părerea lui Sorescu despre critica 

literară a vremii în opoziție cu truda scriitorului: ”Critica te încurajează atâta timp 

cât nu e sigură pe tine. Când vede într-adevăr că ești ”talentat” i se încleștează fălcile. 

Ți se pune în față o barieră și trebuie să aștepți plutonul din urmă. Asta distruge orice 

avânt.”126[...]; ”În ceea ce privește greșelile greșiților mei. Ele constau în faptul că m-au 

apreciat pentru lucruri care nu sunt esențiale și m-au înjurat pentru lucruri pe care nu 

le-au înțeles. [...]Dar ce încredere oarbă mai poți avea în judecata estetică a unui om care 

citește Iliada și înțelege Odiseea?”127 

Cuvintele sunt de prisos. Sorescu a surprins prin aceste cuvinte marea sa 

deziluzie cu privire la modul în care formatorii de opinie precum criticii literari 

nu acordă suficientă atenție conținutului, ei reținând mai ales forma unei 

lucrări. 

Luciditatea caracteristică lui Sorescu transpare în convorbirea 

consemnată de Daniela și Ștefan Melancu în cadrul revistei Echinox – revista de 

cultură a studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu ocazia  

comemorării poetului, o republicare a interviului apărut în numărul 4 al revistei 

din anul 1983, interviu realizat la Colocviul național de literatură ”M. 

Eminescu” de la Iași, unde Sorescu era invitat. Întrebat de către reporter dacă 

este cu putință ca marii artiști să devină ”zei”11 apreciați abia după trecerea în 

neființă, Marin Sorescu răspunde ferm că autorii nu sunt zei nici înainte, nici 

după trecerea în neființă, însă completează laconic ” de obicei, se așteaptă dispariția 

autorului cu un sentiment de ușurare pentru a se face ordine în oprea lui, deși această 

ordine se poate face și în timpul vieții. În cadrul aceluiași interviu, marele autor își 

exprimă regretul față de felul în care este perceput și valorificat atât de marele 

public dar și de cei din breasla sa  ”În alte țări, poeți de vârsta mea, de circulația 

mea, au un statut cu totul deosebit. Asta nu înseamnă că cer ceva, nu vreau decât să pot 

fi lăsat în pace să scriu ce am de scris.”11   

În 1981, într-un interviu din România literară, Marin Sorescu era 

întrebat: „Care a fost faptul sau întâmplarea extraordinară pe care ați trăit-o până 

acum?” Răspunsul: „Faptul de a te fi născut este o întâmplare extraordinară. Eu nu-mi 

revin din această întâmplare nici acum”.128 
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Poate cel care a surprins cel mai bine multiplele fațete ale lui Sorescu, 

dar și drama sa scriitoricească a fost academicianul Eugen Simion. 

Anul acesta, pe 28 februarie 2018, Muzeul Literaturii Române a găzduit 

o comemorare a poetului, ocazie cu care academicianul Eugen Simion a făcut o 

serie de afirmații juste despre sensibilul Sorescu, ”scriitorul cu inepuizabile resurse 

de farmec și o frapantă originalitate”. Academicianul este de părere că ironia nu l-a 

protejat pe Sorescu de presa românească ci dimpotrivă l-a expus, ajungând să fie 

contestat atât de autorii care au fost ajutați de președintele Uniunii Scriitorilor să 

se lanseze și i-a sprijinit în demersul lor cultural, dar și de alții. Eugen Simion 

este de părere că după trecerea sa în neființă, Marin Sorescu a reușit să își 

învingă atât dușmanii cât și adversarii, prin calitatea și acuratețea operei sale, 

recunoscută la nivel internațional ” Un poet irlandez care a luat Premiul Nobel a fost 

prefațat de Sorescu. Nu e lucru puțin, era tradus peste tot.”11 Autorul este de părere 

că tocmai această recunoaștere internațională a lui Sorescu i-a adus dușmănia 

compatrioților săi. Atunci când face referire la textele din zona de dramaturgie 

semnată de Sorescu, Eugen Simion spune că nici măcar o virgulă nu s-a învechit 

în piesa ”Paracliserul” și este de părere că aceasta este ”o creație dramatică 

extraordinară”11.  

Ce-ar mai fi de spus după această prezentare? Poate doar că Sorescu a 

fost egal cu sine însuși atât în viață cât și în operă, că în oricare postură – de 

scriitor sau intervievat – a dat aceeași valoare cuvintelor și și-a exprimat la fel de 

pregnant rădăcinile sale oltenești, rădăcini care l-au alimentat de-a lungul anilor 

cu pragmatismul locurilor natale, cu luciditatea celui care își cunoaște propria 

valoare și care, indiferent de părerile celor din jur, nu s-a dezis de sine însuși 

pentru a merge cu valul. 
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                   Dialogul epistolar dintre Duiliu Zamfirescu și Duiliu Ioanin 

 

Drd. CIOBANU (STOICA) Ana-Maria 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: The personal correspondence of the writer Duiliu Zamfirescu is quite large 

and representative of the epistolary genre. It is not merely informative, it does not only 

contains historical data, it rises above the documentary level through literary virtues. 

Duiliu Zamfirescu did not think of writing literature that corresponded to his mates, 

but was tempted to comment on its side, to share his experience, to make appreciations, 

to express opinions. The daily confessions to Duiliu Ioanin sometimes take the form of 

diary tabs, in which we discover a young man in love. The correspondence of a writer 

reveals secrets he would not have wanted divulged but compose the moral and 

intellectual climate that conditioned the conception of the work. 

 

Key words: epistolary genre, intellectual profile, physical portrait, artistic personality 

 

 În mod cert, Duiliu Zamfirescu nu și-a propus a face literatură 

corespondând cu prietenii săi, și nu numai. Ea apare din nevoia de a se confesa, 

de a comunica, fiind în permanență despărțit de cunoștințele, prietenii și familia 

sa, deoarece îndatoririle profesionale impuneau acest lucru. 

În 1880, după terminarea dreptului, Duiliu Zamfirescu este numit 

supleant de ocol la Hârșova. Fiind izolat în micul oraș deoarece era nevoit a-și 

începe profesia fără prea mare tragere de inimă, tânărul Duiliu, îndrăgostit de 

Eliza, simte nevoia să se confeseze. Astfel, ia naștere primul capitol din bogata 

corespondență a autorului.  

 Din 1888 până în 1906 ( cu o întrerupere de doi ani ) este secretar de 

legație la Roma, perioadă în care va scrie operele sale principale, dar pe primul 

loc aflându-se corespondența, jurnalul psihologic și de creație al autorului, ce 

conține pagini întregi de călătorii și memorialistică. În Italia i se schimbă viața. 

Vizitează bineînțeles Roma, apoi Neapole, Florența și Veneția, începe să 

studieze istoria și arheologia alcătuindu-și o adevărată bibliotecă de specialitate. 

La Roma diplomatul intră în cercurile mondene, pe care, cel puțin la început, le 

privește cu superioritatea celui ridicat prin forțele proprii. În 1890 se căsătorește 

cu Henritte Allievi, fiică de senator. Va duce o viață bună , cu plimbări la Anzio, 

Amalfi sau în apropierea Romei. Deși călătorea mereu prin Europa, Duiliu 

Zamfirescu s-a simțit singur și izolat de viața literară din patrie, de prieteni, de 
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familie, iar dorul de apropiați a intensificat necesitatea de a comunica și cum 

altfel decât prin scrisori. Atunci când scrie, se regăsește pe sine, se pune în 

legătură cu pământul natal și cu prietenii, ce se află în permanență în gândurile 

lui chiar dacă e la Roma , Atena sau Bruxelles, iese din singurătate, se apropie 

de țară și de cei dragi. Corespondența din această perioadă ne dezvăluie un 

iubitor de artă și arheologie, un călător pasionat, descriind toate locurile 

îndrăgite ale sudului în scrisorile sale, definindu-l pe diplomatul, pe scriitorul și 

omul de lume, Duiliu Zamfirescu. În perioada cât a stat la Roma , Duiliu 

Zamfirescu s-a dezăluit în scrisori sub toate aspectele, transmițându-și gânduile 

și impresiile, descriind, teoretizând, autocriticându-se și confesându-se.                  

Revenind în țară,în 1906 e numit secretar general al Ministerului 

Afacerilor Străine, iar în 1909, reprezentantul României la Comisia Europeană a 

Dunării, cu grad de ministru plenipotențiar. Odată cu stabilirea permanentă în 

țară, scrisorile se împuținează și se oficializează, nu mai au semnificații 

deosebite, în afara acelora strict istorico-literare.  

Astfel, Alexandru Săndulescu realizează o clasificare cronologică a 

corespondenței destul de numeroasă a lui Duiliu Zamfirescu astfel: 

1. Până la plecarea lui Duiliu Zamfirescu în Italia( 1876 -de când 

datează prima scrisoare-1888) 

2. Perioada Roma ( 1888- 1906) incluzând și cei doi ani ( 1892-1894) 

când a fost transferat la Atena și Bruxelles 

3. Stabilirea în țară după 1906. 

           Corespondența cea mai importantă din prima perioadă este cea trimisă 

prietenului Duiuliu Ioanin, o corespondență de 39 de scrisori.Îl cunoaștem pe 

tânărul Duiliu Zamfirescu, care, student fiind, îți petrecea vacanța la moșiile 

arendate de părinți prin județele Brăila și Râmnicu Sărat sau la via de la 

Vârteșcoi , în apropierea Focșanilor, bucurându-se de soare, hoinărind prin 

păduri la vânat. Poeziile și nuvelele de debut sunt inspirate din aceste 

experiențe. ,, Am putea spune că aceasta e perioada când epistolierul ,,îți face 

mâna" ( de altfel ca și poet și prozatorul) când profilul său moral abia începe să 

se contureze."129 Prin paginile scrisorilor adresate prietenului din copilărie, 

Duiliu Ioanin, îl cunoaștem pe tânărul student ce-și petrece vacanța la moșiile 

arendate de părinți prin județele Brăila și Râmnicu Sărat, sau la via de la 

Vârteșcoi, în apropierea Focșanilor, bucurându-se de soarele blând, hoinărind 

prin păduri. 

                                                           
129 Duiliu Zamfirescu, Cele mai frumoase scrisori, Editura Minerva, București, 1974, pag 

VII. 
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În prezenta lucrare, am urmărit, în urma analizei scrisorilor lui Duiliu 

Zamfirescu către prietenul din tinerețe, Duiliu Ioanin, utilizarea descrierii, ca 

mod de expunere predominant, portretizarea, conturarea trăsăturilor de 

caracter ale tânărului scriitor. 

 

Utilizarea descrierii ca mod de expunere predominant 

 

Duiliu Zamfirescu folesește descrierea în corespondență pentru o 

relatare cât mai exactă a locurilor, pentru o informare cât mai clară  a celui cu 

care poartă dialogul epistolar. Și acest lucru se întâmplă încă de la început, 

aproape de la primele scrisori. Putem observa asta și în scrisorile adresate lui 

Duiliu Ioanin. Aflat la Focșani, merge la o partidă de vânătoare și descrie 

prietenului său pădurea.,, Am fost zilele trecute la vânat. Zău, nu știi ce farmec 

deosebit are liniștea pădurii, ce șoaptă lungă s-aude în căderea fiecărei frunze și 

ce mărturie tristă, găsești la fiecare pas, sub picioare, despre destinata lucrurilor 

pe pământ.Și iarăși, când bate vântul, ce zgomot asurzitor, câte glasuri multiple 

ies din îmbătrânitele piepturi ale plopilor uriași."130 Nu doar pădurii acordă 

atenție descriind-o, ci și gârlei, care trece prin mijlocul ei, despre care aflăm din 

scrisoare că se chiamă Râmna. ,, Prin mijlocul pădurii trece Râmna, o gârlă 

frumoasă, pe a cărui prund am stat cu pușca-n mână câtăva vreme, uitându-mă 

cum curgea apa încet ... încet."131  

 Fiind numit supleant de ocol la Hârșova, este nevoit să se mute acolo. 

Nu pierde ocazia de a-i descrie prietenului său localitatea unde s-a instalat. ,, 

Hârșova e frumoasă dar e tristă: zidur de stânci la poalele cărora apa sună 

monotonul cântec al călătoriei, ruine prin ferestrele cărora vântul și singurătatea 

se sărută ca doi amanți; bărci cu pânze albe , veseli fluturi ai Dunării și pescari, 

păsări de apă ce trec țipând pe deasupra noastră, toate acestea sunt frumoase, 

dar sunt triste și de tristețe aș vrea să fug. În mine am destulă. Aici egoismul de 

a vedea natura formând o oglindă a sufletului nu-l mai am deloc."132  

 Meseria sa necesită deplasări pentru anchete prin satele dobrogene și 

printre munți.  Este impresionat și de Munții Măcinului, pe care-i cutreieră 

pentru a junge la diferite destinații ,atunci când este nevoie ,, Nu știu pentru ce 

acești munți au ceva misterios într-înșii, măreț, impunător. Este o vegetație 

cenușie și peste tot bogată, care-ți înfățișează tabloul unui deșert. La rari 

                                                           
130 Duiliu Zamfirescu, Opere, Vol VII, Editura Minerva , București, 1984, pag.103. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem, pag. 104. 
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intervale se zăresc cășerii mocănești, cu turme de oi, imense, formând niște 

adevărate oaze în mijlocul singurătății."133  

  Descriere ce stârnește râsul, descoperim în scrisori , atunci când 

prezentă casa  notarului de la Ostrovu - ,,un sat rătăcit din văile Balcanilor", 

trimis acolo pentru a constata o crimă: ,,O casă de notar este tot ce-a lăsat 

Dumnezeu mai desperecheat. Dacă-ți dă papuci, are numai unul, dacă-ți dă 

tacâmuri, are numai furculiță, dacă te poftește să faci țigară, are tutun și n-are 

hârtie, în sfârșit, notar, notar, în toată puterea cuvântului." 

 Numit procuror la Tribunalul Dâmbovița (Târgoviște), este nevoit să 

părăsească meleagurile Dobrogei pentru a începe o viață nouă aici, unde stă cu 

gazdă. Și de aici îi scrie prietenului său, povestindu-i nu doar despre gazda sa, 

potretizând-o, ci și despre împrejurimile orașului unde s-a mutat, mai exact 

Mănăstirea Dealului, o descriere poetică am putea spune, memorabilă. ,,Pozițiile 

din prejurul Târgoviștei sunt în adevăr admirabile. În momentul în care-ți scriu, 

trompetele de la Mănăstirea Dealului cântă ceasurile de culcare, și accentele lor 

dulci și depărtate parcă invită somnul să ne adoarmă. Cântecul zorilor seamănă 

cu glasul uitării; de aceea îți dișteaptă în suflet o tristețe inexplicabilă, un regret 

dulce, o simțire poetică, care moare cu tăcerea lor. Trebuie să știi că la 

Mănăstirea Dealului astăzi nu mai sunt decât vreo patru călugări, ultimele 

rămășițe ale unei generații care a cunoscut pe Cârlova tânăr; ceilalți au murit, iar 

lăcașul cel sfânt azi e cazarmă pentru școala divizionară. Mai jos e Mănăstirea 

Viforâta, unde se zice că ar fi iubit Cârlova pe maica Elisabeta, pe iubita lui Lina. 

Această mănăstire e încă locuită de maici, și încă bine locuită, căci are vreo 80 de 

călugărițe. Cât oi putea de curând o să mă duc să le vizitez. 

  Îți închipuiești tu un amor într-o mănăstire? Trebuie să fie așa de sfânt și 

așa de dulce !..... A !....tu ți-l închipuiești fiindcă tu ai iubit într-o mănăstire."134 

 

Portretizarea ca mijloc de imortalizare și transmitere de informație 

 

          Ajuns în satul Topolog tot datorită îndatoririlor profesionale, întâlnește un  

turc ce l-a impresionat , povestindu-i și prienenului său atât despre dânsul cât și 

despre familia lui. ,, La Topolog am găsit un turc cu multă omenie, pe care-l 

avusesem la instrucție și care se chema Sadîc. M-a cinstit, m-a sărbătorit, mi-a 

povestit de la socru lui Mahomed. E singurul turc pe care l-am auzit vorbind de 

femeia sa, sau mai bine zicând de femeile sale, căci are două. Se plânge sărmanu 

                                                           
133 Duiliu Zamfirescu, Opere, Vol VII, Editura Minerva , București, 1984, pag.118. 
134 Ibidem, pag. 138. 
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că n-are copii; deci înțelegi pe ce gamă se aranja destăinuirea lui, mai ales că era 

și doctoru de față."135  Nu doar turcul l-a impresionat pe Duiliu Zamfirescu  ci și 

modul de viață al femeilor turce. ,, Într-adevăr , când te gândești la degradarea 

intelectuală în care e ținută femeia turcă ,  te revolți contra tuturor legilor lor, 

și-ți vine să zvârli cu fesu după Mahomed. Atâta egoism  nu s-a mai văzut la 

nici un profet pământean ! Femeile sunt niște adevărate mașini de copii, niște 

râșnițe, care îndată ce se hodorogesc puțin trece în camera vechiturilo."136  O 

astfel de întâmplae stă la baza nuvelei Noapte bună. 

         Deasemeni ține să-l informeze pe Duiliu Ioanin despre prietenul său cu 

care locuiește, despre cel care ajunge a-i fi confesor. ,, Am un prieten de 70 de 

ani, doctor. Dacă poartă părul etății lui pe frunte, în piept poartă o inimă ca a 

noastră, tânără, entuziastă, bună. E polonez și prin urmare e republican 

.Locuiesc cu dânsul. Visând și discutând împreună despre libertate, despre 

fericire, despre Dumnezeu, am ajuns fără voie să-i spui aceea ce aveam prea 

mult în inimă : iubirea mea."137 Iată că nu se confesează doar prin scrisori ci-și 

face prieteni față de care își deschide sufletul. 

Proaspăt mutat la Târgoviște unde este numit procuror în 1881 își ia 

gazdă la  Marița Sardareasa cu care stabilește repede o relație frumoasă, bazată 

pe respect. ,,Acum mă găsesc cu domiciliul la cucoana Marița Sardareasă, un fel 

de smochină omenească cu colți pe frunte, care la fiecare vorbă te drăgostește ; 

maică-n sus, maică-n jos, domnule procuror mamă, la dreapta, băiatu mami la 

stânga; în sfârșit un putinei de bunătăți."138 

 

Conturarea trăsăturilor de caracter ale tânărului Duiliu Zamfirescu 

 

          ,,Cea mai durabilă și cea mai actuală operă a lui Duiliu Zamfirescu este 

corespondența lui literară. Nicăieri nu s-a exprimat scriitorul mai original, mai 

spontan și mai viu ca în sutele de epistole trimise de-a lungul anilor din 

peregrinajul său diplomatic. El și-a construit involuntar un autoportret moral, 

care trebuie în sfârșit confruntat cu acela contrafăcut în bună măsură de 

contemporani și a risipit veritabile pagini de literatură, născute dintr-un condei 

înzestrat, alunecând nestingherit de prejudecăți pe hârtie. "139 

                                                           
135 Ibidem, pag. 119. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem, pag.126. 
138 Ibidem, pag.137. 
139 *** Biblioteca critică, Duiliu Zamfirescu , Editura Eminescu, București, 1976, pag.294 
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               Aflat la Focșani, merge la o partită de vânătoare,descrie pădurea , atras 

de liniștea acesteia. Acest lucru denotă sensibilitatea poetului, înclinația lui 

pentru liniște și singurătate. Sigur că între paginille acestor scrisori aflăm pe 

Duiliu Zamfirescu este îndrăgostit de Eliza  Ioanid căsătorită Dănescu. O iubire 

sinceră, așa cum ne putem da seama, deoarece el îi dorește doar bine chiar dacă 

ea se va căsători cu altul.  

         ,,Și apoi, când visurile vor trece, când din femeia nobilă și ideală a tinereții 

va rămâne numai femeia onestă a maturității, poate va fi pe deplin fericită.  

 Vezi tu, această idee de o fericire posibilă mă indignează; și cu toate astea i-o 

doresc din suflet, din adâncul inimii."140 

           O iubește atât de mult încât găsește asemănări și trăsături de-ale Elizei și 

în alte fete pe care le cunoaște întâmplător. ,, Să-ți spun ceva: este aici o fetiță a 

unui bătrân foarte de cinste, fratele profesorului Circă; am găsit oarecare 

asemănare în voiciunea și umbletul ei cu acela al Elizei. Când ai ști cum mi-a 

bătut inima văzând-o de departe !... Păcat că nasul îl are în miniatură numai."141 

Nu doar că este îndrăgostit dar și suferința sa datorită acestei iubiri irealizabile 

transformă scrisorile către prietenul său în adevărate file de jurnal.  

            Fire sensibilă, realist – după cum se poate observa ,  Duiliu Zamfirescu 

detestă noua meserie , mai ales aspectele sale urâte, dându-și seama singur, că 

nu este făcut pentru meseria de procuror. ,,Dacă ai sta ca mine toată ziua să 

primești la plângeri și să asculți pe toți nebunii spunând de când a urzit 

Dumnezeu pământu; dacă ai fi silit să-ți petreci cea mai mare parte din vreme 

afundat cu nasu și cu spiritu în dosare, ai înțelege ușor cu câtă bucurie primesc 

scrisorile tale și cu câtă nerăbdare le citesc. Hotărâtor, nu sunt făcut să fiu 

procuror."142 Este cunoscut faptul că Duiliu Zamfirescu provine dintr-o familie 

modestă. Dar acest lucru nu-l împiedică să-și dorească celebritatea. Astfel 

încetul cu încetul ambiția, dorința de a deveni cunoscut pun stăpânire pe 

tânărul poet.,,Îți mărturisesc că am momente de furioasă dorință de a deveni 

celebru. Ele trec însă ca niște gânduri străine îndată ce-mi aduc aminte de tristul 

glas al inimei mele."143 

               Nu doar că este sensibil, realist, inteligent,  dar Duiliu Zamfirescu are și 

simțul umorului. Îi descrie prietenului său momentul în care traversează 

Dunărea alături de un curcan într-un mod haios care fură cu siguranță zâmbete 

                                                           
140 Duiliu Zamfirescu, Opere, Vol VII, Editura Minerva , București, 1984, pag.108. 
141 Ibidem, pag. 111. 
142 Ibidem, pag. 107. 
143 Ibidem, pag. 117 
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celor ce lecturează această corespondență. ,, Alături de mine era un curcan pe 

care-l aduceam de la țară și care nu-nțelegea deloc ce însemna acel zgomot 

drăcesc de apă și acea legănare fără sfârșit. Într-un moment, un val răsfrânt de 

maluri l-a făcut să înțeleagă, printr-o dușe foarte demonstartivă, natura 

zgomotului. Să fi văzut de-acolo protestații pe bietu curcan.144 

Preferințele sale literare, dorința de afirmare, colaborarea cu diferite 

periodice nu fac decât să ne prezinte pe tânărul Duiliu Zamfirescu preocupat de 

literatură, de frumos. Ba chiar are cunoștințe literare suficiente pentru a-l 

introduce și pe Duiliu Ioanin în universul operei pe care-l studiază. ,, Nu știu 

dacă cunoști opera lui Castelar : Amintiri de Italia. E în adevăr cea mai splendită 

creație a secolului nostru, o operă titană, vie; un gigant care trăiește din oasele 

cimitirelor, din ruinele monumentelor, din viața trecutului, dar un gigant atât de 

gigantic, atât de mare, încât, în adevăr, ești mândru gândindu-te că creierul 

omenesc în al XIX-lea secol poate să producă astfel de colosale lucruri."145  

           Ne dăm seama de inteligența scriitorului , de cunoștințele sale literare ce 

par a fi destul de vaste și de preocuparea pentru scris nu doar din lectura sa ci și 

din traducerile pe care le realizează, anume drama Hernani, scrisă de Victor 

Hugo, traduceri pe care le realizează cu plăcere. ,, Cred să-ncep actul III din 

Hernani cu o ardoare tot atât de mare ca mai nainte."146 Citește pe Rousseau și 

pe Lamartine, pe Musset  dar și pe Emilio Castelar,  despre a cărui carte - L'art, 

la religion et la nature en Italie ( pe care o numește Amintiri în Italia) care-i place 

nespus de mult și despre care are doar cuvinte de laudă. ,, Nu știu dacă cunoști 

opera lui Castelar: Amintiri de Italia. E în adevăr cea mai splendidă creație a 

secolului nostru, o operă titană, vie; un gigant care trăiește  din oasele 

cimitirelor, din ruinele monumentelor, din viața trecutului, dar un gigant atât de 

gigantic, atât de mare, încât, în adevăr, ești mândru gândindu-te că creierul 

omenesc în al XIX-lea secol poate să producă astfel de colosale lucruri. E 

credința brahmanilor asupra nemurirei sufletului, unită cu cugetarea lui Platon 

și elocința frazei lui Bossuet; este poezia lui Lamartine scrisă pe lespezile 

înnegrite ale Colliseului; este melancolia exilului șoptită visătoarei Veneții și 

nălucirelor mării; este, în sfârșit  cea mai mare și cea mai frumoasă poemă care 

s-a scris vreodată în proză."147  

                                                           
144 Ibidem, pag. 135. 
145 Ibidem, pag. 100. 
146 Ibidem, pag.117. 
147 Ibidem, pag. 100. 
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Preocupările sale literare nu se rezumă doar la traduceri și lecturi ci , așa 

cum aflăm din scrisori ci scrie și publică. În România liberă, apare în decembrie 

1880 nuvela O pagină din viața lui Strauss, dedicată ,,Doamnei E. D", adică Elizei, 

nuvelă despre care dorește să afle părerea prietenului său. ,, Ai cetit nuvela mea 

din România liberă? Spune-mi în scrisoarea viitoare câte lucruri nu ți-au plăcut 

și ce ți-a plăcut."148  Și nu doar nuvele , schițe și portrete publică. Îndrăgostit și 

trist compune poezii pe care le publică sau le trimite prietenului cu rugămintea 

de a le publica. ,, În tristețea care m-a coprins întorcându-mă acasă, am scris 

această mică poezie, atins de poetica frumusețe a unui biet trandafir pe care 

mama mi l-a adus dintr-o glastră. Fii bun și treci pe la Literatoru spre a o lăsa să 

se publice."149 Este vorba despre poezia Un trandafir, publicată în Literatorul în 

anul 1881. 
        ,,Corespondența lui Duiliu Zamfirescu constituie un gen literar; dincolo de 

document ea se impune și prin însușiri stilistice, prin investigație 

psihologică, prin bogăție de senzații, dacă nu și de idei. A compune o 

scrisoare cu frumuseți literare, la capătul unei sforțări, cade în putința 

oricărui scriitor. Arta epistolară nu constă într-un efort, ci în capacitatea de a 

produce involuntar, cu necesitatea indiferentă a bradului ce dă rășină, 

alimentată de o sevă continuă și fatală; ea e efectul unei stări sufletești ce 

reclamă nevoia comunicării directe, a unor senzații, a unor impresii.”150 

 

                                                           
148 Ibidem, pag.133. 
149 Ibidem, pag.141. 
150 E. Lovinescu, T. Maiorescu și posteritatea lui critică, Ed. Casa Școalelor, București, 1943,  

p. 116. 
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Oglindire arhetipală și consistență ontologică în Empireul lui Heliade-

Rădulescu 
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Abstract: Anatolia in terms of descriptive and aesthetic form gives an oscillation between the 

horizon of character consciousness through a remodeled structure of the tongue and the 

demiurgic image to which all the teluric is subordinated. 

The creepy condition of evil makes it easier to portray the portraits of the characters 

through the coexistence within the work of the many literary motifs among which we 

mention: hatred, foolish pride, selfishness, envy. The act of fertile denial is questioned at 

the textual level by the semantic intensity that occupies a significant weighting, 

emphasizing linguistic anxiety canonization in some statements in Anatolia. This 

emotional crescendo outlines the painting of sensitivity focused on the technique of 

counterpoint and that of detail marked on semantic, stylistic and symbolic level by 

reference to biblical references. The pursued approaches are the incoherence, the 

expression and the expressivity that schematically outlines the cosmological model in an 

antinomic context of human duality.  

 

Keywords: archetypal, ontological consistency, anxiety of canonization, synchronism, 

counterpoint technique 

 

Când discutăm despre creația literară a lui Heliade Rădulesu identificăm 

două faze: prima prerevoluționară de orientare romantică cu rezultate pozitive 

în plan cultural dar care se finalizează undeva în preajma anului 1840, iar cea 

de-a doua urmează anului anterior menționat fiind una plină de obscuritate, de 

neclarități în majoritatea domeniilor din  viața sa. 

Aceste ipostaze confirmă dualitatea aceleeași individualități dificil de 

împăcat. Acest scriitor controversat este o personalitate artistic contradictorie ce 

poate fi deslușită prin prisma vocilor antinomice din interiorul scriitorului. Prin 

delimitarea celor două constatăm că până în 1840 Heliade Rădulescu are ca 

scrieri de forță : Culegere de proză și poezie( 1836) și  Căderea dracilor (1840). Opere 

cu valoare simbolică ar fi: Serafimul și heruvinul , Visul , O noapte pe ruinele 

Târgoviștei . 

După 1840 activitatea lui Heliade se concretizează spre delimitarea și 

identificarea sinelui, interiorității prin raportare la Divinitate, Logos astfel că 

traduce Biblia din limba greacă în jurul anului 1858 alături de sinteze de 
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recrutare religioasă, politică, filozofică sub un titlu reprezentativ : Biblicele 

plănuind să înfăptuiască o operă epopeică creștină, care să trateze începutul 

originar ( geneza) și având ca finalitate Apocalipsa, organizată în douăzeci de 

cânturi - Anatolida sau omul și forțele. Au văzut lumina tiparului doar 5 cânturi 

din acest vast proiect : Tohu-Bohu, Imnul creațiunii, Viața sau androginul , Arborele 

științei și Moartea sau frații. Cu perspective biblică, scriitorul direcționează 

viziunea unui tablou cosmic monumental reprezentării genezei intregului 

univers. O altă creație literară amplă o reprezintă lucrarea intitulată Umanitatea , 

un poem cu patru  direcții fundamentale : Biblice, Evanghelice, Omul social, Omul 

individual.  

Conform  Dicționarului Explicativ  al Limbii Române  empireu  este un 

substantiv neutru , iar în  mitologia greco- romană reprezintă partea cea mai de 

sus a bolții cerești unde se afla locașul zeilor și al focului etern. 2 sn Reședința 

zeilor. 3 sn (Liv; pex) Locașul celor fericiți , cer.  

Tematica poemului reunește în totalitatea structurii componente ca teme 

fundamentale ce stau la baza Genezei, cum ar fi : Improbabilul, Infinitul 

Absolut, Necunoscutul, Idealitate. Ca și motive subsidiare amintim  fortuna 

labilis, vanitas vanitatum et omnia vanitas, fugit irreparabile tempus. Poemul 

accentuează două perspective către latura interioară a Universului și cea a 

Spiritului. Nevoia de aspirație spre  Infinit accentuează infinitudinea ca fiind net 

superioară  finitudinii deoarece ea reprezintă includerea în profunzimea Lumii, 

în teluric unde identificăm viziunile esențialului. Clasarea limbajului poetic ca 

formă de manifestare a limbii  deplasând centrul de interes de la imaginea 

externă a existenței spre nucleul semnificațiilor, către esență. Starea omenească a 

lui Satan simte golul unei disperări: ,,Cu tremur şi teroare să stăm pe loc, cu 

frică, / La toţi atenţiune! Căzutul e Satan! /Satan! răsună cerul, satan! se nalţă, 

pică / Satan! din sferă-n sferă, şi-n haos urlă - AN!!!/ Cu mult este mai mare 

căderea spirituală, / Şi nu pot fi cuvinte a se asemăna/ Cu oricare cădere ce e 

materială,/ E mică-asemănare concret a se-arăta ./ Când aste întunerici de lumi 

nenumărate, “   

,,Pământul era pustiu și gol “ -  expresie din limba ebraică tohu wa- bohu 

(pustiu și gol) este alcătuită din două substantive comune, de genul  neutru, 

numărul singular , în raport de coordonare prin utilizarea conjuncției simple 

coordonatoare copulative ,, și “. Aceste cuvinte pot avea atât sens de bază 

propriu și secundar alături de cel de bază și figurat. De reținut sunt și derivatele 

cu sufixe ,, pustietate “ și   ,, goliciune “ cu valoare simbolică conotativă ce 

derivă din contextual metaforic al operei în discuție: ,, Zdrobiţi abia demonii se-

ntorc, îşi cată loc./ Şi ce loc să-şi mai afle? în locul de durere,/ În locul din afară şi 
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unde nu ajung / Nici pace, nici repaos, nici semne de tăcere:/ Exotic întuneric ş-

eternul suspin lung?/ Când s-ar lua unime în loc de măsurare/ O rază de la soare 

şi până la pământ,/ D-aci până la ceruri e mare depărtare!/ Unimi d-astă măsură 

nenumărate sânt./ Sau cât este din centrul al centrelor tăriei/ Şi până peste polul 

şi cel mai depărtat,/ De şapte ori atâta principiul fericirii 

A-mpins răul din ceruri damnării rezervat. “ 

 Cel dintâi cuvânt tohu simbolizează ,, nimic “, ,,gol “ ( Ieremia 4: 23) sau 

,, pustiu “ (Iov 6 :18). Cuvântul semnifică ,,deșertăciunea “ idolilor ( ,, lucruri de 

nimic “ , Cornilescu), (1 Samuel 12:21) sau lipsa de importanță ( ,,o nimica , 

Cornilescu) a popoarelor în ochii lui Dumnezeu ( Isaia 40:17), pledoarie goală 

(Isaia 59.4, RVS ,, lucruri deșarte “ , Cornilescu) Cuvântul următor  bohu îl 

identificăm pe tot parcursul Bibliei,  ca avînd valoarea de ,,pustiire “ și ,, 

nimicire “ ca rezultata al judecății Domnului (Isaia 34:14), ( Ieremia 4:23) 

Tohu wa-bohu se referă din punct de vedere al creației la starea materiei 

înainte de ordinea adusă de Cuvînt, de Logos, de Verb. Configurarea  poetică a 

Anatolidei este de sorginte transempirică prin manifestarea simbolurilor și 

metaforelor prevalente. Angoasa de la suprafață pare a fi înlocuită de o neliniște 

autentică. Starea dezorientată a Finței umane  de a se trezi  deodată prăbușită 

într-o existență abandonată de Dumnezeu, reprezintă creuzetul inegalabilelor 

angoase la nivelul conștiinței vinovate: ,,În ceartă elementele, cutremur în tărie,/ 

N-ar face-atâta uiet ca-ast zvon spiritual./Ca soarele de mare, mai mare între 

stele /Şi stinşi d-a lor lumină ca Urius, Titan,/Aşa cad legioane de spirite 

rebele,/Moloh, Baal, Asmode, Dagon, Rimnon, Satan./Cad repezi nouă zile; 

căderea se-ndesează, / Din regiune-ntr-alta mai repezi vâjâiesc,/Se-ntoarce 

fiecare spre ceruri, să mai vază, / Şi trăsnete-nmulţite din urmă îi ajung. “ 

Această criză a limbajului marcat prin versurile anterioare aduc un plus 

de clarificare asupra faptului că are ca incipit motive duhovnicești și nu 

pătrunzătoare, iar nu trebuința realizării unor efecte stilistice noi. Nu existența 

spirituală zbuciumată a primilor oamenilor este învechită, depășită, ci limbajul 

s-a demodat. Dramatismul sinelui dual, sfâșierea unei conștiințe în găsirea 

,,echilibrului antitezeler,, pentru concilierea antinomiilor, vocile antitetice ale 

scriitorului însuși- toate acestea reies din creația sa literară. Heliade este un 

idealist, atras de schimbările realului, meditând la conceptual actului social, 

cultural etc .Din punct de vedere cultural realizările lui capătă o turnură 

simbolică, având o valoare în raport cu poziția sa raportată la realitățile istorice 

în cadrul umanității . Sub eticheta individualității sale duale, rezonanța creativă 

oscilează între satiric și epopeic, între grotesc și măreț în propozițiile, frazele cu 

o povară incisivă: ,, Aşa munţii de flăcări, dup-astă-anomalie/În flisv plesnesc, 
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se nalţă, iar cad şi iar plesnesc./S-alină-apoi tumultul şi nu mai e 

vedere,/Profund, mare-ntuneric în mijlocul de foc,/Vârteje de fum negru rotează 

în tăcere;/Zdrobiţi abia demonii se-ntorc, îşi cată loc./Şi ce loc să-şi mai afle?/în 

locul de durere,/În locul din afară şi unde nu ajung/Nici pace, nici repaos, nici 

semne de tăcere:/Exotic întuneric ş-eternul suspin lung?/Când s-ar lua unime în 

loc de măsurare/O rază de la soare şi până la pământ. “ 

O direcție de interpretare ne-o oferă Tudor Vianu afirmând că ,, 

originalitatea cea mai izbitoare a lui Heliade trebuie căutată în conformitate cu 

temperamental lui , în expresia sentimentelor de indignare și revolă. Anatolida 

este metafora simbolică a opiniei lui Heliade despre rolul creației în oglindirea 

lumii. Cîntul I reprezintă un discurs lung al introducerii în Geneza Pământului, 

unde este relatat sensul istoriei ca manifestarea determinării umane. Limbajul 

este interpretat de Heliade într-unul în care predomină elemente și denumiri 

biblice : ,,Şi unde se dezvoltă virtuţile florali/Acolo unde-adie zefirul de 

clemenţă/Prin arborii ştiinţei ce Domnul! Domn! Şoptesc/În quietutea naltă d-

amor, de inocenţă,/ La râuri de viaţă ce Domn! iar murmuiesc ,, sau  Răpiţi în 

adorare, de Domnul însuflaţi./Fiinţe de simţire, cu totul de vedere,/Contemplă în 

mirare p-eternul Iehova/În marele panhymniu, în sfânta preveghere/Întreg 

nemărginitul răsună: Osana!... În sânu-eternităţii, de angeli nevăzut,/Etern era şi 

Fiul, cu Pater d-o fiinţă,.Ca un moştean al gloriei, ca Verb şi creator,/Puteri, 

virtuţi într-însul să se identifice…/Atenţi în tot amorul, ascultă, se supun/Văd 

toţi pe Fiul gloriei l-a Patrelui său dreaptă/Şi cunoscut se face Cuvântul peste 

tot;…/Se-ntrec să se închine la Marele Cuvânt,/Prin el să se-ntregească în toată-a 

lor fiinţă/Şi-ntr-însele să cheme al lui coborământ/… Pe dânsul se aşează Divinul 

Verb şi Fiu “ din Cintul I . 

Limbajul este în contrast cu cel obișnuit, comun, deoarece este unul de 

factură simbolică, care evocă valorile primordiale ale omului și lumii. În 

viziunea poetului conexiunea dintre apelativ și creatură, făptură este una 

misterioasă. În opera supusă studiului, cel dintâi act al omului, aproximativ 

creator este identificat ca fiind acela al menționării Cosmosului în antiteză cu 

prăbușirea din Eden ce are ca și correspondent în istorie omiterea apelativului și 

implicit a însemnătății lui. Acestora putem atribui ideea lui Heliade din 

Deascrierea Europei după tratatul de la Paris:, pierzând lucrurile am pierdut și 

adevărata însemnătate  a lucrurilor. “ - ,, Plumb e uşurinţa şi cerul se 

desface;/Cad rebelii-n spaţiu şi vâjâie căzând,/Haos, abis mare-i aşteaptă 

căscând/Pică şi se schimbă pe cât trec din cer/Capete de angeli, de demoni 

picioare,/Aripă cerească una se mai vede,/Alta infernală la vale-

nnegreşte,/Monstru la alţi capul în abis precede/Tălpile, lumină în cer mai 
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luceşte./Neagră, fumegândă acum sunt volvoare,/Nume, suvenire din ceruri le 

pier. 

Se-nchide empireul. “ 

Evident este faptul că I.Heliade Rădulescu utilizează în poemul 

menționat o categorie diversificată de registre afective și stilistice. Întâlnim 

elementele vorbirii directe ( dialog ,, Şi pacea le anunţă prea blândul 

Gabriel./�Cu tremur şi teroare să stăm pe loc, cu frică,/La toţi atenţiune! “ ; 

monolog: ,,Şi ce loc să-şi mai afle? în locul de durere,/În locul din afară şi unde 

nu ajung/Nici pace, nici repaos, nici semne de tăcere:/ Exotic întuneric ş-eternul 

suspin lung?“) alături de cele narative care accentuează descrierea evocatoare și 

plastică.  

Sentimentul iubirii în viziunea lui Heliade reprezintă de fapt o stare de 

regres ontologic în care diverse stări afective se manifestă cum ar fi: încântarea 

și desfătarea , tristețea profundă, dezamăgirea. Toate acestea se întorc impotriva 

ființei umane, accentuând lipsa de repere, de resorturi ferme într-o lume ce-l 

izolează pe care o percepe ca fiind înstrăinată, deoarece omul, poetul simte 

acum un fel de degringoladă a trăirilor, neputând distinge provocarea și 

justificarea senzațiilor, a percepțiilor existente ca intr-un halou. În Anatolida, 

Heliade Rădulescu integrează forme populare, fonetisme arhaice, regionalisme 

alături de alte elemente specifice oralității pentru a contura o viziune și o 

atmosferă specifică: ,, Arhangelul răsuflă, resaltă-n el simţirea,/Se-ncântă d-a sa 

filie întâiul duh sperjur./Se înamoră; ea îl răpeşte,/Şi mii de angeli o numesc 

sor,/La toţi ea râde, ascuns fior/Pe toţi petrece. La toţi clipeşte,/Pe toţi provoacă, 

la toţi se-ntinde,/Cu toţi e dulce, ochii-i vorbesc;/Şi cap, şi inimi la toţi 

aprinde,/Ard de plăcere, tremur, doresc/Ce  mare şi teribilă la angeli încercare! “ 

Poezia se învață ca orice techne (gr. meșteșug, iscusință, artă, știință 

aplicată) conclude Heliade, ea exprimând un sistem lingvistic  și trăsăturile de 

bază ale acestuia ce necesită comprehensiune. Scriitorul prezintă în lucrarea 

Regulile sau gramatica poeziei: „Poezia își are limba ei ca și toate celelalte științe și 

meșteșuguri, și, ca să o înțelegi, trebuie sa o înveți precum se învață toate limbile 

[…]“ (apud Marino, 1968: 318). Relația univocă poezie – cod lingvistic  are la 

bază  după Paul Cornea, trei elemente fundamentale: „intuiția orfică a unei 

realități spirituale disimulată îndărătul aparențelor; un vocabular puternic, în 

parte de invenție personală, conținând un mare număr de abstracțiuni (deci 

capabil să denumească un vast nomenclator conceptual); în fine, densificarea 

câmpului semantic printr-o rostire secționată, frustă, lăsată dinadins în 

nedeterminare, făcută complice cu tăcerea, transformată în mister“ (1980: 28). 

Heliade Rădulescu este frământat de puritatea liricii, de tot ce este sacru în ea. 
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Paul Cornea așează în prim plan idea de amânare , de suprimare a prezentării 

unei acțiuni sau unui obiect , unde această sincopă a limbajului va avea drept 

finalitate o multitudine de sensuri posibile: ,,Când toate s-ar exmulge din marea 

concentrare,/Ieşind din a lor axe, şi nu s-ar mai ţinea,/S-ar precipita-n spaţiu 

spre-eterna lor pierzare/Şi una peste alta zdrobindu-se-ar cădea./Ast uiet ce ar 

face totala-anomalie,/Amestecul, ciocnirea, zgomult material,/În ceartă 

elementele, cutremur în tărie,/N-ar face-atâta uiet ca-ast zvon spiritual. “ 

Menționăm din acest punct de vedere opinia lui Adrian Marino : „marile 

sinteze de la începutul veacului (al XIX-lea, n. n.), istorice și sociologice, vor 

sublinia cu putere relația literatură-religie. […] O puternică romantizare a 

creștinismului se constată și în literatura germana, italiana etc. Treptat, această  

fervoare se convertește sau se „hibridizează cu estetismul“ (1992: 174).  

În Biblice și chiar în Suvenirele și impresiile unui proscris, întâlnim o inițiere 

în illo tempore prin  utilizarea  unui cod lingvistic, a unui „idiom-simbol“. 

Ideeea centrală o reprezintă  strădania irealizabilă a unei „limbi adamice“, în 

acord cu ideologia „tare“ a unei epoci în prelungirea Iluminismului, care 

prescria ca fundament gnoseologic enunțarea exclusiv a adevărului. „Căci, se 

credea, dacă nu ar putea spune minciuni, dacă n-ar putea ignora voit sau nu 

adevărul, oamenii s-ar înțelege perfect între ei“ (1992: 92), afirma, cu subtilă 

ironie, Andrei Cornea. 

 Idealul mesianic domină întreg textul operei , astfel că realul este 

descries prin termeni ce reprezintă Absolutul , indici ai unei splendori depline: ,, 

Acolo este tronul divinei providenţe,/Pe mii de miriade de repezi 

cherubimi./Cerească armonie organe mii răsună;/Poeţii-eternitătii, serafi 

întraripaţi,/Sub degete d-auzuri vii arpele înstrună,/Răpiţi în adorare,de 

Domnul însuflaţi/Fiinţe de simţire, cu totul de vedere,/Contemplă în mirare p-

eternul Iehova,/În marele panhymniu, în sfânta preveghere/Întreg nemărginitul 

răsună: Osana! “ Autorul  Anatolidei  este preocupat de lupta cu forțele 

tenebrelor din punct de vedere spiritual. Aici întâlnim crâmpeie de profetism 

mundan și transcedental. 

Afirmația lui Eugen Negrici, „Heliade e mai tânar și, prin asta, mai 

modern decât serii întregi de scriitori timorați de tradiție. Si cum să nu fie așa 

când în epoca sa, ca în spațiul edenic al primilor oameni, lipsește sentimentul 

ridicolului: tinerii fac jurăminte romanțioase în biserică pentru a schimba soarta 

țării, cred în utopii, lansează fantasmagorice proiecte. Heliade însuși se îmbracă 

în togă pentru a relatiniza limba și e gata să schimbe vorbele când nu poate 

modifica, cum vrea, realitatea“ (1980: 205). Precum aratam anterior, poetul 

retrasează liniile generale ale unui mister inițiatic în sens antic, în aceeași 
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măsură în care lupta cu elementele într-un sens aproape concret.  Ca paradigmă 

putem deduce că structura operei este una eteroclită având la bază un filon 

mistic. Opinia luii Al. Dima este una pertinentă: „Lumea (la Heliade Radulescu, 

n. n.) e văzută metafizic, dincolo de fenomenalitatea ei strictă, deci transcendent 

aici se îneacă în misticism, uneori de aspect talmudic și cabalistic“ (1982: 36). 

Ioana Em. Petrescu afirmă că „structura operei lui Heliade- Rădulescu respectă 

structura deltei «istorice», al cărei arhetip ramâne  Spiritul-Materia-Universul. 

Atunci când aspiră la valoarea de totalitate, opera se naște prin conjugarea a 

două limbaje (limbajul Spiritulu și cel al Materiei), cu o rezultanta de tip 

«Universul»“ (Zaciu, Papahagi, Sasu, II, 1998: 499). 

Filosofia lui Heliade Rădulescu are ca fundament un principiu clasic, și 

anume acela al armoniei lui Platon. În lucrarea Echilibru între antiteze, acesta 

afirma: „binele, cu un cuvânt, stă în echilibrul antitezelor și răul – în ruperea 

echilibrului antitezelor“ (apud Tomoioaga, 1980: 231). Astfel putem compara 

antitetic următoarele secvențe textuale: Al păcii spirt e una cu-al dragostei, 

blândeţii,/Al dragostei ş-al păcii într-una se unesc/Cu al inteligenţei ş-al naltei 

frumuseţii,/Şi toate iar în Domnul şi cresc, şi vieţuiesc.,, …. ,, Oribilă durere de 

frunte îl cuprinde/Şi fruntea i se umflă, nu-l mai încape loc;/În cugetu-i prin ură 

concepe şi s-aprinde,/Turbează apostatul, o spumă e, un foc.,, 

 Heliade Rădulescu împarte cognoscibilul în delte, din punct de vedere 

dialectic, astfel: delta supremă este reprezentată Dumnezeu-Tatal (Spiritul), 

Dumnezeu-Fiul (care poate fi Materia sau Universul) și Duhul Sfânt (Spiritul 

Verității). Radu Tomoioaga concluzionează: „În liniile sale esențiale, concepția 

filosofică a lui Eliade trebuie, de aceea, să fie considerată ca o varietate a 

dialecticii idealiste“. (1980: 236-237): ,, În juru-Omnipotenţei miniştrii toţi s-

adună,/Atenţi în tot amorul, ascultă, se supun,/Văd toţi pe Fiul gloriei l-a 

Patrelui său dreaptă/Şi cunoscut se face Cuvântul peste tot;/La vocea-i 

mundiferă creaţia aşteaptă/Şi laudă, mărire din arpele lor scot./Şi spirite, şi 

geniuri, şi minţi ce nasc ştiinţă/ Întrec să se închine la Marele Cuvânt,/Prin el să 

se-ntregească în toată-a lor fiinţă. “ 

Creația lui Heliade din punct de vedere estetic frapează prin forța 

grotescului, a reinterpretării spirituale din care rezultă construcția dualistă prin 

intermediul modelului cosmologic al scriitorului alături de reperele descriptive 

antagonice receptate pe tot parcursul textului. 
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Abstract: The Romanian literature retains from Marin Preda’s literary work  "The 

Meeting between the Lands", "The Moromete Family", "The Intruder", "Life as a 

Prey", "The Most Beloved of Earthlings", nonconformist writings for the ideological 

recipe of the time they were written, for which the writer's opponents did not find 

vulnerable points in the furious attack placed under the sign of fortuitous revisionism. 

They represent the prose writer’s resistance component, the undated part of his literary 

edifice, which provides his well-deserved place in the post-war Romanian literature. 

Not in the same situation are the novels "Ana Rosculet", "The Unfolding" and 

"Dark Windows", conjunctural texts in which Preda abdicates from the ethical and 

aesthetic principles in order to resort to the easy schematism of socialist realism 

practiced by writers in the 1950s. The compromise is not excruciating nor does it get 

Marin Preda out of guilt, yet it has as justification two terminals of Preda’s writing : 

the volume of short stories "The Meeting between the Lands" (1948) and the novel "The 

Moromete Family"- the first volume (1955). 

 

Key words:  ideological conformism, revisionism, socialist realism, conjunctural texts,   

compromise 

 

Sintagma  „scriitor compromis” atașată lui Preda a intrat în circulație 

după  Revoluția din decembrie 1989 și a fost folosită frecvent de criticii literari 

Ion Negoițescu, Nicolae Manolescu, Sami Damian, George Geacăr care și-au 

asumat statutul se  judecători morali ai prozatorului pe care l-au pus la indexul 

literaturii române pentru vinovății reale sau fictive. Noțiunile de  

nomenclaturist, colaboraționist folosite de criticii literari amintiți pentru 

etichetarea lui Marin Preda sunt  nu doar injuste, cât mai ales incorecte atunci 

când în discuție se află un scriitor, întrucât terminologia aceasta nu  provine din 

sfera literaturii și nu poate constitui un criteriu pe baza căruia să fie emise 

judecăți de valoare literară. Astfel de calificative provin din zona politicului, iar 

ele nu acoperă cu adevărat valoarea operei și  a carierei lui Preda . 

Literatura română reține din opera lui  Marin Preda „Întâlnirea din 

Pământuri”, „Moromeții”, „Intrusul”, „Viața ca o pradă”, „Cel mai iubit dintre 
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pământeni”, scrieri  nonconformise pentru rețetarul ideologic  al  timpului  în 

care au fost scrise, pentru care contestatarii scriitorului nu au găsit puncte 

vulnerabile în atacul furibund așezat sub semnul  revizionismului fortuit. Ele 

reprezintă componenta  de rezistență a prozatorului, parte nedatată a edificiului 

său literar, care îi asigură locul meritat în literatura postbelică. 

Nu în aceeași situație se află nuvelele „Ana Roșculeț”, „Desfășurarea” și 

„Ferestre întunecate”, texte conjuncturale în care Preda  abdică de la  principiile 

etice și estetice pentru a recurge la schematismul facil al realismului socialist 

practicat constant de scriitori în anii ʼ50. Compromisul nu este scuzabil și nici nu 

îl scoate din culpă pe Marin Preda, însă are ca justificare două  borne ale 

scrisului predist: volumul de nuvele „Întâlnirea din Pământuri” (1948) și 

romanul „Moromeții”(1955), volumul I. 

Nuvela „Ana Roșculeț”, apărută în volum în anul 1949 la Editura pentru  

Literatură și Artă este un exercițiu literar de echilibristică prin care Marin Preda 

încearcă printr-un mimetism facil să așeze o poveste de viață în schema 

prestabilită a realismului socialist pentru a se elibera de suspiciunile care planau 

asupra sa.  Până la un anumit punct, textul nuvelei prezintă experiența 

conjugală traumatizantă pe care o traversează Ana Roșculeț și violențele la care 

este supusă de către concubinul ei, Tomiță „bocsierul”. 

Copleșită de greutăți, cu responsabilitatea creșterii unei fetițe de  

unsprezece ani, lipsită de perspective, Ana Roșculeț descoperă  orizontul 

luminos al existenței sub farul călăuzitor al partidului  și al colegilor săi, membri 

de partid de la Filatura Românească de Bumbac. Cu  ajutorul acestora, Ana 

învață o meserie, își depășește condiția umilă, învață să scrie și să citească, se 

înscrie în  partid și este trimisă în final să reprezinte muncitorimea la congresul 

intelectualilor din întreaga lume care luptă pentru pace, desfășurat în Polonia, la 

Wroclaw. 

Conflictul nuvelei cu o deschidere în evantai, cu un crescendo care 

reliefează progresul înregistrat de protagoniști, beneficiază din partea  autorului 

de aplicarea unor șabloane ale  realismului socialist, intervenție care dăunează 

credibilității textului și transformă personajul într-o marionetă a destinului 

modelat de partid. Prin tehnica flash-back-ului  autorul  își ajută personajul să 

recupereze cu ajutorul visului revelator trecutul întunecat și să  conștientizeze  

diferența  dintre lumea veche ( chiaburii) și lumea nouă ( muncitorii): „Se visase 

cu zece ani în urmă, când plecase de la țară și intrase la stăpân .Într-o zi de duminică  

rămăsese singură acasă. Ieșise apoi în oraș  și se plimbase toată ziua. Spre seară a 

cunoscut un tânăr care lucra la Filatura Românescă de Bumbac. După o lună de zile , 

bărbatul a scos-o de la stăpân, iar după altă lună a fost  angajată la  Filatură. Acolo, 
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după ce a măturat praful de bumbac aproape un an de zile i s-a dat în primire o 

mașină.”151 

Secvența citată ilustrează unul dintre clișeele epocii:înlăturarea 

exploatării omului de către om.Stăpânii la care lucra Ana Roșculeț trebuia să 

dobândească în ochii  cititorilor imaginea exploatatorilor, a chiaburilor nemiloși 

care îi asupresc pe oamenii simpli. Bărbatul care o scoate din condiția umilă și 

care îi devine pentru scurt timp soț se identifică în ochii Anei cu ipostaza 

modernă a salvatorului, muncitorul în salopetă albastră, cu suflet generos și plin 

de compasiune și înțelegere care o extrage din întunericul unei lumi  decadente 

și o  cheamă la o viață nouă. 

Schimbările din viața Anei încep să prindă contur după discuția  

deschisă purtată cu Pavel Vasile, președintele comitetului din fabrică, omul care 

ilustrează în text grija partidului față de oamenii muncii. Președintele este în 

text ipostaza comunistului umanizat de suferința semenului neajutorat, o 

variantă a  modelului biblic răsturnat ce întrupează compasiunea, un alt clișeu 

al  scrierilor impuse de realismul socialist.El ia asupra lui  povara tinerei 

muncitoare pe care o încurajează recurgând la stereotipii de limbaj: „Tovarășă, n-

am vrut să te învinuiesc, îi spuse cu alt glas.Ah, ce fire ai! Păi nu faci nimic, așa! Nu se 

trăiește așa! Nu vezi cum e la noi ?Singur nu ajungi nicăieri. Te lupți, te lupți mereu, și 

nu poți să schimbi nimic. Acum, gata, lasă! N-o să treacă prea mult timp și oameni ca 

ăștia…. dar  trebuie… în sfârșit! Bine că știm! D-aia  îți spuneam: trebuia să vii aici, 

era chiar pe vremea când se făceau anchete pentru  locuințele filaturii  noastre.”152 

Finalul întâlnirii este contaminat de același optimism forțat al 

președintelui, care exprimă, prin forma de  plural,  veghea permanentă a  

partidului față de clasa muncitoare: „Ei , tovarășă Ana, îmi pare bine că te-am 

cunoscut. Ai o viață familială chinuită, și rău ai făcut că    te-ai lăsat prinsă până 

acuma, dar , vasăzică, bine că știm și o să ne gândim, așa că treci mâine să discutăm, să 

vedem ce este de făcut ! Nu sta singură, tovarășă! Să nu-ți fie frică de  de nimeni, auzi? 

Treci mâine!... noroc și spor la lucru !”153 

Discursul lozincard al președintelui și îndemnul mobilizator adresat 

Anei de a se angaja cu  toată ființa  în întrecerea socialistă au rolul de a crea în 

subconștientul acesteia impresia că se află pe drumul cel bun al construirii unui 

viitor luminos la care este chemată să participe. Utopia lumii perfecte  după 

modelul sovietic este întreținută în text de prezența jurnalului jurnalului 

                                                           
151 Marin Preda, Opere, vol. I, Editura Univers  enciclopedic, București, 2002, p. 599-600 
152 Ibidem, p. 616 
153 Ibidem, p. 617 
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mobilizator al reușitelor obținute de clasa muncitoare și condamnarea  odiosului 

trecut capitalism. 

Jurnalul de informare despre succesele de la Uzinele Reșița reprezintă 

un astfel de preambul motivațional al filmului sovietic difuzat la cinematograf, 

primul film pe care Ana Roșculeț îl vizionează în compania fetiței ei căreia îi 

distribuie rolul de lector al subtitrării.Filmul propagandistic are un puternic 

impact emoțional asupra Anei care se identifică cu personajul feminin din film 

și simte dorința de ascensiune. 

Preda introduce  astfel în corpul nuvelei mitul proletarului preluat din 

literatura de masă care își depășește condiția precară și este prezentat ca 

exemplu, după ce învinge piedicile vechii orânduiri. Modelul învingătorului din 

filmul sovietic trezește în Ana Roșculeț convingerea că se poate elibera de 

prejudecăți și că poate urca la rândul ei pe scara socială: „Dar după un ceas, 

povestea de pe ecran, cu o țărancă ajunsă președinte de colhoz, apoi deputat în Sovietul 

Suprem, puse stăpânire pe ea atât de mult, încât, atunci când femeia fu încolțită de 

dușmanii noii orânduiri și căzu împușcată pe niște scări, Ana abia se stăpâni să nu 

țipe.”154 

Evoluția ulterioară a Anei Roșculeț se produce sub impulsul substituirii 

de personalitate după reușita protagonistei din pelicula cinematografică. 

Cursurile de alfabetizare ale oamenilor muncii – un alt element de influență 

proletară preluat de Preda – sunt urmate de muncitoarea din Filatură cu un 

singur gând – înscrierea în partid, care să-i deschidă calea către noi orizonturi. 

Dificultatea Anei de a se exprima în scris este compensată în plan narativ de 

limbajul de lemn al comitetului de partid din fabrică (Pavel, Vișan, Constanța, 

Ierulescu) prin debitarea lozincilor despre sprijinul necondiționat al partidului 

și învinuirea sistemului capitalist. 

Progresele înregistrate de lucrătoarea Ana Roșculet în dorința de a avea 

acces la cunoaștere vegheate de responsabila de la cadre sunt elogiate de fostul 

președinte al comitetului ajuns director. Autorul grefează în text două 

componente ale literaturii partinice: elogiile aduse oamenilor muncii în 

ședințele de partid, urmate, după caz, de critică și autocritică în același context. 

Discursul directorului în plenul ședinței se constituie într-un prinos 

(prilej) de recunoștință adus Partidului clasei muncitoare care a creat: ”noi 

condiții de viață” oamenilor muncii: „El vorbi despre cazul lucrătoarei Ana 

Roșculeț, care nu s-a mulțumit numai să-și aducă aminte cele ce uitase din cele trei clase 

primare învățate. Această tovarășă a mers cu pași repezi și, unde înainte se mulțumea 

                                                           
154 Ibidem, pp. 632-633 
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numai să doarmă, acum se afla pe un drum nou, care înainte îi era închis. Această 

tovarășă a uimit pe învățătoarea ei prin setea cu care voia să învețe cât mai mult și cât 

mai repede.”155 

Stereotipiile de limbaj, fala directorului filaturii, sunt preluate de Marin 

Preda din limbajul comunist standardizat al epocii impus de mijloacele de 

propagandă de partid, prin care se urmărea modelarea conștiinței oamenilor 

muncii și uniformizarea acțiunilor în scopul construirii socialismului măreț. 

Îndeplinirea sau depășirea planului de producție, însușirea educației socialiste, 

demascarea sabotorilor, atragerea cadrelor noi, lupta împotriva dușmanilor de 

clasă sunt doar câteva dintre clișeele lingvistice ale timpului pe care autorul le 

împrumută personajelor din nuvelă. 

Citită în structura de suprafață, nuvela „Ana Roșculeț” are toate 

atributele cerute de literatura prolecultistă: efortul muncitorimii de a făuri o 

lume nouă, ascuțirea luptei de clasă, alfabetizarea maselor, grija protectoare a 

partidului față de oamenii muncii. În structura de adâncime însă, textul conține 

elemente care se situează pe o poziție antagonistă (opusă), aspecte care 

revelează concepția autorului despre rețeta impusă de ideologii literari. 

În episodul filmului sovietic pe care îl vizionează protagonista nuvelei, 

Marin Preda strecoară câteva replici ale  unor ţărani, replici care nu sunt  deloc 

întâmplătoare şi peste care critica literată a trecut cu uşurinţă: „Ei, Vanca, ai să 

plesneşti de atâta somn... Ce-aveți de gând, putrezește grâul pe câmp... Ce spui, Proșka! 

Maicuța noastră Rusia a ajuns pe mâinile femeilor... Din partea mea , eu unul nu am 

nevoie de nimic... Las' să putrezească. Să vedem cum o s-o scoateți la cap cu colhozurile 

voastre.”156 

Dialogul țăranilor surprinde indiferența față de recolte, atitudine 

justificată prin desființarea proprietății private și trecerea terenurilor agricole în 

proprietatea gospodăriilor colective numite colhozuri. Modelul agriculturii 

rusești cu bunurile la comun a fost impus și în alte țări din sfera de influență a 

Uniunii Sovietice, iar entuziasmul din filmele de propagandă nu a găsit în cele 

mai multe situații corespondent în realitate. Țăranii nu au acceptat nici atunci 

când au fost constrânși să adere la gospodăriile agricole colective pentru că au 

văzut în această modalitate de practicare a agriculturii nu doar pierderea 

proprietății private, ci și o formă de subordonare economică față de statul 

centralizat. 

                                                           
155 Ibidem, p. 661 
156 Ibidem, p. 632 
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Cunoscător al realității din spațiul rural Preda nu putea fi adeptul 

dispariței proprietății private care echivala cu dispariția clasei țărănești pentru 

care pământul și animalele însemnau siguranța familiei și lipsa grijilor 

materiale. În volumul al doilea al romanului „Moromeții”, Ilie Moromete face o 

analiză lucidă  a acestui tip de agricultură „bezmetic” de care se disociază:  

 
„Agricultură de-asta în combinație o fi ea bună cui nu-i place să muncească, dar nu 

pentru mine, fiindcă eu dacă văd că porumbul se îngălbenește sau grâul crește rar, repede pun 

caii la ham, pun plugul la căruță, mă duc la deal și-l întorc, semăn din nou sus, semăn ce știu eu 

că îmi iese și nu pierd nimic, dar cu tine pierd, fiindcă până stau eu la discuție cu tine, până te 

conving că am dreptate, în fine, până te miști tu, a trecut vremea! (dacă te miști, dacă îți convine 

să vii de la locul unde te afli până la terenul cu pricina, că te costă benzină și carburant!) Că ați 

înființat voi ici-colo colhozuri și îndemnați lumea să facă la fel peste tot, păi da' ce crezi că eu nu 

m-am dus și n-am văzut? [...]Vite neîngrijite, nutreț risipit, pui de găină care în loc să mănânce 

ce li se dă, se învățaseră cu carne și se ciuguleau unii pe alții pe spinare, aveau spinările pline de 

sânge, apucă-te și bagă în oală o pasăre ca asta!”157 

 

Acțiunea din volumul al doilea al romanului „Moromeții” se petrece în 

aceeași perioadă cu cea din nuvela „Ana Roșculeț”, iar dialogul țăranilor din 

film exprimă același dispreț față de principiile agriculturii socialiste total 

neproductive pe care îl manifestă Ilie Moromete după ce vizitase un colhoz. 

Vocea auctorială este în concordanță cu gândirea țăranului și exprimă cel mai 

bine viziunea „colaboraționistului” Preda față de aceste experimente eșuate. 

Inserarea secvenței de film într-o nuvelă care prezintă reușitele 

industrializării forțate are o dublă semnificație: dispariția clasei țărănești prin 

mecanizarea agriculturii și distrugerea proprietății private, la care se adaugă 

urbanizarea țăranilor atrași pe șantiere, în fabrici și uzine și depopularea satelor. 

Neasimilarea acestora de către civilizația orașelor a contribuit la apariția 

conceptului de țăran urbanizat . Din rândul acestor dezrădăcinați s-a format 

clasa muncitoare în care se regăsește Ana Roșculeț, rămasă la periferia orașului 

și marcată de un complex de inferioritate. 

Nuvela „Ana Roșculeț” anticipează prin elemente care țin de comicul de 

limbaj sau de situație aspecte ce vor contura comedia tristă a  demagogiei 

comuniste, în care limbajul de lemn al lozincilor avea rolul de a camufla 

incapacitatatea  conducătorilor de a se plia pe situațiile concrete. Una din 

lozincile epocii „a lichida dușmanul de clasă” pune accentul pe verbul  

                                                           
157 Marin Preda, Opere, vol. II, Editura Univers  enciclopedic, București, 2002, pp. 375-376 
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„a lichida” care este folosit în textele proletcultiste cu sensul a demasca, a o rupe 

cu trecutul capitalist, văzut ca ceva vrednic de condamnat. 

În nuvelă Preda utilizează acest verb prin vocea personajului principal 

într-un mod voit comic, în stilul lui Caragiale: „- Ți-am spus mereu să nu te 

grăbești cu primirea schimbului și să mă aștepți și pe mine. Uită-te! Mai sunt două 

minute. Cum crezi că ai să înveți să lichidezi cu ruperea firelor?” 158  

A lichida dușmanul de clasă, o lozincă preferată de conducătorii de 

partid devine în text sinonimă cu a lichida cu ruperea firelor de bumbac. 

Lozinca este reluată și parodiată în „Moromeții”, volumul II, prin intermediul 

lui Bilă, un personaj cu o exprimare emfatică (bombastică) și o teatralitate a 

gesturilor desprinsă din comediile lui Caragiale: „Bagă de seamă, cutare, spunea el 

cu blândețea aceea a lui din glas sub care zăcea însă ceva neliniștitor, nu vreau să vii la 

sfat și să lichidezi afacerea aia. Vino, domnule, și aranjează lucrurile, președintele e 

supărat, ți-o spun cu lacrimi în ochi.” 159 

Marin Preda atribuie în mod premeditat personajelor astfel de expresii  

peiorative tocmai pentru a arăta că nu crede în emisarii ideologiei comuniste, 

iscusiți țesători de intrigi și de scenarii. Ana Roșculeț și Bilă sunt marionetele 

unui sistem politic autoritar, iar atitudinea lor de comuniști este superficială și 

se menține la nivelul de salvare a aparențelor. Ei simt că lumea în care se mișcă 

trăiește mirajul demagogiei și își însușesc cu ușurință un anumit tip de discurs 

pentru a culege beneficiile imediate, fără să aibă convingerea în adevărul din 

spusele lor. Că așa stau lucrurile o dovedește cameleonismul personajelor 

invocate în contexte diferite. 

Bilă este cel care îl agresează pe activistul Nicolae Moromete în timpul 

cuvântării despre necesitatea vânzării cerealelor la preț oficial, afirmând cu tărie 

că astăzi nu trebuie să fii comunist, ci anti-comunist. Același Bilă își face 

autocritica în ședința de analiză a campaniei agricole din Siliștea – Gumești și se 

arată contrariat de atitudinea lui Nae Marinescu pentru că i-a adus injurii lui și 

Uniunii Sovietice. După excluderea din partid, personajul își continuă recitalul 

și însoțește comisia de strângere a cotelor agricole din sat, chiar dacă oficial rolul 

lui se încheiase. 

Ana Roșculeț, comunista care se străduiește să-și educe conștiința  de 

clasă și învățăturile partidului pe care să le pună în practică, uită subit în timpul 

concediului de tot ceea ce a sădit mai bun partidul în ea și este înfățișată de către 

autor ca o comunistă cu o atitudine bovarică. Imaginea Anei în concediu este 

                                                           
158Marin Preda, Opere, vol. I, Editura Univers  enciclopedic, București, 2002, p. 635  
159 Marin Preda, Opere, vol. II, Editura Univers  enciclopedic, București, 2002, p. 203 
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contaminată de atracția vieții mondene: achiziționarea unei perechi de pantofi 

scumpi, lecturi sofisticate, plimbări nesfârșite pe bulevarde, vizionarea filmelor 

la cinematograf. Toate acestea contrastează cu imaginea sobră a muncitorului 

fruntaș preocupat de îndeplinirea planului de producție:  

 

„Își făcuse o rochie frumoasă de vară și-și cumpărase o pereche de pantofi foarte scumpi. 

Dimineața se scula târziu, făcea curat și gătea ceva. Se îmbrăca și pleca în oraș,  unde se 

plimba ore întregi , uitându-se prin vitrine ori urmărind să vadă dacă cucoanele au 

pantofi mai frumoși ca ai ei. Câteodată o dorință ascunsă o îmboldea să caute iar prin 

anticarii sau în librării o carte bună, să ia tramvaiul și să se întoarcă acasă unde să stea 

liniștită în patul ei și să citească. [...]Tot plimbându-se prin oraș, începuse să bage de 

seamă că are un trup frumos,mai frumos ca al cucoanelor pe care le vedea pe bulevard.”  
160 

Nuvela „Ana Roșculeț” considerată de contestatarii lui Marin Preda 

prima concesie făcută de scriitor noului regim politic instaurat se dovedește a fi 

doar o adaptare superficială a unor scheme construite de către ideologii 

realismului socialist, pe care prozatorul le depășește cu ușurință printr-un 

exercițiu de mimetism literar. Analizată cu atenție, „Ana Roșculeț” este o 

imagine eșuată a omului nou, o atragere neconvingătoare a contrastelor între 

gândirea rigidă a personajului îndoctrinat de învățăturile marxist-leniniste și 

atitudinea visătoare cu influențe bovarice. 

Dincolo de clișeele pe care le utilizeză, ironia autorului rămâne prezentă 

în subsidiar, semn că Preda a dezavuat recomandările venite de la centru. Prin 

intermediul Anei Roșculeț care își depășește limitele ca un personaj de basm, 

Preda sugera morala basmului comunist: orice analfabet poate să ajungă 

conducător în dictatura proletară, după exemplul luminos pe care îl ilustrează 

reușita primei femei tractorist din URSS: „ În URSS, o colhozoaică era ca dumneata, 

zise responsabila UFDR, care de un timp se uita interogativ la lucrătoare, nu s-a speriat 

deloc că nu învățase în școli superioare și că nu știa o boabă din ce-i ăla tractor. A 

învățat și a ajuns prima tractoriță pe țară și pe urmă a fost aleasă deputat în Sovietul 

Suprem.”161 

Imaginea scriitorului Marin Preda rămâne în pofida nuvelelor amintite 

cea a unui scriitor care și-a păstrat verticalitatea morală într-o perioadă de 

aservire  totală față de regimul comunist, perioadă marcată de trădări 

intelectuale și privilegii materiale. Posteritatea lui Preda reține operele 

                                                           
160 Marin Preda, Opere, vol. I, Editura Univers  enciclopedic, București, 2002, p. 665-666 
161 Ibidem, p. 648  
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fundamentale, în timp ce nuvelele „Ana Roșculeț”, „Desfășurarea” și „Ferestre 

întunecate” abia dacă sunt menționate ca piese de inventar. Nu înseamnă că 

textele menționate trebuie omise din bibliografia scriitorului, ci trebuie citite în 

cheia unei literaturi impuse, în care omul și scriitorul erau o jucărie la mâna 

destinului. 

Lecturate în structura de adâncime nuvelele controversate relevă 

elemente prin care Marin Preda contestă deciziile aberante ale regimului  

comunist, - demască ipocrizia activiștilor de partid și denunță efectele unei 

politici distructive a clasei țărănești, toate acestea menținând aparențele 

acceptării dogmelor. Mitul scriitorului compromis pe care au încercat să-l 

acrediteze contestatarii lui Preda invocând cele trei nuvele este fals și nu 

reușește să eclipseze impactul pe care l-au avut în epocă romanele ce l-au făcut 

un scriitor incomod pentru puterea politică de atunci . 
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Cuplul și avatarurile lui în proza scurtă a lui Gib Mihăescu. 

Erotismul - o manieră frustă de revelare a instinctului. 

 

 

Drd. BUZEA (BULANCEA) Eugenia Tatiana 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: Eroticism is a central theme embedded in the thinking, action and 

metamorphosis of the characters, it is the engine that brings cohesion into the unity of 

being, but it is also the destructive force that grinds and erodes the interiors of the 

characters or couples through jealousy, mistrust, negativity, pride and much more 

which converge to an individual's inability to rise from the fetal scenario network. In the 

relationship between the characters, love unfolds like in parallel mirrors, each reflects the 

other, a continuous check of the fidelity of the other marks the male model and motivates 

its choices, while the woman tends to release and confirms the infidelity scenarios just 

under the pressure of suspicion. Gib Mihăescu's couples do not contextualize in terms of 

compatibility / incompatibility, they are subject to the imperative of the conjuncture, 

they can not overcome the mixture of hallucinating hypotheses and erroneous 

conclusions. The world in which the character builds up leads to anxiety, installs it in 

the subconscious, and vices the perception of events. Behavioral deviations culminate in 

murder, as an obsessive solution to the torrent of acts that invade the character's 

consciousness, under the false impression of lucidity, with a discernment deeply affected 

by repression, isolation, and shifting failure to the other. 

 

Keywords: metamorfoză, scenarii halucinante, anxietate, obsesie, izolare 

 

În literatura română interbelică (1918-1939), aflată sub influența mai 

multor curente de opinie ca manifeste literare, evidențiem două dintre acestea, 

tradiționalismul și modernismul, care își vor disputa prezența în paginile revistelor 

reprezentative, Gândirea, respectiv, Sburătorul, a scriitorului Gib I. Mihăescu, la 

începutul carierei sale, cu proză scurtă marcată de experiența războiului la care 

autorul a participat combatant. A urmat publicarea unor volume cu nuvele, 

romane și chiar a abordat genul dramatic unde a înregistrat un succes neașteptat 

cu lucrarea Pavilionul cu umbre.  

Cuplurile din lucrările sale, cu extrem de puține excepții, sunt 

disfuncționale, marcate de angoase, nevroze, gelozie, fatalitate, erori, 

predispoziții sumbre și lista poate continua. Sexualitatea în cuplu are un rol 

important, aceasta fiind, de cele mai multe ori, cea care determină echilibrul 
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între parteneri relevant sub cele trei aspecte: cognitiv, motivațional și emoțional. 

Componenta cognitivă are în vedere discernământul fiecăruia de a menține 

unitatea cuplului, influențează decizia de a iubi și acționează în consecință. 

Latura motivațională este responsabilă cu pasiunea atât ca atracție fizică, sau 

repulsia, cât și ca pulsiuni ori acte specifice sentimentului de îndrăgostire. 

Latura emoțională are în vedere propria individualitate și autonomie a 

membrilor cuplului în relația cu celălalt, și se referă la intimitatea ca factor de 

acceptare sau refuz în fața nevoilor, așteptărilor partenerului. 

Vedenia, o nuvelă publicată prima dată în revista Gândirea nr. 15, în anul 

1924, reflectă o ipostază de cuplu integrată experienței războiului, în ascociere 

cu farsa tragică pe care soțul o pregătește soției sale gândindu-se la o lecție de 

maturizare a acesteia. Tot ca o farsă a destinului, lupta adevărată nu se dă sub 

forma războiului, ci este o luptă cu molima care decimează trupele de soldați, îi 

dezumanizează pe cei rămași în viață.  

Personajul principal, căpitanul Naicu, vestit pentru farsele lui în tot 

orașul, reprezintă tipul de personaj mulțumit de viața sa: cariera militară, 

căsătoria cu o soție mai tânără și perspectiva demobilizării sale. Cărțile macabre 

și masa de spiritism ale Aureliei, soția sa, îi provocau imaginația să pregătească 

un scenariu care să-i sancționeze aceste înclinații dobândite înainte de căsătoria 

lor și asociate cu practici evlavioase dobândite de la mătușa ei, maica Minodora, 

convins că trebuie să o dezvețe de aceste obiceiuri și încrezător în descoperirile 

științei. În stilul său caracteristic, naratorul introduce, ca o proiecție a 

imaginației, tema centrală, vedenia, sub forma ordonanței lăsate acasă pentru a 

îngriji gospodăria, soldatul Anton, o vedenie162 .... de origine erotică ce-și trage 

substanța din bănuiala că soția sa a cerut schimbarea ordonanței pentru a-și face din 

Anton un amant. Am putea considera această întâmplare o mutație în conștiința 

eroului forțat să reflecteze asupra unor fapte trecute cu vederea prea ușor la 

momentul întâmplării lor.  

Insistând cum s-a priceput mai bine pe lângă domnul colonel să fie 

demobilizat, Naicu trăiește dubla experiență dramatică: a neîncrederii în 

fidelitatea soției sale care se comportase ciudat în ultima vreme, dar și suferința 

lui Banciu lovit de holeră, semn că moartea era o amenințare iminentă, nu una 

care să aștepte anii bătrâneții. Înfricoșat și convins că va simți simptomele 

molimei imediat ce va transmite soției cu bucurie lăsarea sa la vatră prin 

                                                           
162 Stelian Cincă, Psihanaliză și creație în opera lui Gib Mihăescu, Craiova, Editura Scrisul 

Românesc, 1995, p. 115 
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telegraf, în mintea protagonistului încolțește ideea farsei: o telegramă care să 

anunțe moartea sa. 

Această veste produce un șoc asupra Aureliei care leșină și este purtată 

pe brațe de către Anton în care se dezlănțuie pofte erotice fruste și violente. Prin 

caracterul acestui soldat care îngrijea gospodăria suntem în fața unui personaj 

decompensat, care suferă o dedublare a personalității privind femeia fără 

apărare: De ce n-am avea și noi dreptul adică.... și râsul e decodat de către narator 

ca un răget de dihanie în singurătăți. Actul poate fi tradus printr-o formă a 

dezindividuării atât ca excitație sexuală, cât și de angajare într-un fapt de 

agresiune. Femeia simte pericolul, apoi se lasă cuprinsă de tristețea veștii 

primite. 

Înțelegem aici scindarea din cuplu: căpitanul Naicu interpreta plânsul și 

apoi liniștirea ei făcând legătura cu venirea lui Anton, pe când Aurelia era 

îngrozită de mobilizarea trupelor și de perspectiva pierderii soțului. În plus, nici 

el nu mai avea euforia războiului dată de paharul cu vin, după masă. Lipsa de 

comunicare dintre soți asigură baza farsei tragice pusă la cale de protagonist, 

nesatisfacerea trebuințelor fiecăruia dezechilibrează afectiv și interacțional 

cuplul. El își dorește ca ea să depășească practicile superstițioase și are 

complexul vârstei aproape duble față de Aurelia, în timp ce aceasta e îngrozită 

de exagerările soțului în proclamarea actelor de bravadă în război și suferă 

accese de anxietate. 

În timp ce imaginația femeii evaluează viitorul ca nesigur, probabil o 

reîntoarcere la mănăstire, la mătușa ei, în mintea lui Anton încep să iasă la 

suprafață intrigi ale vechiului argat, Ion, care fiind supărat că este luat în război 

căutase să se răzbune în acest fel. La venirea în gospodărie, în gândirea sa 

primitivă, Anton pricepu că trebuie să aștepte un moment prielnic, când femeia 

... cade de la sine, ca poama, iar telegrama îi deschise pofta și decise să o mai lase 

puțin să jelească. Revenindu-și, Aurelia intră în faza de negație a celor aflate, 

apoi speră într-o minune, ca după aceasta să accepte moartea alături de soț, însă 

vedenia soțului desfigurat de holeră o cutremură. Privind pe fereastră în 

întunericul de afară, i se pare că-i rânjește vedenia și începe să-l strige pe Anton. 

Paralizată de frică, cu ochii închiși, simte cum o forță brută o posedă, apoi 

pricepe că este victima lui Anton pe care nimic nu-l mai putea opri să-și alunge 

dogoarea poftei cu atingeri lipicioase de melc ce se târăște peste pielea ei fină. 

Convins de reușita farsei sale, Căpitanul Naicu s-a dus acasă, dar 

surpriza se întoarse împotriva lui prin imaginea patului conjugal și prezența 

soției sale alături de Anton care dormea. Prima sa reacție a fost de răzbunare, își 

căută arma, se agită și cade, mișcările sale având ceva caraghios, în contrast cu 
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profilul său de căpitan. Situația devine cu atât mai hilară cu cât Naicu începe a 

se ruga lui Dumnezeu pentru viața sa, învins de gândul că se plănuiește un atac 

asupra lui de către cei doi, și acceptă o judecată prin tribunal, civilizată. Dar 

mintea sa înfierbântată fabrică scenarii unde camarazii săi își bat joc de el, în 

consideră laș, o rușine pentru haina militară, așa că își face iar curaj să-i ucidă 

prin împușcare pe cei doi. În pragul ușii încă închise, curajul îl părăsește, se 

hotărăște să se întoarcă la cazarmă sub un motiv oarecare și să se reîntoarcă 

ziua, ca și cum nu ar ști nimic. 

Asistăm la desfășurarea unor perspective proprii fiecărui personaj 

asupra celor întâmplate și înțelegem cât de departe sunt toate personajele de 

interpretarea corectă a realității. Sigur pe forța tinereții sale, Anton savurează 

descărcarea pulsională, în gândirea lui primitivă se conturează ideea că femeia îi 

va mulțumi și adoarme fericit. 

Aurelia, scârbită și sfârșită sub povara actului desfrânat al ordonanței, a 

vrut să fugă, însă la vederea siluetei celui mort la geam, abandonă intenția, în 

încercarea de a alege viața în locul duhului morții venit să o pedepsească. 

Conștientă de mlaștina infectă pe care o întruchipa făptura abjectă de lângă ea, 

femeia încearcă să distingă mișcările a ceea ce ea credea a fi fantoma soțului 

decedat și cere ajutorul brutei de lângă ea. Anton consideră chemările ei ca pe o 

dorință sexuală și se trezește instinctual, iar Aurelia se lasă în brațele lui 

puternice fericită să scape de amenințarea copilărească de fantome. 

Finalul lasă loc interpretării lectorului, în maniera cunoscută a lui Gib 

Mihăescu, respectiv soțul vede pe geam înlănțuirea celor doi și pregătește 

grozava răzunare. Este aici o atitudine ironică auctorială, de a atribui unui ofițer 

fricos virilitatea răzbunării, victimă a propriului plan de compunere a unei farse 

și a unor false procese de conștiință. Tot o victimă este și soția sa înșelată de 

aparențe, cu mintea înfierbântată de superstiții, și aflată la discreția ordonanței 

de cea mai joasă speță. Anton, la rândul său, ne apare ca victimă a unei 

interpretări eronate, dar statutul acestui personaj trece în categoria agresorilor 

întrucât patima lui preia controlul asupra brumei de pricepere a evenimentelor. 

Personajele par a se supune unui destin nemilos, hotărât să desființeze 

un cuplu chiar dacă imperfect, totuși aflat într-o stare de echilibru, printr-un joc 

de scenă absurd al faptelor și al înțelegerii lor. Nuvelele sale sunt modele ale 

genului, afirma Octav Șuluțiu163, în completarea asocierii acestor lucrări cu 

preocuparea originală de sondare a subconștientului, de cercetare a regiunilor sufletești 

analizate de un Freud. 

                                                           
163 Octav Șuluțiu, Scriitori și cărți, București, Editura Minerva, 1974, p. 266 



118 
 

O altă nuvelă care a atras interesul criticilor literari este Visul, 

considerată de inspirație dostoevskiană prin sensibilitatea față de suferința umană 

... preferința pentru situații critice extreme, momente de teroare psihică intensificată 

până la paroxism164. 

La începutul povestirii, strategia textuală utilizată, cea de mise en scene, 

are rolul să asigure atât decorul, moșia din Basarabia, cu fotografia pierdută și 

regăsită a soției despre care doctorul Calomfir nu mai știe nimic, cât și starea 

interioară, suferința personajului dublată de rememorarea primelor zile ale 

războiului, atunci când s-a produs despărțirea de Natalia. Imaginea completă a 

frumoasei femei revine obsesiv în conștiința eroului, ea vine să înlocuiască o 

imagine doar cu bustul acesteia pe care doctorul o avea în dreptul inimii atunci 

când se afla pe front. Patima cu care bărbatul sărută milimetru cu milimetru 

fotografia este un indiciu fără echivoc al erotismului, dovadă a cunoașterii de 

către autor a teoriei psihanalitice a visului, pe de o parte, și a satisfacerii libidinale, pe de 

altă parte165. El se zbătuse, cu toate riscurile și consecințele militare, să revină 

acasă atunci când a primit vești de la soția sa, însă, ajuns acasă, nu a găsit nimic 

din ceea ce lăsase: familie, prieteni sau bunuri materiale. Din averea pierdută, 

Calomfir a reușit să recupereze o parte însemnată, luptând cu înveșunare și 

amenințând. Apoi gândul său a adus la suprafață cuvintele unui cunoscut care îi 

povestea cum i-a fost împușcată familia și insinua că femeile scapă mai ușor, 

sugerând în acest fel prostituția. Cu trecerea anilor, el a estompat amintirea 

acelor cuvinte, agățându-se de imaginea ei întreagă, cu picioare lungi și 

frumoase, din fotografia găsită la moșie, până la întâlnirea cu locotenentul 

Ragaiac și povestirea acestuia despre o dansatoare de jocuri rusești, Natalia 

Alexandrovna. Femeia descrisă se potrivește cu imaginea soției doctorului, însă 

fără confirmarea unui semn particular aflat deasupra genunchiului stâng, fapt 

ce provoacă ambiguitate și scindarea conștiinței care dorește cu ardoare să-i fi 

dat de urmă, dar care, totodată, refuză o soție pângărită de poftele altor 

admiratori, bărbați cu bani pe care femeia îi schimba potrivit cu dărnicia lor. 

Întreruperea firului narativ face brusc trecerea de la zbuciumul produs 

de veștile lui Ragaiac, la sala de spectacol unde artista așteptată pe scenă trebuia 

să confirme sau nu o identitate. Apar aici câteva indicii că evenimentele nu se 

petrec în realitate, însă ele sunt neclare, bazate pe prezumțiile personajului 

                                                           
164 Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, vol. al II-lea, București, Editura Iriana, 

1995, p. 150 
165 Stelian Cincă, Psihanaliză și creație în opera lui Gib Mihăescu, Craiova, Ed. Scrisul 

Românesc, 1995, p.101  
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principal și pe acțiunile lui neverosimile precum schimbatul mesei din fața 

scenei cu una din capătul sălii, sau consumul excesiv de lichior înaintea 

începerii spectacolului. Halucinante par și recunoașterea femeii după semnul de 

pe picior, nu după chip ori alte trăsături, dar și așteptarea nefirească după ce 

femeia a coborât printre mese, alături de petrecăreți, apoi dialogul imaginar cu 

aceasta. În final, scenariul este deconspirat prin schimbarea bruscă a decorului și 

dialogul cu femeia care îi demonstra lipsa vreunui semn particular, fapt ce se 

petrecea la moșie. Mucurile de țigări și sticla de lichior aproape goală stăteau 

mărturie că experiența fusese la granița dintre vis și realitate. 

Ambiguitatea rămâne un factor decisiv și în continuarea nuvelei asupra 

căreia există păreri diferite. O opinie ar fi că, în mijlocul stării de agitație, planul 

fiind ca a doua zi să ia trenul pentru a verifica informațiile despre Natalia 

Alexandrovna, apare servitoarea cu anunțul că a venit o femeie ce pretinde a fi 

chiar ea, soția căutată de doctorul Calomfir. Intenția bărbatului de a o primi cu 

brațele deschise se schimbă, își dorește mai întâi să vadă căința ei pentru viața 

desfrânată. Însă, spre marea lui surpriză, în locul femeii frumoase dar decăzute 

pe care o aștepta, și-a făcut apariția o făptură slabă și bolnavă de vărsat, care 

abia se mai ținea pe picioare. Aceasta a povestit cum, din dorința de a-și păstra 

trupul nepătat de alte atingeri, s-a refugiat într-un spital de boli contagioase 

unde s-a și îmbolnăvit și corpul ei a rămas ferit de orice prihană. De data aceasta 

visul și-a născut realitatea166, și după trecerea șocului de a-și recunoaște soția astfel 

transfigurată, doctorul a adoptat o atitudine de milă în spatele căreia se vedea 

repulsia față de trupul minunat altădată. 

O altă concepție opune primului vis un al doilea, doar visează că s-a 

trezit167, ambele scenarii sunt nesatisfăcătoare pentru eroul nostru. Încercarea lui 

de a reveni la visul cu femeia frumoasă și decăzută, apoi contrastul cu imaginea 

trupului mutilat de boală ce plângea deasupra propriei fotografii, se suprapun și 

se resping în mintea înfrigurată a bărbatului hotărât că și acesta din urmă 

trebuie să fie tot un vis care se va sfârși iar el va pleca în căutarea soției sale, la 

Cernăuți. Plecarea femeii și recunoașterea scrisului ei pe spatele fotografiei prin 

care ea îl îndemna să doarmă, înțelegând drama prin care trece el, sunt tot parte 

din vis. Cuprins de remușcări, Calomfir fuge în căutarea soției ca într-un vis, dar 

Natalia nu mai este de găsit, iar el o strigă alergând pe străzi, pradă unei 

conștiințe acuzatoare sau unui acces de nebunie.  

                                                           
166 Nicolae Manolescu, Existența imaginară a lui Gib Mihăescu, prefață Nuvele, vol.1, 

București, Editura Biblioteca pentru toți, 1967, p. X 
167 Dumitru Micu, Gândirea și gândirismul, București, Editura Minerva, 1975, p. 723 
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Finalul nu produce dezambiguizarea, el menționează alergarea până la 

înfricoșata trezire când ceilalți îl vor deștepta și-l vor liniști că totul ... n-a fost decât un 

vis, un acces prelung și grav de nebunie. Asistăm la ineditul situației de a rămâne 

prizonier în propriile vise născute din obsesii. Personajul este incapabil să-și 

nască realitatea din vis întrucât niciun scenariu nu este dezirabil: nici 

frumusețea cu prețul decăderii, nici arătarea hidoasă și neprihănită nu pot 

înlocui imaginea iubitei pierdute, motiv pentru care Calomfir rămâne blocat 

între vis și realitate, în starea de nebunie indusă de obsesia care preluase 

controlul asupra minții sale.  

Cuplul, în acest caz, nu este cel descris în momentul căutării soției, el 

apare ca o proiecție fără legătură cu realitatea și se impune ca hibrid între 

dorința implacabilă ca totul să revină la starea inițială și conștiința mutilată de 

suferință. 

În multe nuvele natura rezonează cu stările personajului principal, le 

reflectă și le potențează prin culoare, prin zbuciumul anotimpurilor, prin 

migrarea păsărilor ori dezlănțuirea stihiilor. Peisajele prefigurează stări de 

spirit, pericole și previn asupra unor fapte iminente, așa cum se întâmplă în 

nuvela Frigul, publicată în revista Gândirea, în anul 1927. Asfințitul soarelui și 

sângele păsării sacrificate sunt indicii ale sfârșitului tragic peste care duhul 

înghețului biruitor suflă pentru a încremeni totul peste veci de veci. Și în această 

nuvelă femeia poartă stigmatul infidelității, dar față de un partener posesiv și 

amenințător care o ține închisă într-un conac aflat sub paza a patruzeci de dulăi 

special antrenați să ucidă pe oricine le iese în cale. Peste nefericirea ei se adaugă 

trauma frigului îndurat în copilăria marcată de sărăcie, când aștepta în fața unei 

brutării și nu-și mai simțea picioarele. Apariția lui Mircea, soțul, a însemnat 

salvarea femeii, fără însă a salva și sufletul ei mutilat de amintirea lipsurilor și 

mai ales a gerului îndurat. Portretul feminin din scrierile lui Gib Mihăescu, 

pendulând între demonic și angelic, este romantic prin aspirație și temperament, și în 

același timp modern, adaptat secolului și cerințelor vieții citadine168. Sub scenariul 

clasicului triunghi conjugal soț – soție – amant, imaginea femeii este una 

imorală, chiar dacă apare justificată de excesele soțului, ea se prezintă ca amantă 

ideală, pasională, atrasă de aventura extraconjugală din nevoia satisfacerii unui 

erotism latent pe care soțul nu știe sau nu poate să-l consume. 

În această nuvelă, pasiunea este dublată de pericolul prin care trec cei 

doi, mai ales Dinu, amantul, pentru a ajunge în iatacul femeii. Riscul transpare 

din amintirea femeii ce rememorează natura suspicioasă a șoțului care, cu ochii 
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țintă la ea, caută să o prevină, să o descurajeze în posibila dorință de aventură. 

Astfel, problema cuplului este una de fond, ea ține de manifestarea iubirii, 

pentru el, cu autoritate, iar pentru ea, ca formă de recunoștință având în vedere 

traiul îmbelșugat. Niciuna dintre aceste forme ale iubirii nu asigură un 

fundament solid în existența cuplului. Iar peste acestea tronează frica de forța 

frigului și singurul amant – căldura care o poate îmbrățișa și de despărțirea căruia se 

cutremură. 

Zgomotele și agitația câinilor i-au atras femeii atenția și au redeșteptat 

spaima de a nu fi Dinu victima furiei acelei haite dezlănțuite, deși încercase să-l 

prevină printr-o scrisoare să nu vină la ea. Apoi larma s-a întețit, servitorii au 

ieșit agitați, ceva extrem de grav părea să se petreacă. Era o diversiune creată 

anume de către servitorii lui Dinu pentru a îndepărta câinii și a-i asigura 

acestuia calea liberă. Speriată, femeia ar fi vrut să se ferească prin somn de 

nenorocirea presimțită, să se trezească a doua zi când totul va fi sfârșit. Este 

momentul în care instinctul de conservare prevalează asupra erotismului, dar 

apariția iubitului risipește frica, pentru că venise ... ritualul trebuia îndeplinit, așa 

cum remarca Dumitru Șerban Drăgoi169, voluptatea atinge culmi nebănuite, iar 

deasupra fericirii femeii Frigul personalizat privea râzător și sticlos prin mii de ochi. 

După plecarea bărbatului, Frigul apare însoțit de Neprevăzut, dar ea își face 

curaj că întunericul va tăinui aventura consumată. 

Amenințarea ia chipul vechilului care descoperă întâlnirea celor doi 

amanți și pretinde prin atitudinea obraznică favoruri în schimbul tăcerii sale. 

Scârbită de perspectiva șantajului și de mirosul specific al cojocului ud de 

vechil, femeia preferă Frigul și iese, într-o atitudine sinucigașă, putem spune. 

Același final echivoc lasă loc interpretării dacă ea alege libertatea sau moartea, 

aflată sub imperiul neputinței de ascunde faptele în fața soțului.  

Nuvela Sfârșitul aflată la originea piesei dramatice cu același nume, însă 

cu modificări importante între cele două lucrări, propune tot o imagine a 

cuplului, după scindarea sa. Ea aparține aceluiași tipar de iubire neîmpărtășită, 

sub impulsurile unui eros chinuitor. Bîrnea, personajul principal, intră în același 

scenariu al întrebărilor angoasante, așteptând în parc venirea ei, cu hotărârea de 

a juca rolul indiferenței și al stăpânirii de sine. Apoi se oprește într-o cafenea și 

bravează în fața lui Gogu Gorăscu spunând că a depășit ce era mai greu: primele 

două săptămâni după despărțire. În realitate, Bîrnea vede peste tot femei cu 

trăsăturile Madei, amână transcrierea care era ultimul pas din pronunțarea 

divorțului și minte că procedurile s-au încheiat. Gorăscu intuiește nesinceritatea 
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și gelozia bărbatului, îl provoacă prin întrebări și atitudine lipsită de politețe 

zicând că femeia a devenit subiect de interes pentru toți, după divorțul de el. 

Între cei doi bărbați se simte crescând tensiunea discuției, pentru unul 

însemnând a mima bucuria despărțirii, pentru celălalt traducând dorința de a 

curta femeia liberă acum. Înfățișarea neplăcută a acestuia îl face să râdă pe 

Bîrnea, convins că nu există șanse de reușită și obligându-l pe Gorăscu la o 

demonstrație de cucerire a femeii. Apoi, în imaginația aprinsă de gelozie, fostul 

soț se gândește la Prundeanu, un prieten care ar putea fi pe placul femeii, iar el 

își rezervă rolul de amant așteptat. 

Reîntâlnirea în restaurant cu femeia asaltată de amicii interesați, îl 

determină să plece, să pândească derularea evenimentelor la adăpostul 

întunericului. Furios pe el însuși, Bîrnea așteaptă să vadă cu cine va rămâne 

Mada în final. Prezența lui Gorăscu în preajma femeii, după ce toți ceilalți au 

plecat, îl supără cel mai tare. Îi urmărește pe străzi, apoi în grădina publică o ia 

pe o alee paralelă aflată în întuneric, sub puternica impresie că ea simte prezența 

lui acolo. Însă întâlnirea celor doi se precipită. Gorăscu o îmbrățișează și o 

sărută împotriva voinței ei, strigătele și loviturile femeii fiind fără ecou. 

Intervenția lui Bîrnea o salvează pe Mada de actul agresiv al lui Gorăscu, însă 

mândria caracteristică nu a lăsat-o să recunoască în fostul soț pe salvatorul său. 

Astfel, purtarea ei a devenit ostilă lui Bîrnea și a adoptat o atitudine prietenoasă 

față de Gorăscu pe care l-a luat de braț. Mai mult, la insistențele fostului soț, 

Mada, ajunsă acasă, îl invită pe Gorăscu înăuntru ca un gest de sfidare 

împotriva lui Bîrnea. Apoi revolta lui a atras atenția gardianului și s-a văzut 

nevoit să plece la hotelul unde era mutat de la divorț. 

Personajele lui Gib Mihăescu sunt propriile victime, înainte de a fi ale 

altora. Neputința de a recunoaște o stare de fapt nici măcar în propria conștiință, 

imposibilitatea de a ieși de sub teroarea de a fi înșelați, gelozia obsesivă sau 

proasta gestiune a unui avantaj de moment sunt simptome ale profundelor 

tulburări de percepție atât asupra trăirilor proprii, cât și a evenimentelor. 

Nicolae Balotă170 scrie despre un viciu al posesiunii... unde gelosul e pradă unui 

delir, gelozia fiind, înainte de toate, o boală a imaginației. 

Mintea tulburată a lui Bîrnea fabrică halucinant apariții ale fostei soții pe 

care o așteaptă, își compune scene de amor din postura amantului, sau are 

pierderi ale conștienței precum cea a blocării în compartimentul ușii învârtitoare 

de la hotel, toate aceste acte cu valoare compensatorie în chinul său. De la 

                                                           
170 Nicolae Balotă, Omul și opera, prefață la vol. Nuvele, București, Editura Tineretului, 

1969, p. 16 



123 
 

închipuire la întruchipare trecerea este aproape imperceptibilă pentru personajul 

cu memoria saturată de chipul, reacțiile și imperfecțiunile iubitei. Incapabil să 

disloce imaginea femeii din amintire, ca urmare a divorțului ce ar fi trebuit să-i 

separe spre vindecare, Bîrnea rămâne blocat între alegerile sale: el nu poate face 

nici transcrierea ce finaliza divorțul, nici nu-și exprimă iubirea pentru a cere 

împăcarea și întoarcerea acasă. 

În analiza unor procese psihice, așa cum remarca criticul Eugen 

Simion171, spiritul modern ... al creatorului a pierdut sensul plenitudinii, al totalității și 

a căpătat, în chip alarmant, o conștiință a existenței fragmentare. .. El a fost alungat de 

propria gândire dialectică din paradisul universului stabilizat, coerent, previzibil. 

Creatorul se naște în fiecare dimineață asaltat de neliniști, obligat să găsească justificări 

noi. 
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Abstract: Reading a book represents an adventure into the self, a quest for self-

discovery and it offers the opportunity to discover a new world. Doina Rusti’s work 

unveils a realm in which the miraculous becomes the reflexion of an extremely sensitive 

memory. In the symbolic abstract of her literary work one experiences a wealth of 

images reflected in the novelist’s memory which, hence, plays the role of a mirror, and 

on the exterior it becomes a negative revelatory experience according to Derrida’s study 

„Disemination”, similar to an anamorphic image. 

The author’s work addresses the reader’s heart and weaves through a myriad of 

interconnected elements from constructive rigour to freedom of imagination, a 

combination of freshness and melancholy revealed by every word of her book. 

Doina Rusti’s creation epitomises an adventure into our inner self and the 

writing represents a fascinating journey to the core of our souls in which one can 

explore multiple perspectives of fredoom. 

 

Keywords: The miraculous, Mirror, Narrative Fiction, Adventure, Doina Ruști. 

 

Pornind de la premisa enunțată de Derrida, în studiul său, intitulat 

„Diseminarea”, putem afirma că, în substratul simbolic al unei opere literare, 

subzistă o serie de imagini reflectate de conștiința scriitorului, îndeplinind 

funcția unei oglinzi sau a unui reflector, „spre exterior, jucând rolul unui 

revelator negativ”. Derrida face o analogie cu ecranul cinematografului 

considerând că există „trei laturi vizibile, trei ziduri, pe care se înscriu în 

realitate secvențele – înlănțuiri, articulații, intervale, cuvinte - și o absență de 

latură sau de zid definit de celelalte trei, dar permițând să le observi din 

punctul lor de vedere”. [1] Așa se naște impresia unui prezent cu mai multe 

fețe: „De aici, impresia că asistați la o proiecție acolo unde, în cele din urmă, 

este vorba despre apariția însăși a produsului suprafeței… De aici, închipuirea 

că se întâmplă ceva într-un spațiu cu trei dimensiuni, acolo, unde la început și 

pentru a sfârși, nu există decât două. Nici sală, nici scenă, ci dimpotrivă, 

învăluind sala și scena, o singură pânză capabilă să dea, în același timp, 

senzația de profunzime, de reprezentare și de reflectare, pentru moment, 

pagina este indiciul acestei pânze, învelișul ei cel mai vădit, acolo unde pentru 



127 
 

ceea ce apare sau pentru cel căruia îi apare, se produce trecerea însăși a 

timpului peste trupuri”. [2] Putem considera că așa funcționează și conștiința 

scriitorului: privirea sa înregistrează niște imagini pe care acesta le 

fotografiază, le stochează, în mod involuntar, în subconștient. Apoi, scriind 

opera, aceste imagini sunt relevate căci ele au rămas inscripționate în 

subconștientul acestuia. Acele imagini se multiplică, se amplifică în creația 

autorului și dau naștere unei bijuterii literare, șlefuite, parcă, în laboratorul de 

idei al creatorului, cel care joacă rolul unui alchimist al verbului.  

Credem că Doina Ruști, pune accentul pe acest demers, în opera sa, cel 

puțin după câteva afirmații destul de tranșante. „O parte din poveștile mele, 

spune ea, își vor găsi culcuș în mintea unui om și acolo se va întâmpla 

miracolul pe care trebuie să-l producă literatura și anume de a se înmulți acele 

cuvinte de a crea, de fapt, o stare și de a realiza acea posibilitate de a se întâlni 

cu mine peste timp - un suflet de om”. [3] 

Prin urmare, este vorba despre credința că literatura proliferează, 

constituind un al doilea plan, nu atât al receptării subiective, cât al unei empatii 

solide. Literatura funcționează ca un revelator negativ, anamorfotic, uneori. 

Căci orice eveniment trăit trece prin malaxorul unor emoții imposibil de 

controlat. Chiar în incipitul romanului „Fantoma din moară”, naratoarea face o 

remarcă indispensabilă pentru înțelegerea celor două planuri epice „[...] Dar, în 

sfârșit, asta este ceea ce îmi amintesc și nicidecum ceea ce s-a întâmplat cu 

adevărat.” [„Fantoma din moară”, pag. 19]. 

Între realitatea nudă și transpunerea ei într-un roman, am spune, de tip 

balzacian, există diferențe majore, pe care Adela, personajul-narator, le remarcă 

și le corectează. Dar chiar și corecturile ei pot fi puse sub semnul îndoielii, 

pentru că memoria naratorului are limite și lacune. Rămâne totuși o 

certitudine, anume acei indecși în jurul cărora se creează povestea. Nu 

întâmplările în derularea lor cronologică declanșează fluxul amintirilor Adelei, 

cât anumite cuvinte, imagini, detalii cum ar fi culoarea unei rochii, înălțimea 

unui personaj, amănuntele meteorologice ale unui timp. Acești mici 

declanșatori epici sunt ca o „sămânță” aruncată într-un teren fertil, iar acest act 

de diseminare, devine, în concepția lui Derrida, o grefă căreia i se pierde urma. 

Fie că este vorba despre ceea ce se numește „limbaj” (discurs, text etc.) sau de 

însămânțarea „reală”, fiecare termen este un germen, fiecare germen este un 

termen. Termenul, elementul atomic, naște divizându-se, grefându-se, 

proliferând. Este o sămânță, nu un termen absolut. Dar fiecare germen este 

propriul lui termen, își are termenul nu în afară de sine ci în sine, ca limită a sa 

lăuntrică, făcând unghi cu propria sa moarte.”[4] 
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Adela descoperă într-un roman scris de un necunoscut, că multe dintre 

episoade fac parte din mărturisiile ei curente: „Am povestit de-atâtea ori, cum 

se povestește la întâlnirile pasagere, uneori chiar unor oameni necunoscuți, 

insistând pe anumite detalii, pe anumite sentimente, pe care nu le-am mai 

văzut tot așa a doua ori a treia oară, căci niciodată nu am povestit unui singur 

om ori într-o singură ocazie. Sau așa cred. Cine poate să-și amintească toate 

poveștile pe care le-am spus!” [„Fantoma din moară”, pag. 15]. 

Iar aceste confesiuni întâmplătoare au străbătut un drum lung, găsindu-

și probabil mai mulți interlocutori, care, la rândul lor, au contribuit prin actul 

împărtășirii, la modificarea poveștii.  

Derrida remarcă faptul că lectorul trebuie să descopere, într-o operă, 

„oglinda insolită – care reușește […] să fie un izvor, asemenea unui ecou care ar 

precede, în vreun fel anume, originea căreia pare să-i răspundă „realul”, 

„originalul”, „adevăratul”.[5] În prezentul unei reconstituiri nu ajunge decât 

ecoul. Viața Adelei Niculescu se divide, devenind pe de o parte un spațiu 

delimitat de viziunea unui povestitor neutru, care este Florian Pavel, iar pe de 

altă parte, se desface în detalii subiective, prin povestirea la persoana I.  

Această punere în oglindă atinge un punct crucial, în care cele două 

perspective narative se întâlnesc, căci în textul literar, duplicația pornește dintr-

un spațiu comun. „De aceea, ecoul este incizie. Efectul devine cauză. Un cuvânt 

care nu se va repeta, un semn unic, de pildă, nu ar fi așa ceva. Așadar, el nu 

devine ceea ce este decât în posibilitatea reeditării sale.”[6] 

Adela, personajul–narator din prima parte a romanului, care reprezintă 

un adevărat alter-ego al autoarei, își amintește obsedant o imagine, păstrată 

undeva în străfundurile memoriei:  

„ …erau niște picioare de femeie tânără-tălpile goale, până la genunchi, o 

bucățică de fustă albă, din pânză ordinară. Nici într-un caz nu era înflorată. 

Mai departe vedeam fântâna și frunzele murdărite și mototolite de ploaie, deși 

nu-mi aduceam aminte să fi plouat. Și simțeam o tristețe ca de moarte. Am 

ajuns până aproape de ea, dar dincolo de picioare nu era nimic, adică era ca un 

geam neșters, ca o ceață subțire prin care se vedeau în zare doar petele de 

troscot, crescut peste dalele albe și negre. Ani buni m-am tot gândit, uneori îmi 

făceam reproșuri că am alterat prin amplificare amintirea inițială. Mi-a trecut 

prin minte că este o imagine de vis, sau dintr-un film. Alteori, încercam să mă 

conving că ar putea fi ceva dintr-o altă viață.” [„Fantoma din moară”, pag. 20]. 

Aceste fragmente de amintiri, incomplete, misterioase, deschid drumuri 

întortocheate într-un labirint care pare fără ieșire, ca abia în ultima parte a 

romanului să capete sens, fiind integrate în povestea Margaretei și a 
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întunecaților ani staliniști. De la amintirea unei rochii abia zărite printre copacii 

unei grădini, eposul aduce periodic amănunte legate de o posibilă dramă care 

supraviețuiește fragmentar în memoria diferitelor personaje cu care Adela intră 

în contact: dădaca, bunica Iozefina, vecina care pândește de la fereastra sa toate 

mișcările satului (Săndina), toate sunt personaje care contribuie la întregirea 

acestei povești, însă, cel care cunoaște deznodământul dramatic este Sile 

Nicolescu. Elaborarea episodului Margareta, diseminat de-a lungul celor trei 

părți ale romanului, deconspiră cel puțin două dintre principiile narațiunii. 

Doina Ruști crede în fragmentarismul epic și în legăturile subtile pe care le 

determină accesul la o poveste. Cu cât grupurile sunt mai mici, participarea la 

reconstituirea eposului are un impact emoțional mai mare.    

În consens cu observația lui Derrida, putem spune că pentru a 

interpreta corect opera autorului, este bine să ne oprim asupra „proceselor 

inconștiente (asociații involuntare și structuri obsedante)” căci  în orice 

mărturisire  subzistă și „o fantezie inconștientă de trecutul parțial uitat al 

visătorului”.[7]  Preocupată de zonele cețoase, în care memoria confundă sau 

eludează diverse amănunte, personajul-narator din „Fantoma din moară” 

atrage de mai multe ori atenția asupra imperfecțiunii unei mărturisiri, care, în 

afară de viciile pe care le presupune orice rememorare, mai are și alte bariere, 

venite din prejudecățile curente: „O sumă de necredincioși spun acum că la 

cinci ani nu e posibil să ai astfel de impresii, deși în realitate chiar ai, cel puțin 

eu mă raportez la lumea înconjurătore aproape în aceleași condiții și chiar cu 

aceleași sentimente ca și la vârstele mici, iar când spun „vârste”, nu mă refer 

neaparat la perioada în care se spune că își scoate coarnele conștiința, ci mă 

refer la începuturi.” [„Fantoma din moară”, pag. 18].  

Pornind de la aceste considerente, se poate observa că romanul Doina 

Ruști reface traseul invers, dinspre mesajul sufletesc spre cel trupesc. Adela are 

amintiri secrete, pe care le readuce în prezent, în momentul în care istoria din 

care ea face parte ca personaj (romanul lui Pavel), contrazice propria imagine 

interioară. Un mit, în accepțiunea simplă, de poveste legendară, utilizează un 

limbaj ale cărui caracteristici trebuie identificate deasupra nivelului comun de 

exprimare lingvistică (Lévi-Strauss). Iar povestea centrală din romanul Doinei 

Ruști este a unei fantome, povestită, mai întâi, ca experiență secretă a Adelei 

Nicolescu. Personajul nu caută cauze, nu investighează adevărul și nici nu 

caută mărturisirile altor personaje. Povestea fantomei devine centrul unei lumi 

misterioase, în care, întocmai ca într-un mit, există o latură istorică și alta 

fabulosă. În moara părăsită are loc o crimă, dar între zidurile acestui edificiu 

ruinat locuiește o entitate care pune stăpânire treptat pe memoriile Adelei 
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Nicolescu. Romanul „Fantoma din moară” se află sub vălul mătăsos și alunecos 

al fantasticului interior. În lumea Adelei, apare periodic umbra lui Max, care îi 

controlează acțiunile, gândurile, planurile. Personaj omniprezent, vine în 

vizită, ia în posesie oamenii cu care Adela interacționează, amorțindu-i orice 

inițiativă. Iar confesiunea Adelei ia amploare treptat, obiectivizându-se printr-o 

poveste complexă, cea a comunității. Citind romanul, ai, în mod permanent, 

senzația că în umbra lumii sensibile, undeva în interiorul abisal al omului, se 

derulează viața „adevărată”. Așa de pildă, moara, este prezentată, în prima 

parte a cărții, ca un spațiu misterios, în care un anume Max terorizează un grup 

de copii, prin apariții și gesturi neașteptate. Însă, povestirea nu rămâne la acest 

nivel. Centru al unei lumi bulversate, moara se transformă treptat într-un 

receptacol al fanteziilor individuale, conectându-i unul câte unul pe toți 

membrii unei comunități căreia i-au fost tăiate legăturile cu trecutul. Partea a 

doua a cărții, intitulată chiar „Moara” aduce în prim plan un imaginar amplu, 

care amplifică, în mod natural, povestea Adelei. Fantoma ei, numită Max, are o 

infinitate de fețe, seducătoare și supuse în același timp, căci pentru fiecare om 

care caută o ieșire din lumea totalitară, fantoma are o soluție. Ia chipul unui 

iubit imaginar, se transformă în autoritate divină, însoțește aspirațiile mărunte 

ale unui milițian și alină dorurile unei văduve. Dar, fiecare experiență 

traversează drumul mitic, de la revelația secretă la legendarul emblematic, căci 

fiecare dintre poveștile fantomei ajung în dosarul cu lacăt al micii comunității. 

Aici, se și află punctul nodal, în care experiența individuală întărește decisiv 

întâmplările dramatice din viața unui sat. Biografia Adelei (narată de Pavel sau 

corectată de ea înseși) nu mai are nicio importanță în povestea generală. În 

amalgamul de întâmplări, istoria Adelei nu este decât cadrul în care destinul 

unei învățătoare se regăsește dramatic în altă poveste dureroasă, păstrată în 

„pliurile” memoriei colective: drama unui învățător, consumată în timpuri 

îndepărtate, anticipă povestea învățătoarei Lucica, ambele legate, în mod 

subtil, de spațiul morii. De la arderea cărților la violarea dascălilor nu este 

decât un pas, dar acesta se desfășoară într-o lume în care fiecare destin se leagă 

de altul, contribuind, în măsură egală, la mitul colectiv. Evenimentele epice, 

narate în registru fantastic au un fundament solid în istoria tenebroasă a 

comunismului românesc, fără să existe vreo cădere tezistă sau vreo facilă 

cădere în satiră. Romanul este grav, iar povestea uimește prin glisarea 

planurilor de la fantastic la real, de la individual la destinul colectiv.  

 Prin aceasta, romanul „Fantoma din moară” deschide perspectiva unor 

grile de lectură care ne conduc la concluzia că adevărata miză a scriitoarei este 

aceea de a transpune în cuvinte, inefabilul unui fapt trăit, ca expresie unică a 
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fantasticului interior. Încadrându-se în tradiția consacrată de Kafka și Borges, 

influențată de realismul magic al lui Márquez, Doina Ruști recurge la convenția 

fantasticului cu scopul de a recrea dimensiunea grotescă a existenței într-o 

societate aflată sub teroarea unui regim totalitar. Operele ei reușesc acea rară 

empatie cu lectorul, reprezentând o împletire a rigorii constructive cu libertatea 

imaginației, un concentrat de prospețime și melancolie emanat de fiecare frază 

a romanului. Creația Doinei Ruști nu este altceva decât o aventură interioară, 

iar scrisul reprezintă, pentru autoare, o călătorie fascinantă prin lumea eului, în 

care te întâlnești cu libertatea privită din mai multe perspective. La un moment 

dat personajul său, Adela, face o afirmație care se potrivește într-un fel cu 

sentimentul lectorului: „În perioada aia am început să aflu cât de bine este să 

trăiești în lume, mai ales, dacă ești liber.” [„Fantoma din moară”, pag. 20]. 

Matei Călinescu, în studiul său, „Lectura unei cărți, susține că 

receptarea literară nu e altceva decât „o lectură de sine” și „e întotdeauna 

dublată de o activitate fantasmatică stimulată și ghidată de textul citit. Efectul 

fantasmatic, secundar, dar important, vine de la faptul că autorul însuși scrie 

pentru a deghiza și a face acceptabile, atrăgătoare chiar, propriile sale fantasme 

inavuabile. Textul este, metaforic vorbind, o „mașină” abil construită, prin care 

autorul își poate descărca, sub o formă estetică atrăgătoare, reveriile intime”. 

[8].  

Prin urmare, putem afirma că între autor și lector se instaurează o 

relație subtilă, iar opera devine o confesiune cifrată. O astfel de creație este și 

romanul Doinei Ruști, „Fantoma din moară”. Într-un interviu, scriitoarea 

afirmă: „Fantoma, care bântuia moara părăsită, de vizavi de casa bunicilor mei, 

într-o copilărie de mult trecută, mă obsedează în continuare. A rămas lipită de 

sufletul meu”. În romanul „Fantoma din moară”, exuberanţa şi nefericirea unui 

dascăl din perioada interbelică, declanșează o stare de spirit, stranie şi 

apăsătoare, un fel de psihoză intrată sub incidenţa imaginarului colectiv. Dar 

dincolo de temă, există construcția romanului, solidă și originală. Prima parte a 

cărții reprezintă o poveste în poveste, în care fantasticul devine reflexul interior al 

unei memorii de-o sensibilitate inedită, dezvăluind, totodată, originalitatea  

incontestabilă a scriiturii. Această tehnică narativă este evidențiată și în cadrul 

romanului prin referințele metatextuale, piloni ai veridicității. Există, mai întâi, 

episodul în care personajul își caută autorul: „Partea cea grea în toată povestea 

asta era să-l găsesc pe autorul blogului, care părea descins de pe altă planetă, 

căci textul însuși, ca și expeditorul lui, se aflau în continuă schimbare, cum am 

văzut pe urmă.” [„Fantoma din moară”, pag. 36]. 
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 Urmează, apoi, metamorfozele textului, ceea ce-i și conferă romanului 

o amploare labirintică: „Dar după câteva zile am făcut o descoperire și mai 

uluitoare: pe lângă romanul bine-cunoscut, a început să apară un al doilea text, 

intercalat” [„Fantoma din moară”, pag. 37]. În această parte a romanului, o 

irealitate veridică interferează credibil cu planul realității, o realitate de cele 

mai multe ori opresivă, sfredelind străfundurile eului, din adâncurile unei 

memorii care se străduiește să surprindă și să descifreze cele mai fine nuanțe 

ale trecutului. Dar metatextualitatea nu rămâne niciodată la nivel demonstativ, 

ca-n proza postmodernistă. Descoperirea autorului, de pildă, pare să închidă 

un plan narativ, ducând aparent într-o „fundătură”, căci autorul cărții despre 

viața Adelei nu este decât un plagiator:  „Acest puști era autorul. Autorul meu. 

Crescut probabil pe un milion de Paveli cu frunțile tocite pe pragul istoriei”. 

[„Fantoma din moară”, pag. 36]. Treptat, însă, episodul acesta se dovedește 

parte importantă din intrigă, căci acest scriitor neînsemnat este urmașul unuia 

dintre torționarii epocii staliniste, criminalul moral al lui Sile Nicolescu și, 

indirect, autorul fantomei. Întâlnirea dintre Adela și tânărul Pavel are o funcție 

anaforică, în sensul că întâlnirea repetă termenii incompatibilității, dacă nu 

chiar ai antipatiei, și în cazul întâlnirii dintre bătrânul Pavel și dascălul Ion 

Nicolescu. Repetitivă ca formulă, întâlnirea dintre personaje accentuează 

conflictul romanului, menținând echilibrul narativ.  

În altă ordine, fiecare episod evocă partea întâi, în special, confesiunea 

Adelei, reamintind că punctul de pornire al unei ample povești se află într-o 

experiență intimă. La acest nivel, naratoarea selectează acele crâmpeie de timp 

relevante pentru devenirea interioară a fantasticului epicii sale: „Cele mai vechi 

amintiri cu el le am, nu știu de ce, pe aleea din fața chioșcului. E vară. Îmi 

tremură nările când mă gândesc la vara aia, cu miros de nisip ud și de rufe 

uscate-iască, bătute de soare. Îmi vine în minte în primul rând aleea chioșcului, 

văzută de pe scara casei, cam de pe treapta a șasea, nu chiar de sus, și silueta 

lui Maxu pe pietrișul ținut de troscot și de trifoi. Nici nu mai știu dacă e o 

privire generică, dintre sutele care-mi zac în suflet, sau dacă e chiar ziua în care 

ne-am împrietenit.” [„Fantoma din moară”, pag. 31]. Se țese, astfel, un 

simbolism complex care contribuie la o metamorfozare a eului narativ 

(remarcabilă în toată opera Doinei Ruști). Pornind de aici, irealitatea relevantă 

a lumilor interioare ale autoarei înfățișează lectorului permanente pendulări 

dintr-o dimensiune într-alta pentru a sugera nevoia evadării dintr-un plan real 

sufocant, dintr-o Istorie marcată de multe ori de meschinăria umană, de 

noroiul compromisului degradant, de absurdul unor legi care confiscă 

sufletescul și libertatea personală. 
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Putem afirma faptul că proza Doinei Ruști vine dintr-o exersare 

inspirată a dimensiunii fantasticului, marcată de experiența rememorării. În 

substanța vâscoasă a unei memorii ulcerate de răni existențiale, fie personale, 

fie colective, dimensiunea suprarealistă proliferează artistic și fantasmatic. De 

asemenea, se remarcă și faptul că imaginația simbolică a dimensiunii 

fantasmatice la Doina Ruști presupune implicarea focarului afectiv al unui 

povestitor-personaj. Contaminând tot ce atinge, fantasma reprezintă acea poetică 

ce ne reorganizează câmpul de ruine psihologice ale memoriei, reimaginând-o 

și restaurând în noi „ființa singurătăților eliberatoare” (G. Bachelard) [9]: „În 

realitate a fost vorba despre un vis teribil și care m-a tulburat multă vreme. A 

fost o întâlnire petrecută în pivnițele creierului meu”. [Fantoma din moară, 

pag. 12]. 

Romanul „Fantoma din moară” trebuie citit ca un adevărat palimpsest, 

ca o constucție supaetajată a tuturor feliilor eului. La Doina Ruști, sinele 

narator interferează lumile și trăirile reușind să antreneze naratorul în 

experiențe insolite. Un element constitutiv fundamental pentru acest nou tip de 

fantastic este memoria.  

Observăm, aici, o definire a unui tip special de memorie, ancorată 

narativ într-o structură fantastică distinctă. Doina Ruști se apropie de 

mecanismul proustian al memoriei afective, care selectează din real doar acele 

crâmpeie semnificative din care țese urzeala unui fantastic, mai degrabă, 

intimist, un produs special al eului creator. Revelația este declanșatorul acestei 

memorii selective și tot ea este agentul prin care se configurează fantasticul 

interior ruștian. 

Textele fantastice devin, astfel, produsul unor momente de o rară 

deschidere către o altă dimensiune a existentului, ceea ce oferă scriitoarei 

posibilitatea conexiunii cu adevărurile profunde ale lumii: trădarea, libertatea, 

compromisul, dragostea și moartea. Turnarea acestui complex produs 

ontologic într-un palimpsest narativ devine firească deschidere estetică. 

Naratorul-martor sau actant, din proza Doinei Ruști, se manifestă pe această 

structură etajată. Din această perspectivă, ni se dezvăluie, în fața ochilor, un 

puzzle care nu se poate aduna într-o imagine coerentă decât prin alăturarea de 

cioburi disparate aduse la același grad de intensitate prin intermediul unor 

fulgurații intermitente care, superioare logicii, rațiunii și simțului comun al 

realității, mărșăluiesc victorioase pentru a deschide porțile celei mai grandioase 

Cetăți a umanității: Interiorul. Adică Eu-ul, acea ființă misterioasă ale cărei 

enigme scapă până și Literaturii. Doina Ruști demonstrează, prin romanul său, 

că Interiorul este singura poartă care deschide – e drept, în mod terifiant – 
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calea spre infinit. Romanciera invită lectorul să pătrundă în caruselului inedit 

al gândurilor sale, oferindu-i plăcerea de a încerca să le descopere prin 

raportare la propriile fantasme. 

 

 Note finale: 

[1] Derrida, Jacques „Diseminarea”, traducere și postfață de Cornel Mihai 

Ionescu, Univers Enciclopedic, Colecția Mentor, București, 1997, pag. 328. 

[2] ibidem. 

[3] Târgul Internațional de Carte, Leipzig, 2018. 

[4] Derrida, Jacques „Diseminarea”, traducere și postfață de Cornel Mihai 

Ionescu, Univers Enciclopedic, Colecția Mentor, București, 1997, pag. 329. 

[5] ibidem. 

[6] ibidem. 

[7] Mauron, Charles, „De la metaforele obsedante la mitul personal”, Dacia, 

Cluj-Napoca, 2001, pag. 222. 

[8] Călinescu, Matei, „Cinci fețe ale modernității. Modernism, avangardă, 

decadenţă, kitsch, postmodernism”, Traducere de Tatiana Pătrulescu şi Radu 

Ţurcanu, postfaţă de Mircea Martin, Editura Univers, Bucureşti, 1995, pag. 372-

373. 

[9] Bachelard, Gaston, „Poetica reveriei”, Paralela 45, Pitești, 2005, pag. 50. 
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Abstract: The psychocritical reading proposed by theorist Ch. Mauron entails that the 

depths of the associative network of a literary work actuate the imaginative matrix of the 

author’s personal myth, a “phantasm” evolving through time, coordinating memories, 

literary materials, objects and readings, without being able to separate itself from 

adolescence conflicts or from traumatic biographical events. Thus, images can be 

explained and interpreted by comparing the biographical context to the evolution of the 

myth. In Charles Mauron’s view, psychocriticism is founded on texts overlapping, with a 

view to highlight the network of associations, and also on the analysis of the writer’s 

obsessions, of his various themes and dreams, followed by the identification of the 

personal myth and by the interpretation of the outcomes obtained by studying the 

literary works in comparison with elements from the writer’s life.  

Keywords: psychocriticism, phantasm, personal myth, network of associations 

 Situați într-o zonă de clivaj al culturilor și civilizațiilor, între Orient și 

Occident, între efortul de recuperare și tendința de globalizare, în lumea posibilului, 

accentul se mută de pe funcționalitatea spațiului pe aceea a timpului cosmic. 

Cultura noastră este una de tip tragic fiind determinată de relația dintre cosmo 

și antropocentrism, iar ființa umană este asimilată de cosmosul integrator și e 

problematizată apoi din unghiul antroposului. Pe fundalul unei culturi arhaice, 

medievale, moderne, profilul identitar al eului empiric se conturează în funcție 

de identitatea sa psihosocială, de contextul în care trăiește, de grupurile la care 

aderă, de conduita sa morală în raport cu factorul social, cultural, politic. 

Criteriul politic a făcut posibilă clasificarea Literaturilor române postbelice, după 

Ion Simuț, în patru categorii: oportunistă, evazionistă, literatură subversivă, 

disidentă și literatura exilului. Perioada cuprinsă între anii 1945-1960 este una 

ostilă afirmării marilor talente întrucât criteriul politic este cel în funcție de care 

se decide soarta literaturii române. Începând cu anii 1945-1946,  pentru autorul 

V. Voiculescu începe o lungă călătorie în sine, care va echivala cu o renaștere 

spirituală și începe să scrie proză cu toate că au existat unele încercări de texte 

cu caracter confesiv, memorialistic în perioada în care viziunea lui era una 

sămănătoristă. Refuzând orice colaborare cu regimul totalitar, el scrie, pentru  a 

se exprima pe sine, sieși, o literatură evazionistă [Ion Simuț, 2017:350] care nu 
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respectă rigorile impuse și al cărei formalism estetic l-a făcut să supraviețuiască, 

opera sa postbelică, scrisă la 62 de ani, fiind publicată și recuperată postum. 

Plasat în context istoric, textul narativ devine spațiul jocului identitate-alteritate, 

în care multiple fațete ale identității sunt revelate de perspectivele de lectură. 

Având ca suport câteva texte în proză ale lui autorului V. Voiculescu ne 

propunem să realizăm o analiză psihocritică. Suprapunere textelor unui autor 

duce la apariția  imaginilor obsedante, a rețelei de asociații care persistă și care 

face posibilă manifestarea eului profund, scriptural din conștiința scriitorului, 

devoalând gândurile latente, fantasmagoriile, amintirile eului biografic. Vom 

descoperi o rețea de asociații, grupuri de imagini și vom urmări dacă se repetă și 

dacă sunt produse de fantezia imaginativă, care duce la descoperirea mitului 

personal, care este expresia  personalității inconștiente a scriitorului V. 

Voiculescu.  

 Narațiunile sale de mică întindere sunt editate în două volume Povestiri, 

1966 și se situează pe trepte valorice diferite, unele rămânând simple anecdote 

(Probe, Cap de zimbru, Fata din Java), altele fiind adevărate capodopere (Lostrița, 

Căprioara din vis, Behaviorism, Schimnicul, Pescarul Amin) [Dumitru Micu în 

Scurtă istorie a literaturii române, vol II].  

 Suprapunerea textelor în proză dezvăluie o lumea arhaică, primitivă, 

magică, fabuloasă care tulbură prin intruziune, prin camuflarea sacrului, a 

fantasticului în profan, lumea contemporană. Tema comună a povestirilor lui 

Voiculescu este permanenta ȋnfruntare ȋntre civilizaţia prezentă, raţională, 

tehnicizată, şi lumea veche a miturilor, a legendelor o lume autentică, 

generatoare de viaţă, așa putând fi explicată preferința autorului de a recupera 

un spațiu primordial, autentic. 

 În povestirile propuse analizei psihocritice, autorul folosește ca tehnică 

narativă povestirea în ramă, ceea ce presupune ca prin procedeul inserției, într-o 

narațiune să fie introdusă o a doua, în care unul dintre personaje preia rolul de 

narator povestind o întâmplare la care a participat ca protagonist.  

 Scrisă în urmă cu 71 de ani, povestirea În mijlocul lupilor debutează cu 

povestea inițială "rama",  în care descrie  întâlnirea unui grup de vânători în 

jurul  unei discuții despre fauna cinegetică din țara  noastră. Relieful țării  încă 

mai oferă prilejul ca omul să vâneze în  condiții arhaice, ca la începutul lumii 

când între vânat și vânător exista o relație sacră. Vânătoarea devine artă, Magie, 

știință, încordarea energiilor, ritual magic atunci când prada (leul, mamutul, 

ursul)  este mai puternică decât el. Astfel de scene apar zugrăvite în peșterile 

preistorice autorul arătând o preocupare aparte față de destinul oamenilor 

paleoliticului, de cavernele cu oase de urși. Magistratul preia rolul de narator și-
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și amintește o experiență din tinerețe, introducând fantasticul povestirii sale în 

,,realitatea povestitorului. Repartizat, în tinerețe, într-un sat în care  totul respira 

arhaicitate, judecătorul se referă la un spațiu arhaic scos parcă de sub 

trecerea  timpului, un loc neatins de civilizație: pădurile "feciorelnice", meleagurile 

par a fi "încremenite în vechime", atmosfera este de "arhaism și 

primitivitate tulburătoare", totul pare desprins dintr-o eră demult încheiată în restul 

lumii[V.Voiculescu,2000:291]. 

 Preocupat de a avansa în carieră, personajul-narator adună material pentru 

un studiu de drept popular și despre obiceiurile pământului. Intriga povestirii se 

produce în momentul în care judecătorul trebuie să rezolve un caz, și îl achită pe 

Lupar pentru că nu acesta a ucis o căprioară, ci doar a găsit-o după ce au sfâșiat-

o lupii. Auzind tot felul de povești în legătură cu el,  judecătorul vrea să-l 

cunoască. Află că trăiește în condiții primitive, izolat de oameni, că se îmbracă în 

haine de animale, și din cauza mirosului pe care îl emană în jurul său, câinii îl 

latră și oamenii îl ocolesc. Nu e vrăjitor, dar înțelege graiul lupilor pentru că 

trăiește în mijlocul fiarelor. Asupra portretului său fizic primitiv și a celui moral 

există puncte de vedere diferite, sătenii îl percep ca pe un sălbatic, lipsit de 

sentimente, un vrăjitor, iar magistratul îl vede ca pe un personaj tragic care trăiește 

izolat într-o lume care nu-l acceptă. Impresionat de dialogul Luparului cu lupii 

din noaptea magică a Sf. Andrei, când este posibilă comunicarea cu lumea de 

dincolo, naratorul cade în mijlocul celor cinci lupi, ,,așezați în cerc, stând în 

șezut ca la sfat, pe picioarele dindărăt” momentul din care nu-și mai amintește, 

apoi, nimic, nici cum a ajuns acasă. Dacă nu ar fi fost rănit la gleznă ar fi crezut 

că totul a fost doar un vis. Ca în toate celelalte texte, finalul este deschis, 

întâmplările rămânând în zona fantasticului. 

 În Căprioara din vis,  Bătrânul sculptor definește visul ca 

,,protomemorie”[Mircea Braga,2008:287] ,,țâșnind din straturile adânci ale ființei 

noastre, ne destăinuiesc stări demult trăite, trecute în fondul nostru, care 

izbucnesc în vis cum într-un cutremur năpădesc prin crăpăturile scoarței vinele 

apelor fierbinți din miezul pământului”[V. Voiculescu, 2000:70].  Visele 

simbolizează o trăire personală și dezvăluirea unei experiențe obștești, a unei 

întâmplări colective. Simbolistica lor este complexă, tainică, numai cel hărăzit 

are un vis profetic și importante sunt ,,cele care ne întorc înapoi, la viețile din 

străvechime”[V. Voiculescu, 2000:70]. Și aici, formula narativă este povestirea în 

ramă și prin procedeul inserției se trece dintr-un plan în altul; bătrânul sculptor 

povestește o întâmplare la care a fost protagonist în urmă cu 23 de ani. 

Împătimit de vânătoare atunci, recunoscut, face expediții, iar priveliștile și 

scenele trăite prind formă în lada cu pământ pe care o poartă întotdeauna cu el. 
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De Crăciun, la castelul prințului B.., se îndrăgostește de domnița Irina, nepoata 

gazdei uitând de artă și de vânătoare. Ea reprezintă arhetipul frumuseții, 

imaginea chipului ei fiind asociată cu cea a Dianei, zeița cerească și cu a unei 

căprioare ce alerga fiind înconjurată de haitele de câini de vânătoare. Într- o 

seară, înainte de plecare, plăsmuiește într-un bloc de zăpadă silueta domniței 

Irina, în tunică scurtă, brațele goale, cu o tolbă cu săgeți în spate. Prin 

intermediul visului se ipostaziază în Bătrânul sculptor-pruncul sugar, tânărul 

vânător, artistul- având revelația propriei identități, redescoperindu-se în diferite 

chipuri. Disoluția eului, metamorfoza sunt semnele alterității. Tânărul artist, 

vânătorul a lăsat prada pentru umbra ei săpată pe un os, ceea ce în plan 

spiritual înseamnă că printr-o putere magică exercitată asupra lui l-a convertit 

să privească lumea cu frumusețe, cu dragoste, cu iubire. Gestul său din final 

când nu toarnă bustul în bronz și nu-l cioplește în marmură ci îl lasă în lut este 

semnificativ și poate fi interpretat ca o obsesie a autorului de a se contopi cu 

materia din care este plăsmuit, într-o fuziune cu elementul lumii primitive. 

 Motivul dublului prin care se concentrează dorințele refulate ale eului 

conștient inspirate de timpul legendar, de societatea modernă, de lumea satului, 

a vânătorii este reprezentat de personajul modern camuflat în lumea arhaică, 

așezat față în față cu cel primitiv. Povestirile dezvăluie întâmplări neobișnuite, 

fantastice care s-au născut din străfundurile istoriei și ale legendei și au pătruns 

în viața modernă. Suprapunerea face să apară o ,,tramă epică”[Ov.S. 

Crohmălniceanu, 1984:136], iar repetiția ei obsesivă are un caracter involuntar. 

În aproape toate textele menționate, remarcăm motivul vânătorii fie ca pretext 

al întâlnirii personajelor surprinse întotdeauna în actiune, fie ca secvență epică 

din care întâmplările miraculoase nu lipsesc, natura spațiului arhaic pe care îl 

imaginează autorul fiind misterioasă, cu întâmplări ce nu pot fi explicate 

rațional. Povestirile ilustrează o dublă realitate, una exterioară, raţională, 

corespunzând omului modern şi conştientului, iar alta interioară, magică, 

specifică omului arhaic şi subconştientului.” [Adriana Nicula, 2011: 38] 

 Având ca reper realizarea unității spirituale a lumii, ,,resuscitarea 

mentalității arhetipale în lumea contemporană” [Dinu Pillat ] se dezvoltă o rețea 

de imagini definită la nivelul scriiturii, concretizată în simboluri: vânătoare 

primitivă, incantații, vrăji, guri de peșteri pline de osemintele trecutului, Lume 

primitivă, grotă, văpaie, idoli de lut, piei sălbatice. 

 Metamorfoza om-animal este o fantasmă posibilă în imaginarul 

autorului pe fundalul coliziunii dintre lumea arhaică și cea modernă. Astfel, 

arhetipul animalului totemic, strămoș al oamenilor de pe aceste meleaguri, apare 
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în diverse ipostaze, de la pește ca simbol al lumii apelor, până la lup și urs, 

simboluri ambivalente ale puterii reprezentând binele și răul.  

 Persistența acestei imagini a mentalității arhaice în aceste texte, 

dovedește că ea obsedează imaginația autorului și constituie o fantasmă. 

Femeia=arta=vânătoarea mijlocesc întoarcerea la origini, ,,pe tărâmurile negre 

ale uitării, în inconștientul atoateștiutor, pentru a se întâlni cu sine însuși, cu 

omul primitiv, care a avut întâiul fior de artă urmărind o căprioară ce-i amintea 

de o fată”[V. Voiculescu, 2000:76]. Obsesia primitivismului este revelată de 

antropomorfizarea imaginii în care Junon, câinele Irinei ,,s-a aplecat cu duioșie 

și i-a dat să sugă, aiurind poate sunt unul din puii ei” refăcând scena zugrăvită 

în peșterile preistorice despre care aflăm în În mijlocul lupilor, când toți 

răsfoiesc albumele cu reproduceri care înfățișează scene de vânătoare primitivă. 

Urmărind încărcătura afectivă care însoțește această fantasmă constatăm că ea 

provoacă o stare de spaimă. Vânătoarea cea mare se produce în zile de 

sărbătoare: de Bobotează, ,,când se deschid cerurile și joacă toate comorile 

pământului”[V. Voiculescu, 2000:73], de Sf Andrei, sărbătoarea precreștină cu 

triplă semnificație magică: ziua lupilor, când este posibilă comunicarea cu 

lumea de dincolo, noaptea strigoilor, când sunt alungate duhurile necurate sau  

invocarea ursitului. 

 Mitemele specifice gândirii arhaice definesc viziunea originală a 

autorului care evocă existența cotidiană sub aura fantastică a vremurilor 

străvechi, preistorice, cu credințe totemice, încărcate de tâlc. Spațiul arhaic, 

pădurile "feciorelnice", meleagurile ce par a fi "încremenite în vechime", 

atmosfera de "arhaism și primitivitate tulburătoare", sunt reprezentative pentru 

relevarea conexiunii dintre micro și macrocosmos, legătura dintre regnuri, 

lumea arhaică fiind complexă. Omul se află în situația limită de a se sustrage 

prin intermediul visului din  tensiunea generată de invazia elementelor lumii 

moderne într-un spațiu pe care îl coordonează. Lumea modernă descoperă în 

oglinda timpului lumea arhetipală, omul arhaic care coexistă cu simbolul mitic  

până la identificarea cu animalele, reproducându-le purtarea, obiceiurile 

(totemul: lupul, ursul).  

 Autorul este solidar spiritului popular, recunoscând cu  entuziasm că cel 

mai mare noroc din viața sa este că s-a născut la țară, trăind o viață ,,autentic 

rurală, ritmată de datini și străvechi obiceiuri”. În subcapitolul Tradiționalismul 

ca fatalitate a substratului, Claudia Ileana Spineanu  susține că  Opera lui V. 

Voiculescu se naște dintr-o viziune panteistă asupra naturii în care omul trăiește 

pe deplin ordinea acesteia, se supune ritmurilor ei, o idealizează, iar când o 

pierde, se zbate dramatic să o regăsească. O altă rețea de imagini pornește de la 
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tema Cunoașterii reprezentată în mod simbolic de laitmotivul ochiului, lutului, în 

timp ce bătrânul semnifică imaginea dublului în inconștientul autorului. 

Personajul tipic pe care-l propune este un însingurat, izolat de istorie și de 

oameni. Fatalitatea destinului său se circumscrie obsesiei recuperatoare a 

timpului pierdut.  Protagoniștii sunt indivizi care trăiesc la periferia societății, în 

intimitate cu stihiile naturii și care au tendința de a se dubla, bivalența 

existențială fiind sugerată de motivul chipului de lut și omul-animal. Luparul 

a reușit să se ridice deasupra lupilor, să devină un fel de arhetip al lupului,  

marele lup spiritual, o ipostază cosmică a cărei văpaie pe care o împrăștie în 

jurul său este magie. Nimfa cu ochii verzi, părul de bronz aurit sunt miteme care 

obsedează universul imaginar al autorului prin care se zbate să refacă spațiul 

edenic, desacralizându-l prin coborârea în cotidianul existențial. 

 Comportamentul personajelor se explică nu numai prin prismă 

freudiană, psihanalitică  ci și psihocritică. Omul își satisface dorințele 

inconștiente pe cale imaginară, prin activitatea spiritului numită, fantezie, iar 

observațiile unei lecturi psihocritice sunt raportate la persoana scriitorului, la 

încercarea lui de a recupera imaginea  care îl urmărește obsesiv și care este o 

figură masculină: cea a bătrânului mag.  

 În Fata din Java, aparent, scenariul rămâne același, însă circumstanțele se 

schimbă. Mediul citadin prezentat este spațiul  Bucureștilor, cu asfaltul încins în 

care apar la un loc urme fosile cu labe primitive, și în care tânărul vulcan aflat în 

plină erupție literară se retrage în subsolul asudat, unde lucrează la cel de-al doilea 

volum de poezii, după ce primul, Stele negre a fost un succes. Cele două 

personaje naratorul și unchiul său, Mihail, reprezintă două concepții opuse: cel 

dintâi  este visătorul, iar celălalt raționalul, pragmaticul. Cel din urmă  încearcă 

să-l facă să renunțe la litere, pe primul, și să urmeze Politehnica pentru a deveni 

inginer și pentru a-l angaja la una dintre firmele lui din Java unde face comerț 

cu zahăr, piper și scorțișoară. Pentru a-l convinge, îi povestește cum și-a făcut 

iluzii despre o fată javaneză care în final s-a dovedit a fi un un sul din ierburi 

uscate care te desparte de tine însuți în timpul somnului. Obsedat de fata javaneză, 

tânărul se visează cu volumul de poezii alungit ca un sul fie ,,îmbrăcat în piele 

galbenă, fie preschimbată într-o luxuriantă femeie”.  

 Aceeași obsesie a imaginii satului primitiv- descris ca loc sălbatic, 

sărăcie de preistorie, cu locuințe împrejmuite cu ziduri de piatră ceea ce 

sugerează siguranța spațiului ocrotitor, apare și în Iubire magică.  O  consecință a 

migrării, a ruperii este evoluția care are loc în afara așezării, în satul vechi omul 

rămânând arhaic, nu se supune Timpului, ci iese din Timp: ,,ei nu datorează 

vieții nimic altceva decât existența. N-au fatalitate. Au numai ursită. Nu vin 
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încărcați de nicio moștenire”[V.Voiculescu,175]. Aflat în mijlocul unei lumi 

arhaice în care puricii sunt înlăturați din încăpere, de un vrăjitor, printr-un 

descântec, făcându-i să se lipească de lama cuțitului, lucios ca argintul pe care se 

reflectă lumina soarelui, încearcă, prin puterea magică a minții să o recompună 

pe Margareta din Faust de Goethe ca pe eternul feminin care potențează în cer 

pasiunile care pentru noi sunt păcate ce ne strivesc. La fel, personajul mânat de 

elanul faustic al totalității, se află sfâșiat între două puteri de vrajă: ,,cea 

malefică, aducătoare de iubire și cea benefică, eliberatoare de viziuni 

eschatologice”[V.Voiculescu, 2000: 13]. 

 Prima ipostază a Mărgăritei potențează vitalitatea personajului narator: 

,,M-a plesnit fără veste atâta erotism, atâta răscol sexual necunoscut mie până 

atunci”[189]. Vraja îi dezvăluie personajului o altă Mărgărită, aproape decăzută 

din condiția biologicului, vraja nu înseamnă o ,,contrafacere, o măsluire a 

realității, ci restituirea celei de-a doua componente a naturalului, restituire care 

nu poate avea loc decât la nivel psihologic, pentru care simultaneitatea 

contrariilor este o realitate de drept  și de fapt”[Mircea Braga, 2008:300]. În 

ipostaza îndrăgostitului, personajul narator face un pact cu vrăjitoarea, căreia îi 

vinde sufletul numai ca Mărgărita să-l iubească. Astfel se produce o degradare 

și o ,,prăbușire a organicului” ”[Mircea Braga, 2008:302] și ,,o desublimare a 

animei angelice” a femeii cum ar fi spus Corin Braga: ,,în fața mea sta o 

strigoaică, cu ochi de albuș de ou răscopt, plesnit de dogoare...pe crăcanele 

oaselor picioarelor, măruntaiele spurcate clocoteu ca niște șerpi veninoși. Și 

duhoarea morții umplu deodată lumea”[V. Voiculescu, 2000:190] 

 Suprapunând aceste texte datate 1947 peste unul scris în 1909, la distanță 

de 38 de ani, Astăzi împlinesc douăzeci și cinci de ani, vom descoperi persistența 

imaginii ,,bătrânului, groaznic, gol, descărnat care aleargă în goana calului peste 

câmpuri. Barba îi înfășoară pieptul și-și amestecă firele cu coama calului, 

pletele-i flutură pe spate  și în pornirea-i furtunoasă pare purtat de un uragan” 

[V.Voiculescu, 2000:681]. Dedesuptul rețelei de imagini se manifestă aceeași 

obsesie a întoarcerii și a coborârii în sine. Cuplurile și mentalitățile opuse 

figurează un eu scindat asupra căruia exercită presiuni puternice, contrare, 

partea lui ideală și cea inconștientă. Coborând în zonele adânci ale 

inconștientului, investigând legăturile dintre cuvinte se desprind metaforele 

obsedante care pun în lumină mitul  personal al autorului. Timpul, perceput în 

dimensiunea sa cosmică, izolarea/ singurătatea sunt forme de manifestare ale 

suferinței; încărcătura  afectivă este complexă și reflectă fațete diferite ale eului. 

Una dintre ele este cea  construită pe  obsesia imagoului parental care se 

suprapune pe imaginea primitivă a omului; această fantasmă poate revela o 
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situație tensionată, o teamă față de tatăl despre care autorul nu vorbește în 

mărturisirile sale. Este posibil ca pe fondul acestei relații tensionate susținute de 

secvențele în care personajul se teme de a nu fi văzut, ori de a nu sângera pentru 

că vraja s-ar stinge, bănuim noi, că ea dezvoltă o suferință, o teamă și în același 

timp o încercare de a triumfa,  de a poseda și de a se impune ca figură autoritară 

în fața celor cinci copii cum Luparul hiperbolizat îi domină pe cei cinci lupi. 

 O altă rețea de imagini dezvăluie  obsesia imagoul psihologic prin 

sustragerea autorului din teroarea istoriei. Defazarea eului se produce pe 

fundalul unei traume ce ascunde  sentimentul culpabilității că ființa, chir și 

atunci când iubește poate provoca  suferință, pasiunile fiind păcatele care ne stivesc 

sub ele. Rețeaua de imagini, din jurul mitemelor osul, glezna, măruntaiele spurcate 

face referire la structura materială, corporală a ființei umane supusă unui proces 

de degradare și dezagregare,  proces susținut și prin punerea în funcțiune a  

simțului olfactiv. Ele sunt simboluri Thanatice prin care se dezvăluie anxietatea 

autorului, teama de necunoscut. Mitul personal al scriitorului V. Voiculescu este 

cel al cunoașterii prin suferință, în timp ce mitul literar propriu-zis ar putea fi 

Iubire magică, văpaia din degetele și din ochii lui era un fel de materie fosforescentă ca la 

licurici, o magie după cum este descris personajul narator, Luparul. 

 Dihotomia verde-auriu-lumină, decorurile, huma, stânca, peștera, grota, 

pasiunea personajului de a scrie un Studiu în folclor și nu despre folclor, 

dezvăluie poziția lui de a nu explica actul magic ci de a-l lăsa pe lector în umbra 

visului său. Prin actul scriiturii, autorul preferă călătoria spirituală, în spațiul 

primordial al  omului preistoric care a învățat și a reușit prin practici magice să 

supraviețuiască /între fiarele sălbatice, care pot defini metaforic teroarea istoriei, 

actorii regimului totalitar, întrucât textele puse în discuție vor fi publicate 

postum. Este perioada când, după moartea soției (1946) autorul nu mai publică 

nimic, dar scrie cel mai mult tocmai pentru a încerca să reconstituie, ca într-un 

puzzle, imaginea unitară a sufletului său.  
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Eros și Thanatos în poeziile Magdei Isanos 

 

 

Drd. COZMA Alina Liliana 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 

Abstract: Magda Isanos wrote during her life and she prepared texts for publishing that 

intensively suggest her vision regarding life, death and about the bridge that connects 

the two concepts, the love. Her volume, Poems, printed in 1943, before her death, gives 

the feeling of a thorough power of construction. No verse is randomly written down. The 

writer’s imaginary hides a psychoanalysis act, a hard and continuous search for itself. 

Death has always been the favourite theme in Magda Isanos’ poetry. For a 

young girl, in her prime, dealing with the thought of death is unusual. Coming off the 

press in June 1st 1937, in the magazine “The Notes of Iasi”, the poem We die…like 

tomorrow is an amazing expression of intuition, indefinite for the moment, of the human 

individual’s sensibility. 

The fear caused by sensing the appearance of death will increase in the volumes 

coordinated by the author itself: the first one, Poems, 1943, and the two published after 

her death: Weighed the mountains”, 1945 and “The country of light”, 1946, which, 

according to some confessions, the poetess arranged in order to be printed shortly before 

she die. 

 In the case of her poetry, death and sleep are similar. The sleep suggests an 

abort of the passage of time, a way-out from becoming, assisting to eternity, a divine 

state. On the background of a symbolic thinking, death wears many faces. The faces are 

meek or baneful, bright or dark. Death is seen as going into another world, the author 

showing interest in its vegetal aspects after death. 

Maybe the feeling that the end is coming and the resignation of death, which 

hides, in fact, a thirst for life, determined the poetess to perceive love as a nectar of life. 

In Magda Isanos’ creation love knows many forms: the love for a couple, the love for a 

child, the love for God, the love for nature, the love for life, and, paradoxically, the love 

for death. 

The writer manages to incorporate in her works, in a harmonious way, the love, 

thanks to which life springs, but also death, an imminent phenomenon. 

 

Keywords: life, death, love, psychoanalysis. 

 

Magda Isanos a scris în timpul vieţii şi a pregătit pentru publicare 

texte care sugerează intens viziunea sa despre viaţă şi poezie. Volumul ei 
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antum Poezii, tipărit în 1943, dă senzaţia unei puteri de construcţie 

minuţioase. Niciun vers nu este aşternut pe hârtie la întâmplare. Cartea 

începe cu o ars poetica, poezia Pomii cei tineri şi se închide cu un Epilog. 

Poemul care-l precede pe ultimul, Poemul femeii care iubea primăvara, este, de 

asemenea, o ars poetica. În plus, autoarea şi-a construit volumul asemenea 

unei călătorii iniţiatice, de cunoaştere, fapt ce evocă modernitatea artistică.  

Escapada interioară, dirijată către cercetarea şi aflarea unui centru 

spiritual, a rădăcinilor ontologice ale eului îi întreţine substanţa 

mitopo(i)etică a creaţiilor şi în celelalte volume. Un axis mundi, ce stabileşte 

legătura între două lumi, ajung la ea, treptat: grădina, pădurea, oceanul, lacul, 

insula, muntele şi cimitirul. În poemele cu care a debutat, un centrum mundi în 

care sufletul găseşte tihna şi stabilitatea este copilăria. Acestea sporesc un aer 

melancolic după viaţa patriarhală în sânul familiei, alături de mama, de 

bunicul cu poveşti, între pomii din grădina de acasă. În calmitatea stabilită se 

amplifică însă agitaţia după lumina curată a duşmănoaselor stele. Visurile şi 

contemplaţiile uluitoare, iluziile optice, jocul de lumini,  oglinda, ceaţa, 

ondularea firelor de iarbă, foşentul copacilor, mişcările apelor si altele 

creează miraculosul: „Înţelegem aşadar că abaterile de la modelul natural, 

uneori până la suprarealism, exagerarea plăsmuirilor imaginare până la 

impresia de halucinare în câteva locuri se întemeiază pe principii bine 

gândite, totul fiind posibil pe planul fanteziei rodnice şi subsumat unor 

concepte umanitariste, sănătoase”172.  

Ceea ce îi oferă Magdei Isanos succesul este aderarea la un concept de 

poeticitate inovator. Poeta abordează diverse mijloace de expresivitate 

modernă, parcurgând componente ale variatelor poeticităţi într-o modalitate 

proprie. Originalitatea poeziei ei rezidă în figuraţia caracteristică a 

imaginarului, impusă de stările lirice ale fiinţei care se află între problemele 

existenţiale serioase şi nevoia unui loc de linişte, între spaima în faţa morţii 

inevitabile şi bucuria asistării la Totalitate prin descompunerea în natură.  

Lucrarea lui Charles Baudelaire: „ Fantezia descompune întreaga 

creaţiune şi cu materiale îngrămădite după reguli, ale căror origine nu o 

putem afla decât în zona cea mai profundă a sufletului, creează o lume  

 

 

                                                           
172 Ursache, Magda, Postfaţă la Poezii de Magda Isanos,  Editura Minerva, Bucureşti, 

1974, p. 203 
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nouă”173 a influenţat puternic modul de structurare a spaţiului în 

poezia modernă. Un aspect de ordonare spaţială similar cu această idee a 

modernităţii alege şi Magda Isanos. „ Ochiu-nchis afară, înlăuntru se 

deşteaptă” (Eminescu, Mihai, Scrisoarea III) este decisiv în conturarea 

teritoriului ei imaginar. Pe retina ochiului interior realitatea ajunge imagine 

şi reflectă o altă lume. Cu ochii pătrunde într-o lume a misterelor, ei 

constituie cheia şi lacătul unei revelaţii: Cu ochii mei închişi eu pot vedea/  atâtea 

lumi cât numai Creatorul,/ cercând azurul tainic cu piciorul,/ în ziua cea dintâi 

închipuia (Cu ochii mei…). Fantezia nu doar redă realitatea, ci o şi întemeiază. 

Prin urmare, actul fantazării are caractere comune cu excepţionala forţă 

vădită de Dumnezeu în creaţia Universului. Imboldul creativ lasă după sine 

o realitate cu o altă înfăţişare, o metalume de o frumuseţe splendidă. 

Acest fenomen, deşi este judecat de oamenii cu gândire logică ca unul 

simplu, reliefează gândirea mitică şi permite trecerea dincolo de sacru: Când 

plouă nu se-ntâmplă nimic./ Oamenii spun: asta vine de sus; streşinile-ngână: pic, 

pic… / şi gâlgâie-n putred apus. / Totuşi am văzut zânile/ cum ţineau deasupra 

capului mâinile/ şi dansau în iarba cea noua,/ bucuroase că plouă  (Confesiuni). În 

utopia caracterelor ingenue, stăpânite de vise, de idealuri, care comunică cu 

orice element al naturii, obiectele cele mai distanţate se alătură, se potrivesc 

în sisteme de noi suprarealităţi, ca în poezia intitulată Noapte: Ascultam astă-

noapte/ crescând pădurile pline de şoapte,/ cât spaţiul nalte,/ aceleaşi şi alte;/ cu 

crengi felurit înflorite,/ nu mai ştiu de unde pornite./ Stufos întunericul se făcea  - / 

şi rece-mprejurul tău, stea … // Unde sunt acum, unde sunt/ Fiinţe, lucruri tainic 

împăcate,/ Lângă pământ ca umbrele culcate,/ Şi mirosind a pământ?     

Imaginarul poetei ascunde un act de psihanaliză, o cercetare de sine 

asiduă şi continuă. Adâncirea în sine simbolizează şi o afundare în misterele 

universului, o deplasare spre fundamentele lumii, către prototipurile tuturor 

lucrurilor. În intimitatea naturii, poeta simte nişte emoţii care le depăşesc  pe 

cele proprii, cu privire la existenţa totală, la întreg cercul omenesc. Conştiinţa 

se dilată până când percepe satisfacţia sufletească a existenţei absolute: Din 

adâncuri neştiute nici de mine, cheamă/ sufletul imaginea pe care-a scăldat-o/   şi 

tremură de bucurie şi de teamă/ văzând că nicio trăsătură n-a uitat-o (Naufragiu). 

Din nou, pădurea, codrul, grădina, parcul, muntele, copacul, oceanul, marea, 

râul, lacul, câmpia, florile nu mai constituie puncte de cunoaştere pentru 

                                                           
173 Baudelaire, Charles, apud Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, Bucureşti, EPLU, 

1969, p. 54, apud Grati, Aliona, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2016, p. 

12 
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orientarea în spaţiul realităţii, ci şi corpuri topografice de înfăţişare 

imaginară a suprafeţei mitice, fabuloase.  

Fiind descompusă, natura este prezentată la Magda Isanos în frânturi 

de real ce sugerează, ca în lirica eminesciană, simbolurile naturii veşnice, în 

forme inteligibile raţiunii. Poemele autoarei ascund căutarea năucitoare de a 

găsi lucrurilor prelungire în veşnicie, de a intra în interiorul lor încărcat de 

conţinut semantic şi mister, de unde se poate ajunge în suprafaţa cosmosului: 

Căutam în iarbă şi-n mohor/ tainele ascunse tuturor./ Mă uitam în fântână şi-n iaz,/ 

şi-ascultam, –  îndelung – sub brazi… (Doamne, n-am isprăvit!). Poeziile 

ilustrează un ritual magic, vrăjitoresc, prin care se poate pătrunde în teritorii 

tainice dar, în acelaşi timp, ştiute, încadrate în frumuseţea începutului. 

Contemplaţiile fascinante, iluziile optice readuc dimensiunile desăvârşite ale 

existenţei: Anume deschise, zările/ vesteau pământurile primăverile./ Drumul fugea 

purtând călăreţii; pomii de aur şi-azur ai dimineţii/ creşteau ca-n poveşti,/ acoperind 

înaltele fereşti (Fata). Numeroasele imagini artistice ce alternează, cu 

nesfârşitele lor sensuri, întotdeauna deschise spre îmbogăţire, variatele 

sinestezii şi similitudini determină vraja, aducând aminte de începuturile 

lumii, unde totul tocmai se zămisleşte.  

Dorinţa arzătoare de locuri noi provoacă imaginaţia să creeze 

permanent. Deschiderea orizontului este sprijinită de somn, reverie, vis, 

oglindă unde stăpânirea logicului, a raţiunii se diminuează. Traversarea de la 

starea de conştienţă, de trezire la somnolenţă se realizează în locuri creatoare 

de şovăieli: fie că intră în discuţie oglinda care propagă razele unei lămpi, fie 

că vorbim despre jocul nebunesc al crengilor copacilor, ori despre nesfârşitul 

dans al lanurilor de verdeaţă. Parametrii restrânşi ai odăii se zăresc în sticla 

misterioasă a ferestrei: Mă simt în camera mea ca pe-o insulă./ Seara când arde 

becul – amiază egală –/ ies ploşniţe şi gânduri în haine de gală./ Ca un Robinson 

visez departe oraşul. // Fereastra miroasă frumos şi adie,/ dreptunghiulară, ca un 

drapel pe-o corabie (Insulă). Acelaşi fapt se petrece atunci când în odaie se 

iveşte o oglindă, o lampă, ceaţă sau termometrele strălucitoare din odaia 

spitalului.  

Suprafeţele poeziilor Magdei Isanos evidenţiază o fază critică a eului 

separat de numeroasele contradicţii ce parcug permanent fiinţa. Harul de a 

vedea mai mult decât poate un om obişnuit reprezintă o fântână inepuizabilă 

de suferinţe. Istovită de durere, poeta ar vrea ca: Fiecare zare să nu aibă-n 

spatele ei înc-o zare,/ fiecare cuvânt să nu aib-un clopot mai mult (Oamenii mă 

uimesc). Cu toate acestea, nu există cale de mijloc. Femeia care iubea primăvara 

va căuta întotdeauna prielnicele clipe în care fiecare lucru va fi prelungit în 
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umbra de taină (Femeia care iubea primăvara). Prin forţa gândului poeta adună 

mai multe etape temporale, opreşte clipa şi se bucură de ea cu multă grijă: 

Simt în mine neliniştitul vostru suflet, străbuni/ de mult putreziţi în ţărâna 

străvechii Helade,/ semizei îndrăgostiţi de-adevăr şi frumos, iluştri nebuni,/ în faţa 

cărora însăţi puterea timpului cade. / …Vă simt retrăind în sângele meu laolată,/ vă 

blestem, sunt mândră de voi şi sufăr prea mult (Străbunii).   

Simţind intens foarte multe experienţe impresionante, fiinţa se 

trezeşte a fi spaţiul unei diversităţi cuprinzătoare. Existenţa complexă, 

nemărginită şi universală, provenită din amplificarea la infinit a celei proprii, 

nimiceşte conştiinţa de sine. Pătrunderea în impersonal, în anonimat este 

iminentă. Conştiinţa de sine devinde un refugiu lăuntric, profund, care 

depăşeşte limitările personale, ajungând o conştiinţă cosmică. Eul liric se 

topeşte în diverse forme ale elementarului, progresiv, descoperind înrudirea 

cu ele prin minunea ce le reuneşte pe toate: lucrurile blânde şi întunecate. 

Subiectul este mascat într-o serie de forme spaţiale şi temporale: Cerul pierdut 

în ceţuri îl uitam./ Nu mai eram nici eu decât un ram,/ decât rădăcină avidă şi pace/ 

de ierburi vâscoase, opace… (Ploaia). Poeta aduce la cunoştinţă într-un mod 

Franciscan comuniunea cu natura cu care se îmbină panteist: Sunt sora ierbii 

tinere de-afară./ Aceleaşi seve curg într-amândouă,/ şi ne-a lăsat aceeaşi primăvară/ 

pe gene suferinţa, ca o rouă (Variantă). Aspectele imaginaţiei ei denotă 

universuri posibile în care autoarea speră să existe chiar şi după moarte.  

Ţinând seama de principiile poeticii moderne, Charles Baudelaire 

susţinea: „Pentru a pătrunde în sufletul unui poet, trebuie să căutam în opera 

sa cuvintele ce apar mai frecvent. Cuvântul ne traduce obsesia”174. În creaţiile 

Magdei Isanos astfel de cuvinte sunt viaţă şi moarte. Repetarea acestor 

vocabule este garantată de preferinţa poetei pentru două teme esenţiale în 

literatură: „Adecvarea ei la temele majore ale vieţii şi morţii, care formează 

aproape în exclusivitate materia cărţilor poetei, e incontestabilă”175. În această 

privinţă, acordul ideilor criticilor se impune temeinic: „Atmosfera lor 

(poemelor) generală este o obsesie a morţii şi vieţii, alternativ, în care, pare -

se, este mai puternic, mai viu instictul vital: şi chiar teama de moarte este, în 

fond, un regret după viaţă, o chemare spre ea”176 şi „ Bucuria de viaţă şi 

                                                           
174 Baudelaire, Charles, apud Grati, Aliona, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, 

Chişinău, 2016,  p. 14 
175 Zaciu, Mircea, Dicţionarul scriitorilor români, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

Bucureşti, 1998, p. 643 
176 Constantinescu, Pompiliu, Scrieri alese, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1957, p. 
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presimţirea morţii rămân motivele fundamentale ...”177 ori „Presentimentul 

morţii, laitmotivul acestui cântec, prin firea lucrurilor este atât de înrădăcinat 

în mintea poetei, încât viaţa întreagă se ordonează în funcţie de el”178.  

Moartea a fost întotdeauna tema favorită a poeziei. Mai mult decât atât, după 

cum afirma Ana Blandiana, „marea poezie s-a înrudit întotdeauna cu 

moartea”179. În cazul Magdei Isanos coborârea în neant descrie expresia 

sincerităţii lipsite de apărare: Moartea veni atât de simplu, tăcut./ Mâinile care 

nu puteau cuprinde-au zăcut/ puse una peste alta, cum sunt uneori/ anume aşezate 

unelte sau flori (Când cel iubit). Pentru o tânără aflată în floarea vârstei, 

împăcarea cu gândul morţii este neobişnuită. Ieşit de sub tipar la 1 iunie 

1937, în revista „Însemnări ieşene”, poemul Murim...ca mâine este o expresie 

formidabilă a intuiţiei, momentan nedefinită, a sensibilităţii individului 

uman. 

Teama cauzată de intuirea apariţiei morţii se va accentua mai mult în 

volumele pe care  le-a coordonat chiar autoarea: cel antum, „Poezii”, 1943, şi 

cele două postume: „Cântarea munţilor”, 1945 şi „Ţara luminii”, 1946, pe 

care, conform unor mărturisiri, poeta le-a aranjat pentru a le tipări cu puţin 

timp înainte să moară. Din spusele fiicei Elisabeta Isanos, în aceste volume 

Magda a abandonat profilul poetic plin de farmec al poeziilor de început: 

„Interveniseră experienţele recente: izbucnirea războiului, apoi primul puseu 

al bolii de inimă în 1942. Moartea, o simplă ipoteză în versurile din tinereţea 

basarabeană şi ieşeană, devenise o teribilă prezenţă reală”180.   

Perceperea morţii ca element inseparabil al vieţii, fenomen firesc în 

ordinea lucrurilor şi, în acelaşi timp, ca adevăr inadmisibil, care urmează se 

aibă loc fără amânare, alcătuiesc cele două poluri între care pendulează 

poeta: fericire şi nelinişte, veneraţie şi disperare, dorinţă şi spaimă, acceptare 

şi revoltă, combinând patetismul versurilor ei. În situaţia ei, lupta dintre 

contrarii are un răsunet caracteristic: „Nu este totuna să ştii că eşti muritor 

sau că trebuie să mori. Ipoteticul a devenit realitate”181. 

                                                                                                                                                             
299 
177 Piru, Alexandru, Istoria literaturii române, Editura Grai şi Suflet, Bucureşti, 1994, p. 

186 
178 Blandiana, Ana, Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 

1978, p. 123 
179 Grati, Aliona, Magda Isanos – Scrieri, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2016, p. 14 
180 Isanos, Elisabeta, Spre lumina tiparului (Notă asupra ediţiei), în Magda 

Isanos.Opere.Pomii cei tineri, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013, p. 6 
181 Bădescu, Horia, Magda Isanos.Drumul spre Eleusis, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, 
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Conştientizarea terminării firului vieţii stârneşte în aceeaşi  măsură 

suspiciune: (...) şi nu pot crede c-am să mor în curând;/ viaţa mea sună înalt, fără-

ntristare (În dimineţile clare), nelinişte şi teamă: Toate stihiile/ zburau împrejurul 

lor;/ mă temeam, mă temeam să mor (Cortul singurătăţii) ori Mâinile mele grele nu 

se ridică./ Îngere, m-aş ruga şi mi-i frică (Înger din lumină), ajunsă câteodată să 

fie cuprinsă de o stare de nebunie: N-ai să zbori, suflete, n-ai să zbori/ Strigam şi 

hohoteam uneori (Solii pământului). Poeta doreşte să alunge moartea    

rugându-se cu disperare: Viaţă, nu mă părăsi în răsăritul acesta,/ priveşte fruntea 

mea de        pe-acum aurie./ Şi aerul din cauza viitoarelor fructe/ e rumen şi plin  

(Viaţă, nu mă părăsi), eschivându-se să-i spună morţii pe nume: Să nu 

răspundem visului rău,/ care vâsleşte deasupra noastră mereu… (Nu vă scuturaţi, 

florilor…), totul unificându-se într-un plânset, o jale continuă a sufletului 

intimidat de moarte şi în incantaţie ezoterică de chemare şi invocare a 

spiritelor să o mai lase să se bucure de viaţă.  

Bineîneţeles că niciuna dintre implorări către cer nu are răspuns, acest 

fenomen nu acceptă abateri de la regulă. Toate organismele vii, oamenii, 

plantele, iarba, florile, au în comun un singur lucru: moartea. Omului nu-i 

rămâne decât să se încânte cu elementul comun al ierbii: Cea mai frumoasă 

unealtă e coasa (Ion). Durerea ia sfârşit în faţa cerului indiferent, sufletul se 

epuizează într-o nostalgică, dar temporară stare de acceptare şi solitudine cu 

care se mulţumeşte. George Meniuc se întreabă cu nesfârşită tristeţe dacă în 

faţa morţii poţi fi atât de calm şi stăpânit ca în Mioriţa, ori ca în poezia 

eminesciană Mai am un singur dor şi ca în Gorunul blagian: „ Linişte în faţa 

morţii? O linişte obosită ca nişte aripi de pasăre călătoare, ca un sfârşit de zi, 

chinuită şi agitată, o linişte voită de un colţ de vrajă şi pace”182. 

Stările afective se înlănţuiesc, indignarea şi spaima se reunesc încet-

încet în înţelegere: Frumoase-s câmpiile vieţii, frumoasă primăvara de aur;/ ci eu se 

cuvinte să plec înainte/         de-a-ntomna în pădure. // Se cuvine să plec înainte/ de-

a vedea miezul zilei,/ când nu s-au copt perii vărateci/ şi grâul nu sună (Frumoase-s 

câmpiile vieţii), în zâmbet: Revolta s-a făcut surâs, durează // această plină, fără 

greş amiază (Amiază). Moartea ajunge să fie descrisă ca o stare de fericire 

deplină, într-un cadru paradisiac: Este la marginea cimitirului,/ lângă bunic, un 

loc prea potrivit,/ să-mi uit de toate şi să-i ţin şi lui/ când noaptea-i lungă, iarna, de 

urât. // Mi-ar fi-n pământul cald aşa de bine/ şi trupu-n iarbă bună mi-aş preface,/ 

să-l pască vite pripăşite şi sărace,/ ce-or cere şi-o-ndurare pentru mine (La marginea 
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cimitirului). 

Mistuită de conştientizarea faptului că totul se degradează şi dispare, 

de cruzimea limitelor existenţiale, poeta este cuprinsă de extenuare şi se 

resemnează, însă o tristeţe fără margini ţâşneşte din toate colţurile aparentei 

linişti: Nu pot muri ca sălbăticiunile,/ în resemnare şi pace  (Poemul femeii care 

iubea primăvara). Acceptarea morţii este, de fapt, doar o mască, un rol pe care 

şi-l atribuie fiinţa omenească pe scena teatrului lumesc.  

Cercetând caracterul atitudinii în faţa morţii în cultura română, Andrei Pleşu 

sesizează că scriitorii adoptă de obicei o „estetică a melancoliei, când scăldată 

de luminile difuze, dulci aproape, ale resemnării, când dizolvându-se într-o 

tragică gravitate”183. Vrând cu îndârjire să fie nemuritoare, poeta doreşte să 

descifreze misterele morţii, să identifice chipul strain al acesteia, călcând 

uneori pe tărâmul zmeului de unde există cale de întoarcere. Conform 

opiniei lui Baudelaire, prin artă, dar mai ales prin poezie şi prin muzică, 

sufletul zăreşte strălucirea aflată dincolo de moarte. Prin urmare, urmărirea 

unei frumuseţi superioare şi redescoperirea sufletului este similară cu aflarea 

morţii. Datorită imaginaţiei, poeta revine în prenatal, cu scopul de a simţi, la 

fel ca în lumea magiei, euforia începuturilor. Spaţiul originar, loc atemporal, 

este un conţinut al inconştientului şi în condiţii deosebite poate fi remarcat.  

Cunoaşterea de sine, pătrunderea în substraturile necunoscute prin 

imaginarul poetic oferă o satisfacţie profundă. 

Este ştiut faptul că „în mitologia greacă Hypnos (Somnul) şi Thanatos 

(Moartea) sunt fraţi gemeni”184. Aceştia sunt fiii zeiţei-mame Natura şi îi au 

ca fraţi pe Lethe (Uitarea) şi Geras (Bătrâneţea). Poeta alege această tehnică la 

nivel semantic, în cazul poeziei ei moartea şi somnul fiind similare. Somnul 

sugerează o anulare a trecerii timpului, o ieşire din devenire, asistare la 

veşnicie, o stare divină.  

Cu toate că este stăpânită de ghearele morţii, poezia Magdei Isanos 

emite, în mod paradoxal, în esenţă, o putere de viaţă covârşitoare: Cred în ea, 

cred în numele ei (În dimineţile clare). Iubind cu patos viaţa, soarele, lumina, 

florile, pomii, ea nu le poate abandona şi da uitării. Poeta doreşte cu tot 

dinadinsul să ducă mai departe cântecul vieţii în elanuri solare, susţinând 

viaţa plantelor şi a vietăţilor mici: Voi scrie despre acea necruţătoare/ bucurie de-

                                                           
183 Pleşu, Andrei, Pitoresc şi melancolic: O analiză a sentimentului naturii în cultura 
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a fi tânăr sub soare;/ cu fruntea lângă cer voi scrie despre viaţă (Mă scald în zi). 

Această certitudine întreţine setea de viaţă, care se răspândeşte peste tot. 

Arma cea mai puternică şi persuasivă de triumf a vieţii asupra morţii este 

creaţia, simbolizând ardoarea de eternitate, dorinţa de a birui efemeritatea: 

Zburaţi, cântece, zburaţi departe,/ scuturaţi-mă de pământ şi de moarte (Acum 

cântecul s-a sfârşit…).    

Biografia Magdei Isanos are un rol important asupra creaţiilor sale. Este 

indiscutabil faptul că perspectivele asupra vieţii pot provoca forţe majore în 

poezie. Evident că presimţirea morţii apropiate stigmatizează versurile 

autoarei. Deosebit de pătrunzătoare şi fatală este solitutdinea nimicitoare, 

cauzată de neacceptarea morţii. Atitudinea de luptătoare pe care i-o atribuie 

criticii volumelor postume, dar şi Marin Bucur în prefaţa la ediţia 

coordonată, reprezintă expresia elegantă, eufemistică a dezacordului, 

tendinţele de apărătoare a norodului sunt chiar o acuzare împotriva aceste 

justiţii abstracte.  

Moartea este percepută ca o trecere într-o altă lume, autoarea 

manifestând interes faţă de aspectele ei vegetale după moarte. Aşadar, 

poezia ei este picturală, ilustrând tablouri naturistice reale, învăluite în lumini 

şi umbre fantastice: „Observând marele spectacol al naturii, autoarea vrea să 

ne spună, narativ vorbind, că în lume se produc o mulţime de minuni: plouă, 

răsare soarele, creşte iarba, de fapt întâmplări obişnuite. În ceea ce o priveşte, 

ar dori să capete una din ipostazele pe care le înfăţişează în versuri, cu alte 

cuvinte să-şi asigure un mod de existenţă şi după ce îşi pierde făptura 

umană”185. Bucuria naturii este creionată în mare parte dintre poeziile 

postume ale Magdei Isanos. Senzaţia contopirii cu lucrurile înconjurătoare, 

criza consimilitudinii, plasarea melancoliei într-un timp etern sunt trăsăturile 

fundamentale ale poeziei ei. Moartea nu se mai simte atât de puternic în 

cazul celui care ştie să se camufleze în toate elementele naturii, însă până în 

punctul acesta omul trebuie să parcurgă un drum greoi, fiind  urmărit 

pretutindeni de două planuri. În consecinţă, devine plauzibilă seria de 

disonanţe şi contradicţii, raportul viaţă-moarte, teluric-cosmic, clipă-veşnicie, 

lumină-întuneric,           individ-omenire, real-imaginar, răscoală-acceptare, 

apolinic-dionisiac şi soluţionarea lor prin înglobarea în frumuseţea cosmică. 

Variatele sensuri ale cheii viaţă-moarte sunt denaturate, fasonate, amplificate, 

dezvoltate de context. Ţinând seama de diferitele mituri şi simboluri ale 
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diverselor culturi, poeta se obişnuieşte cu moartea, în modul acesta dorind să 

o îndepărteze sau măcar să o amâne.  

Poeta învaţă a muri graţie grădinii, livezii, pădurii, codrului, parcului , care  

sugerează tendenţa sufletului de a se integra în armonia pădurii şi în 

grădinile edenice. Vrând să-şi înfrumuseţeze moartea inevitabilă, ea oferă 

spaţiului transcendent confortul locurilor familiale. 
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Ana Blandiana – Poemul în proză 
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Summary: Ana Blandiana’s creation before the ’90 covers two essential periods for the 

communist enclavisation of Romania: the opening to authentic cultural and spiritual values 

(1963-1997) and the Ceausescu’s dictatorship (1977-1989). Therefore, it can be stated that 

the first area of Blandiana’s creation is dominated by what was called the "resistance through 

culture" strategy. We will consider for our analysis a volume that saw the light of the 

printing in 1978, in the full dictatorship of Nicolae Ceausescu. It's about the "Most 

Beautiful of the Possible Worlds," a volume that captures the attention of the critic Mihai 

Zamfir for a species that is settled on the border between lyric and epic, namely the poem in 

prose.The critic places Ana Blandiana together with Geo Bogza in the category of writers who 

have leaned on this rare species in our literature, a species cultivated at the beginning of the 

last century, especially by George Bacovia. Mihai Zamfir realizes, at the species’ level, a 

distinction between the "poem-definition" and the "involuntary poem". Ana Blandiana is 

framed in the first type of poem in prose, which is an "aphoristic and focused" text, by which 

the author "tries the poetical redefinition of the surrounding world." So, we will 

circumscribe the thematic areas of poems in prose, the symbolic constellations through which 

these areas are aesthetically exploited. 

 

Key words: poem in prose, poem-definition, aphoristic, poetical redefinition, thematic areas 

 

I. Perspectiva critică asupra poemului în proză 

 

I.1. Marginalii teoretice 

În lucrarea sa, Poemul românesc în proză, apărută în 1981, criticul Mihai 

Zamfir teoretizează mai întâi pe marginea conceptului, subliniind faptul că poemul 

în proză reprezintă „registrul elevat al prozei literare” 186. Criticul plasează într-o 

relație de opoziție poemul în proză și romanul: „Poemul în proză și romanul sunt 

hotarele netăgăduite ale unui sector literar în plină expansiune, așa cum se 

                                                           
186 Mihai Zamfir, Poemul românesc în proză, Ed. Minerva, București, 1981, p. 49. 



156 
 

înfățișează proza unui veac pe care îl putem la fel de bine numi „al ficțiunii 

romanești” ca și „al istoriei” 187.  

Mihai Zamfir punctează și trăsăturile narative care plasează într-o relație de 

opoziție cele două specii ale epicului. Astfel, în ceea ce privește romanul, autorul 

lucrării menționate evidențiază caracterul proteic al epicii romanești, alături de 

capacitatea acesteia de-a se modifica permanent prin noi motive, mai precis, 

versatilitatea estetică. Într-un anume fel, romanul poate fi definit ca o specie 

deschisă a epicului. Mihai Zamfir se referă, aici, la romanul realist de tip clasic. 

În legătură cu poemul în proză, criticul subliniază, prin relație de opoziție, 

caracterul închis al construcției, redundanța motivică și un accent deosebit pe 

frazarea, îi spune acesta, melodică. 

 

I.2. Poemul românesc în proză 

 

 În al doilea rând, criticul Mihai Zamfir atrage atenția asupra a două mari 

forme de realizare literară a speciei pe care le numește: poemul-definiție și poemul 

involuntar. 

 Scriitoarea Ana Blandiana este plasată, cu volumul Cea mai frumoasă dintre 

lumile posibile, în prima categorie, alături de nume precum Tudor Arghezi sau Geo 

Bogza. În cazul ultimului autor citat atenția criticului este reținută de volumul 

Paznic de far (1974). 

 Prin raportare la soarta acestei insolite specii a epicului în literatura noastră, 

Mihai Zamfir face niște considerații interesante. 

 Întâi de toate, autorul surprinde o realitate literară a epocii până la 

jumătatea deceniului al șaselea (1965): literatura se orientează către ceea ce criticul 

numește epic ostentativ:  

 În primii ani de după război, până prin 1950, în afară de opera lui Tudor 

Arghezi și de cea a lui Geo Bogza, proza poetică va fi slujită doar de câțiva 

suprarealiști tardivi (Gellu Naum) sau de câte un prozator liric silit să se refugieze 

în literatura pentru copii. După 1950, chiar și aceste câteva insule de proză poetică 

sunt înghițite de pseudo-epic; urmează aproape două decenii de epic ostentativ, în 

care orice inflexiune lirică va fi sever cenzurată. 188 

                                                           
187 Ibidem. 
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 Poemul-definiție este configurat, din punctul de vedere al teoriei literare, ca 

un „text aforistic și concentrat”, care ambiționează „redefinirea poetică a lumii din 

jur” 189. 

În viziunea lui Mihai Zamfir, un poem-definiție autentic se remarcă prin 

cristalizarea unei lumi coerente, „o variantă inedită a existenței.” 190 

 

II. Perspectiva critică asupra poemului în proză al Anei Blandiana 

 

 S-a stabilit, în general, faptul că perioada comunistă, care a marcat prima 

jumătate a traiectului creator al Anei Blandiana, a cunoscut trei perioade 

importante: stalinismul (1947 – 1963), epoca deschiderii, a întoarcerii către estetic și 

trecerea în plan secund a eticului (1963 – 1977) și dictatura ceaușistă (1977 – 1989). 

Ultimele două intervale de timp, contradictorii prin tendință, coincid cu prima parte 

a exersării poeticului de către Ana Blandiana. Sunt anii în care, deși s-a încercat, 

procesul de aneantizare culturală nu a reușit decât fragmentar, grație a trei factori 

umani ai rezistenței prin cultură: criticii literari, editorii și enclavizarea literaturii 

adevărate 191. 

 Mircea Cărtărescu deosebește două categorii de scriitori: cei care au practicat 

compromisul politic și moral, cum este cazul unor nume afirmate în perioada 

interbelică, precum Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu sau Camil Petrescu, iar, pe 

de altă parte, scriitorii Generației '60, care se întorc spre valoarea estetică a 

literaturii. În această din urmă categorie, Cărtărescu o plasează pe Ana Blandiana, 

alături de Nichita Stănescu sau de Marin Sorescu 192. 

 Textele din volumul Cea mai frumoasă dintre lumile posibile ale Anei Blandiana 

i se par criticului Mihai Zamfir „cea de a doua realizare majoră a poemului în proză 

contemporan” 193. 

 Autorul studiului remarcă frecvența formulei poemului despre poem în 

culegerea antologică a scriitoarei, cu alte cuvinte, a unor arte poetice implicite. În 

egală măsură, face o observație pertinentă cu privire la arhitectonica poemului în 

proză blandian: 

                                                           
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Ed. Humanitas, București, 1999, p. 140. 
192 Ibidem, pp. 140-141: „Nici un scriitor al acelor ani, oricât de valoros, nu se va mai 

putea impune cu naturalețea unor Nichita Stănescu, Marin Sorescu sau Ana Blandiana. 

Literatura intra definitiv într-un con de umbră și suspiciune.” 
193 Mihai Zamfir, op. cit., p. 425. 
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 Constatăm de la început premisa dezvoltării arborescente a unei singure 

fraze, a unei singure impresii, uneori a unui singur cuvânt, care prin aprofundare 

strict poetică provoacă poemul în cauză” 194. 

Mihai Zamfir relevă faptul că, în general, tehnica redactării unui asemenea 

tip de text, în cazul Anei Blandiana, constă într-o primă impresie, folosită ca 

element emergent al poemului propriu-zis. O caracteristică importantă a poemului 

în proză al Anei Blandiana o constituie „caracterul nominal al notației spontane” 195, 

piatra de temelie a unui asemenea tip de creație literară. După aceea poemul 

dezvoltă, mai mereu o stare de beatitudine, un admiratio permanent al frumuseților 

lumii, fie că vorbim despre peisajul autohton sau despre cel de aiurea. Această 

psihologie a primei impresii – după cum remarcă Mihai Zamfir – se regăsește în 

chiar coloana vertebrală a textului propriu-zis. 

 De asemenea, se observă rolul esențial în ceea ce privește mecanismul 

perceperii prin artă: 

      Să mai menționăm ascendentul pe care Arta îl are asupra realității, măsura în 

care pre-conceptul artistic influențează până și perceperea propriu-zisă a realității 
196. 

La nivel prozodic, criticul constată existența, invariabil, a unei unice fraze-

temă care, practic, structurează materia epică. 

La nivel semantic, este identificată o regulă vizibilă de construcție a 

mesajului: 

 

           „Formularea acesteia ar suna astfel: autoarea vizează un adevăr general (de natură 

etică, de obicei) prin notarea unui banal detaliu concret al lumii din jur. Construcția acestor 

poeme ascultă de o specială geometrie spațială: detaliul concret, observat de obicei în prima 

fază a poemului, va proiecta în final o umbră imensă și disproporționată pe cerul 

adevărurilor generale, o umbră în care recunoști cu greu punctul de plecare.” 197 

 

Cu alte cuvinte, Mihai Zamfir observă punctul de plecare al textului, marcat 

la nivelul concretului și punctul terminus al acestuia, disproporționat abstractizant. 

Blandiana realizează astfel, mereu, o surprinzătoare trecere de la fenomenal la 

numenal 198. 

                                                           
194 Ibidem, p. 426. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem, p. 427 
197 Ibidem, p. 428 
198 Ibidem. 
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De asemenea, criticul apreciază în mod deosebit la stilul prozatoarei ceea ce 

el numește coborârea în peisajul interior al autorului. 199 

 

III. Mnemotehnica maniheistă 

 

           Într-un scurt text din volumul său antologic, Cea mai frumoasă dintre lumile 

posibile, intitulat Maniheism, Ana Blandiana postulează principiul esențial ce a dat 

naștere poemelor în proză din această carte, anume cel al rememorării, al amintirii: 

          Am observat că, pe măsură ce se așterne timpul, amintirile nu se șterg, ci își 

accentuează contrastele, pierd mulțimea nuanțelor și a tonurilor de gri pentru a 

păstra numai un ferm desen în alburi și negruri violente și exclusive. 200 

Autoarea textului subliniază caracterul tiranic al anamnezei ce o transformă 

în principiu mnemotehnic, ordonator ideatic al volumului de față. 

În al doilea rând, Blandiana relevă că „pe măsură ce trece timpul amintirile 

devin maniheiste.” 201 Acest dualism structural gestiona estetic și corpusul poetic al 

operei autoarei, dar și ansamblul prozelor. Ana Blandiana este o artistă aspirând 

permanent către puritatea formei, către frumusețea lumii reiterând acel cunoscut 

principiu dostoievskian, reflectat în romanul său, Idiotul, prin intermediul 

personajului Mîșkin, conform căruia frumusețea ar trebui să salveze lumea, dar, în 

egală măsură, se vădește a fi un spirit ulcerat de realul imund, pervers și meschin. 

De aici se naște maniheismul viziunii sale artistice, relevabil și-n poemele în proză 

din Cea mai frumoasă dintre lumile posibile. 

 

III.1. Occident vs. Răsăritul românesc 

 

            Din această perspectivă, spre exemplu, surprind textele care circumscriu 

experiențele călătoriilor pe care Ana Blandiana le-a întreprins, împreună cu 

Romulus Rusan, în Statele Unite ale Americii. 

                                                           
199 Ibidem., p. 430: „Un tur de forță al imaginarului se află în poemele unde același obiect va fi 

investit cu funcții sau semnificații opuse […] aceeași opera de artă admirată la Cordoba, 

picture lui Ramiro de Torres, va executa mișcarea spiritual definitorie a autoarei, trecând de 

la vulgaritatea aparentă a concretului la nemurirea operei de artă            propriu-zise. Și 

aceasta fără nicio schimbare a obiectului, numai prin reaccentuarea intensității privirii, prin 

« coborârea în peisajul interior » al autorului.” 
200 Ana Blandiana, Cea mai frumoasă dintre lumile posibile, Ed. Cartea Românească, București, 

1978, p. 123. 
201 Ibidem. 
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           Orașele americane, metropolele vizitate, stârnesc o reticență imediată și o 

tendință retractilă evidentă în sufletul ce se destăinuie în subtile poeme. New York, 

de pildă, lasă de la început impresia unei dezlănțuiri terifiante a betonului și a 

oțelului: 

           În dreapta apăruse Manhattan-ul. Priveliște pe care cu greu o puteai socoti de 

pe pământ, imaginație dezlănțuită morbid în beton, forță umană în care omul nu 

putea fi închipuit. 202 

Perspectiva profund subiectivă conturează, la nivel pur descriptiv, detaliile 

construcțiilor uriaș-amenințătoare, building-urile newyorkeze: 

           Coloane paralelipipedice, punctate de sute de șiruri de ferestre luminate rece 

și adormitor cu neon, suiau într-o apoteoză a pietrei amenințătoare în dimineața 

lânoasă. 203 

Paradoxal, imageria ascendentă, care, la Blandiana, presupune, de regulă, 

îmbrățișarea transcendentului, sacralizare, evaziunea din realul claustrant și 

deformat spiritual, în acest text dezvăluie o fantasmatică și înspăimântătoare 

aglomerare urbană, ce dezumanizează și pietrifică spiritual: „blocurile se continuau 

ca niște fantasme întunecate și victorioase, nemaipărând să aparțină acestei lumi.” 
204 

În aceeași întunecată sferă a percepției este plasată și metropola sudului 

american, Atlanta: 

          Am observat că, pe măsură ce se așterne timpul, amintirile nu se șterg, ci își 

accentuează contrastele, pierd mulțimea nuanțelor și a tonurilor de gri pentru a 

păstra numai un ferm desen în alburi și negruri violente și exclusive. 205 

În aceeași sferă a decepției imagistice este plasată și altă metropolă 

americană, Chicago. Blandiana este efectiv oripilată de „îngrămădirea urbană 

agresivă”: 

                                                           
202 Ibidem., p. 26. 
203 Ibidem., p. 27. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem., p. 123. 
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          Pe un frig capabil să împietrească cele mai frumoase sentimente, pe un vânt care zgâlțâia 

firmele făcându-le să pocnească năucitor, am rămas de la prima trecere prin Chicago cu impresia 

înfiorătoare de îngrămădire urbană insalubră, înălțată probabil pentru uzul crimei, pentru că la ce 

altceva puteau servi imensele clădiri negre, ulcerate de fum, gangurile pustii semănate cu lăzi goale, 

cutii de gunoi părăsite și câini rebegiți? 206 

Călătoria prin Chicago este înfățișată ca un veritabil descensus ad inferos. 

Ochiul Anei Blandiaana este rănit de urieșenia insalubră a buildingurilor 

americane. 

Dacă e să ne raportăm la trăsătura distinctivă pe care Nicolae Manolescu i-o 

atribuia lui Călinescu, în amplul său eseu despre romanul românesc, Arca lui Noe, 

surprindem și în cazul Anei Blandiana „ochiul unui estet”, dar acel ochi însetat de 

frumos, care acum înregistrează cu acuitate acea tendință de urâțire exterioară a 

lumii de peste ocean. 

Spre deosebire de New York-ul prins în arabescul patimii de-a sufoca lumea 

însăși în beton și oțel, Atlanta apare jugulată de propria încremenire-ncăpățânată în 

Istorie: 
                 Însăși decăderea orașului era datorată – se pare – realizării, ani și decenii de-a rândul, a 

creditelor federale, yankee. Un oraș utopic, degradat de nostalgie, drapat în faldurile unui trecut de 

eroice erori sfâșiate de realitatea triumfătoare, un oraș de zgârie-nori stingheri și de ruine 

dezorientate, printre pajiști și mesteceni bucolici ca dinaintea războiului de secesiune. 207 

Celălalt versant al maniheismului mnemotehnic din poemele în proză ale 

Anei Blandiana dezvăluie o ființă însetată de frumos, copleșită nostalgic de amintiri 

pe care le ordonează voit într-o paradigmă a desăvârșirii estetice. Cele mai multe, 

dintre aceste amintiri faste, luminoase sunt cele stârnite de plaiurile mioritice. 

Încântarea și farmecul sunt conturate poetic în cuvintele despre un sat 

aproape atemporal din zona Țării de Sus: 

           Există atâtea feluri de tristețe încât unele dintre ele pot fi confundate cu 

fericirea. Cum altfel s-ar putea numi sentimentul care ne purta năuciți de admirație 

pe ulițele întroienite ale acestui sat în care trăise o bunică a lui Creangă și una a lui 

Labiș? 208 

Dacă imaginile citadine americane instituiau o distanță între percepția 

privitorului și peisajul rece și anost, în acest caz, este evidentă simbioza afectivă cu 

tărâmul primordial al unei ruralități cufundate în anistoric. Blandiana relevă astfel, 

prin impresiile sale de călătorie, ciocnirea inerentă între civilizația Occidentului și 

cultura Răsăritului, care include și peisajul autohton: 

                                                           
206 Ibidem., p. 83. 
207 Ibidem., p. 48. 
208 Ibidem., p. 71. 
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           Cu pereții intens vineții decupați de priveliștea imaculată, fiecare casă-

adăpostită sub o mare căciulă de zăpadă, cu margini de lemn lucrat cu migală și 

geniu, părea în egală măsură o capodoperă și o făptură vie, caldă, respirând. 209 

Zgârie-norilor inerți, artificiali, total lipsiți de pulsația vieții din peisajul 

american le sunt opuse aceste bojdeuci țărănești din spațiul românesc, respirând o 

căldură profund umană. 

La fel, și imaginea Voronețului din același poem, Prin Țara de Sus, dezvăluie 

o vitalitate caldă, molcomă, ce împresoară ireversibil sufletul autoarei: 

           Crescută deodată, violentă aproape, din omătul scânteietor, mănăstirea era 

atât de vie, încât părea o halucinație, un vis colorat cu obsesia albastrului, un vis 

cum visezi după mari fericiri. 210 

Singura soluție de salvare din impresia de claustrare și dezamăgire stârnite 

de mediul citadin este întunericul. Precum la Blaga, și în cazul Anei Blandiana 

întunericul este generator de mister. Presimțirea nopții estompează contururile și 

diluează caracterul prea net și sever al construcțiilor urbane: 
            Între timp se făcea întuneric și, când ieșeam, orașul nu mai semăna cu cel pe care-l 

întrezărisem. Țipetele luminoase ale reclamelor decupau alte priveliști decât razele 

resemnate ale asfințitului, felinarele cu neon puneau alte accente, mai extravagante, în 

discursul patetic al străzilor. 211 

 

 

IV. Psihologizarea cadrului exterior 

 

             Putem observa, în cazul Anei Blandiana, o tendință evidentă de interiorizare 

a elementelor cadrului exterior. Redescoperim același ochi semnificativ, iubitor al 

detaliilor semnificative. Scriitoarea manifestă mereu tendința de-a izola un aspect, 

un amănunt din spectacolul mundan, care i se înfățișează și de a-l drapa în 

dantelăria fanteziei sale poetice. Subiectivizarea perspectivei exterioare echivalează cu 

transformarea acesteia într-un peisaj secund, un fel de joc barbian de-a 

metamorfozarea prin artă. 

            Trebuie menționat că, la modul platonician, Blandiana distilează din real 

aspectele semnificative pentru tabloul conturat estetic în volumul său, exact la ceea 

ce face trimitere titlul cărții, Cea mai frumoasă dintre lumile posibile. Cititorul este 

                                                           
209 Ibidem. 
210 Ibidem., p. 72. 
211 Ibidem., p. 74. 
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invitat în acest paradis livresc, rod al fanteziei creatoare, teritoriu imaginar, 

construct creator. 

         Imaginația autoarei poemelor în proză este predominant vizuală. Este 

impresionată de imaginea crengilor înflăcărate-ntr-un apus autumnal care dă, 

înainte de toate, impresia de forță copleșitoare: 
             La Huși toamna era atât de puternică, încât nu părea o toamnă trecătoare printr-un 

oraș, ci un oraș trecător printr-o toamnă. Casele, străzile, aproape nu se mai vedeau în 

lumina orbitoare a frunzelor. Curțile erau numai ruguri mari peste jăratecul cărora se 

înălțau siluete patetice de arbori, orașul ar fi putut pleca fără ca nimic să se clintească în 

arhitectura crengilor, fără ca nimic să se schimbe în planurile toamnei.  212 

         În orizontul francez, de această dată – la Menton – ploaia este colerică. 

Blandiana are intuiția descoperirii permanente, în acea procesualitate 

poetică, dincolo de care se așterne mereu verbul ei indicibil, a senzualității 

naturii, acel fel de-a se copilări al soarelui italian: Colerică, ploaia se 

consumase. Norii începeau să se ridice, descoperind senzual, ca de după cortine 

groase de pluș, creste de munți, orașe. Italia își strălucea copilărește în soare 

acoperișurile roșii și pereții albi ai Ventimigliei. 213 

Un drum de întoarcere spre București se transformă într-un fantasmatic 

traiect printr-o realitate imediată, dacă e să ne raportăm și la Max Blecher.  

          Pentru Blandiana orice detaliu al exteriorității devine pretext de 

metamorfozare poetică a cufundării întru frumos. Ceața, în acest caz (exemplul este 

fragmentul intitulat Acasă), devine labirint al spaimei și-al voluptății de-a încerca 

necunoscutul: Undeva, nu prea departe, știam că era Bucureștiul, undeva nu prea 

departe erau străzile, capabile să taie tunele abia luminate, și zidurile, capabile să 

fragmenteze văzduhul, și gurile de canal, capabile să topească aureolele de abur ale 

pământului, undeva nu prea departe știam că există orașul cu arbori și case, care se 

văd și între care te simți în siguranță, dar noi înaintam pipăind înspăimântați cu 

botul mașinii cerul alb coborât printre noi, pierduți în universul amenințător, de 

lână.  214 

          Negru pe alb surprinde imaginea unei păduri contrastând vizual într-un mod 

violent cu albul omniprezent al zăpezii: 

          În albul acela perfect, abia întrerupt de albul răzleț al mestecenilor, trenul a 

descoperit deodată o pădure, o pădure adevărată, desenată virulent cu negru, 

                                                           
212 Ibidem., p. 142. 
213 Ibidem., p. 132. 
214 Ibidem., p. 124. 
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încâlcită de crengi, de tulpini și rădăcini, care străpungeau și învingeau zăpada într-

un contrapunct plastic hotărât și plin de o forță rea, contrazicătoare.  215 

Același text conține și o confesiune indirectă a autoarei, ce definește într-un 

mod sugestiv maniheismul viziunii acesteia despre lume: Era, probabil un protest al 

realului care nu se lăsa prea mult covârșit de ideal; era, probabil, o dovadă, pe care nu o cerusem, că 

lumea nu e perfectă; sau era numai un punct de comparație care mi se oferea altruist ca să nu încetez 

să mă mir și să nu mă obișnuiesc vreodată cu frumusețea care cuprinde și topește în sine urâtul, așa 

cum nesfârșita câmpie de nea și-a reluat curgerea după terminarea pădurii, înglobate cu înțelepciune 

în univers.  216 

Sufletul poetic sedus permanent de frumosul lumii se-ncăpățânează să spere 

că acesta va avea mereu ultimul cuvânt de spus în această lume efemeră. 
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Résumé: Tout régime autoritaire-dictatorial est resté dans l’ histoire par l’étouffement 

de la démocratie et par le déclenchement de la résistance  cachée à l’aide des stratégies 

subversives, duplicitaires de l'ironie. Le XX-eme siècle a connu, durant presque soixante 

années, la dictature des extrêmes; le fascisme et le communisme ont lutté pour la 

suprématie socio-politique, mais la dispute a glissé, au fur et à mesure, vers 

l’anecdotique. L'attitude arrogante et le comportement violent des nazis ont réussi à 

détourner l'antipathie et la haine dont „bénéficiaient” les communistes. Dans la Russie , 

les dirigents et le régime bolchévique étaient déjà les sujets récurrents de l’'humour plus 

ou moins explicite. L’apparition  colérique de Hitler et l'exbition mégalomane du nazi, 

suivies de l' agression raciale, ont conduit à une diminution des anecdotes anti-

bolchévique et à la multiplication des ironies anti-nazies. 

 

Mots-clés: communisme, nazisme, totalitarisme, anecdote politique, ironie, société 

 

Conducătorii despotici au fost mereu în vizorul inteligenței individuale 

sau colective; antipatizați, satirizați (adesea cu frică), tiranii constituie de mult 

un subiect pentru anecdote. Petronius, Swift, Voltaire,  Hugo, Bulgakov, Orwell 

sunt cele mai cunoscute personalități literare ce au ironizat sistemele totalitare. 

În afara literaturii propriu-zise, a existat și există folclorul urban, vocea 

sarcastică a maselor. Ironia anticomunistă a avut ca punct genezic spiritele 

critice, preponderent din mediul intelectual urban.    

 Anii interbelici au adus o ascensiune surprinzătoare a extremiștilor. Atât 

nazismul, cât și comunismul, au câștigat voturi prin demagogie, prin cultivarea 

utopiilor care au manipulat și au convins masele. Stalin și Lenin au speculat 

revoltele populare din Rusia, instaurând pas cu pas regimul bolșevic, ale cărui 

trăsături sunt regăsibile în lume chiar și azi, după un secol.    

După 1945, regimurile comuniste din Europa centrală și estică s-au 

comportat asemănător sistemului nazist, împotriva căruia se manifestau cu 
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maximă înverșunare; o politică totalitară a fost înlocuită cu alta. Comuniștii n-au 

avut nicio reținere în asumarea unor concepte vehiculate inițial în dogma 

nazistă, cum ar fi sintagma omul nou.       

În perioada de tranziție 1945-1947 numeroși legionari activi ori simpli 

membri ai Gărzii de Fier s-au înscris în ceea ce va deveni din 1948 PMR 

(Partidul Muncitoresc Român). [1] Unii au intrat în „organizațiile democrate” 

pentru a fi la curent cu mersul lucrurilor și au rămas credincioși doctrinei 

legionare, alții au abandonat nazismul, conformându-se normelor socialiste. 

Într-un articol din Jurnalul Național, Ilarion Țîu reușește a sintetiza dualitatea 

foștilor combatanți: 

 Când se întâlneau, foştii legionari ridicau în sus braţul stâng, şi cu pumnul 

închis strigau cât mai tare: „Hai noroc, tovarăşe!”, după care îşi strângeau mâna 

dreaptă şi în şoaptă îşi spuneau: „Camarade, nu fi trist/ Legiunea progresează prin 

Partidul Comunist”. După acest „incident”, considerat un indiciu al primejdiei 

renaşterii legionarismului, autorităţile au dispus urmărirea tuturor legionarilor înscrişi 

în „partidele democratice”. [2] 

  Acest ritual și-a găsit ecou într-o cunoscută epigramă a lui Păstorel 

Teodoreanu, a cărui intenție a fost nu speranța renașterii Gărzii de Fier, ci 

ironizarea comuniștilor: 

 Căpitane,        

 Nu fi trist!        

 Garda merge înainte       

 Prin partidul comunist! [3] 

Epigrama postbelică a lui Păstorel se adresează imaginar lui Zelea 

Codreanu (asasinat în 1938). Versurile constată sarcastic asocierea oportunistă a 

extremelor social-politice românești. 

 Disidența față de totalitarism – realizată prin artă și prin efectul comico-

satiric – a fost o breșă în monotonia vieții cotidiene. Umorul antifascist și 

anticomunist au perturbat obișnuința îndoctrinării, a tiraniei unui Stalin sau 

Hitler și a demenței utopice promovate din spațiul sovietic și german. Satira ca 

frondă împotriva sistemului a funcționat prin ricoșeu: rigidității aparatului 

dictatorial s-a opus, discreditându-l prin acțiune paralelă, ironia. Anecdotele și 

bancurile au subminat solemnitatea prostească și prostia solemnă a sistemelor 

autoritare; umorul s-a opus, prin relativizare și problematizare, totalitarismului. 

Ironia la adresa dictatorilor estici și vestici a avut și are subtilități descifrabile pe 

diferite grade ale creării, spunerii și receptării.     

Atât puterea fascistă, cât și aceea comunistă au conștientizat potențialul 

și forța de impact a ironiei, așa că au reacționat dur, prin măsuri represive: 
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urmărire, cenzură și pedepsire a „vinovaților”. Cei care spuneau, colportau 

bancurile, nu au avut parte nici măcar de clemența  pe care o aveau bufonii din 

partea monarhilor; regimurile totalitare din secolul al XX-lea s-au comportat mai 

restrictiv decât regii și împărații. Dacă în Germania lui Hitler, autoritățile s-au 

limitat la închiderea celor care satirizau nazismul, în Rusia lui Stalin au fost 

execuții și deportări.   

Adolf Hitler și apropiații săi au câștigat alegerile din 1932, însă, ca 

întotdeauna, au existat  conștiințe lucide care au sesizat derapajele cancelarului; 

o urmare a fost apariția bancurilor și anecdotelor. Ironia la adresa regimului 

hitlerist a venit atât din interiorul Germaniei, cât și din exterior.        

Am selectat  anecdote și bancuri ilustrative pentru distanțarea ironică 

față de comunism și nazism (diferența dintre banc și anecdotă constă mai ales în 

prezența unor personalități atestate istoric în anecdote): 

- Cine a descoperit aparatul de ras electric?    

 - Aparatul de ras electric a fost descoperit de Ivan Petrovici Sidorov... în pubela 

din spatele ambasadei americane. [4] 

Comicul rezultă din polisemia verbului a descoperi, el fiind folosit inițial 

cu sensul a inventat și apoi cu acela de a găsit. 

- Cine a inventat sârma ghimpată?     

 - Lisenko, care a încrucişat un şarpe cu un arici. [5] 

Ipoteza ca savantul Lisenko să fi inventat sârma ghimpată este asociată 

unei pseudogenetici, absurdului nefiresc. 

Pe peretele muzeului se află două portrete; unul îl reprezintă pe savantul Ivanov 

care a inventat locomotiva, vaporul cu aburi şi aeroplanul, iar celălalt pe savantul 

Petrov, care l-a inventat pe savantul Ivanov.  [6] 

Cele trei anecdote citate persiflează propaganda sovietică; mulți ani, 

Rusia bolșevică a avut tentative protocroniste, revendicând – în mod fals, 

nejustificat – prioritatea și proprietatea unor descoperiri și inovații. 
O  turmă de oi este oprită de grăniceri la frontiera dintre Rusia şi Finlanda.  

- De ce vreţi să părăsiţi tara? le întreabă grănicerul.     

- Din cauza NKVD-ului, răspund oile îngrozite. Beria a dat ordin să fie arestaţi toţi 

elefanţii.          

 - Bine, dar voi nu sunteti elefanti! exclamă grănicerul.   

 - Încercati să spuneţi asta NKVD-ului! răspund oile.  [7] 

O delegaţie georgiană vine în vizită la Stalin. Sunt primiţi, discută în cabinetul lui şi 

pleacă. După plecarea lor, Stalin începe să-şi caute pipa. Deschide sertare, mută din locul lor 

teancuri de hârtii, dar n-o poate găsi. Îl cheamă pe şeful poliţiei secrete, Lavrenti Beria.   

- Beria, mi-a dispărut pipa. Du-te după delegaţii georgieni şi întreabă-i dacă n-a luat-o 

vreunul dintre ei.          
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Beria dispare imediat, iar Stalin continuă să-şi caute pipa. După cinci minute, o găseşte 

pe podea, sub birou. Îl cheamă iar pe Beria.     

- E-n regulă, mi-am găsit pipa. Îi poţi lăsa pe georgieni să plece.  

 - E niţel cam târziu, răspunde Beria. Jumătate dintre ei au recunoscut că au furat pipa, 

iar ceilalţi au murit în timpul întrebărilor. [8] 

Cele două anecdote selectate valorifică umorul negru, des vehiculat în 

regimurile dictatoriale. Prima interferează cu fabula, iar țintele ironiei sunt 

brutalitatea și ignoranța  temutului NKVD. A doua anecdotă îl are ca 

protagonist pe Stalin; originar din Georgia, este vizitat de conaționali. Îi  

bănuiește pe aceștia de furt, iar sugestia este că însuși președintele are asemenea 

obiceiuri. Și în această anecdotă transpare aluzia la violența NKVD-ului. 

Ecourile acestor anecdote apar în bancuri din România postbelică. 

Un chiriaş se mută în cameră nouă. Pereţii sunt  goi, dar există un cui şi 

omniprezentele tablouri înrămate ale lui Lenin şi Troţki.    

 - Nu ştiu pe care să-l  spânzur şi pe care să-l  pun cu faţa la zid... [9] 

Bancul anticipă și a fost, probabil, sursă de inspirație pentru glumele pe 

seama tablourilor cu Nicolae Ceaușescu. Umorul este echivoc, sugerându-se 

intenția uciderii liderilor comuniști. 

O ţărancă bătrână vizitează grădina zoologică din Moscova și vede pentru 

prima dată o cămilă.         

 - Doamne Dumnezeule, spune ea, uite ce-au făcut bolşevicii calului ăstuia! [10] 

Situația este amuzantă inițial datorită ignoranței femeii; substratul 

glumei, însă, este purtarea abuzivă și absurdă a regimului bolșevic, teroarea 

cultivată zeci de ani.  

Un alt banc – împletind realul cu fabulosul - sugerează vigilența și forța 

persuasivă a sistemului comunist, care ar fi reușit să recruteze membri pentru 

poliția secretă chiar din rândul sfinților: 

După „Marea Revoluţie din Octombrie”, Dumnezeu trimite trei observatori în 

Rusia: Sfântul Luca, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Petru. Aceştia îi expediază trei 

telegrame: „Am căzut în mâinile CEKA. Sf. Luca.”     

     „Am căzut în mâinile CEKA. Sf. Gheorghe.”    

     „Totul este bine. Mă descurc. Ofiţer CEKA Petrov.” [11] 

Umorul antisovietic a împlinit un secol; el conține un număr enorm de 

anecdote și bancuri,  iar  acestea  au  fost  reluate  și  adaptate  în  țările  Blocului  

Comunist  după al Doilea Război Mondial.      

 Anecdotica antinazistă este departe de notorietatea ironiei la adresa 

comunismului. Orice iubitor al cinematografiei știe geniala satiră a lui Charlie 

Chaplin, Dictatorul, însă bancurile din această categorie sunt mult mai puține. 
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Explicația principală rezidă  în faptul că sistemul hitlerist a avut o durată mai 

scurtă de existență în comparație cu socialismul european de sorginte rusă. Pe 

de altă parte, sunt prezente aceleași teme: demagogia, ignoranța, brutalitatea, 

birocrația. Multe anecdote sunt construite ca dialoguri cu final surprinzător, de 

unde și umorul: 

  În seara de 27 februarie 1933 [incendierea clădirii parlamentului german de 

către naziști, n.n.], aghiotantul lui Göring intră în biroul şefului.   

 - Herr Ministerpresident, arde Reichstag!    

 Göring se ultă la ceas, clatină surprins din cap:     

 - Deja?! [12] 

 Anecdota satirizează cinismul și ipocrizia lui Göring, reprezentant de 

frunte al sistemului nazist. Alte anecdote ironizează vanitatea aceluiași Göring, 

mai preocupat de vestimentație și de medalii decât de situație: 

 Aghiotantul lui Göring intră în goană în biroul şefului său şi-1 anunţă că este o 

urgenţă în clădire:         
 - S-a spart o conductă de apă în Ministerul Forţelor Aeriene!   

 Göring răspunde:        

 - Repede! Adu-mi uniforma de amiral! [13] 

  Göring a adăugat o săgeată diagonală sub medaliile de pe piepţii uniformei. Pe săgeată 

scrie: „Urmarea pe spate.” [14] 

 Hitler vizitează un azil de nebuni. Toţi pacienţii îl primesc cu  salutul nazist. Trecând 

prin faţa lor, el ajunge la un bărbat care nu saluta.     

 - Dumneata de ce nu saluţi precum ceilalți? întreabă Hitler.    

 - Eu sunt infirmierul, soseşte răspunsul. Eu nu sunt nebun! [15] 

 Comicul reiese aici atât din circumstanțe (nebunii salutând riguros), cât 

și din incapacitatea lui Hitler de a distinge între pacienți și personalul azilului.  

 S-a terminat războiul și se pronunță condamnările. Hitler, Göring [Hermann 

Göring, comandantul aviației militare] și Goebbles  [Joseph Goebbels, responsabilul 

aparatului de propagandă] atârnă în spânzurători. Göring se întoarce spre Goebbles: 

 - Ți-am spus că finalul se va decide în aer. [16] 

 Este umor negru, impregnat de sadism; imaginarul anecdotic al 

perioadei războiului proiectează moartea unora dintre cei mai detestați naziști, 

încheindu-se cu „poanta” ce mizează pe echivocul sintagmei în aer. 

  Aţi auzit despre bărbatul dus la dentist? Dentistul i-a zis:   

 - Deschide gura.       

  Bărbatul a replicat:        

 - Nici vorbă. Nu te cunosc! [17] 
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 Bancul face aluzie la strictețea și paranoia sistemelor totalitare în ceea ce 

privește exprimarea liberă, teama indusă oamenilor, care nu mai îndrăznesc a 

deschide gura nici la dentist.  

 Hitler şi Göring sunt în  Turnul Radio din Berlin. Hitler spune:   - 

Vreau să fac Berlinul fericit.      

 Göring răspunde:        

 - Păi, sari. [18] 

 Și această anecdotă vehiculează ideea morții lui Hitler, dorită chiar de 

germani. 

 - De ce poartă Hitler costum de scafandru?    

  - Ca să-și inspecteze flota. [19] 

 Anecdota poate fi o „producție” din afara Germaniei, databilă în  

perioada finală a marinei naziste, distruse de aliați.  
 Un muncitor îi povesteşte unui coleg cum s-a dus la o clădire guvemamentală pentru a 

căuta biroul care acorda creşterile salariale. Când a intrat în hol, a văzut două uşi; pe una scria 

„Germani”, pe cealaltă scria „Alţii”. A intrat pe a doua uşă. În spatele ei se aflau alte două uşi, 

pe una scria „Căsătoriţi”, pe cealaltă „Celibatari”. A intrat pe prima uşă. În spatele ei se aflau 

mai multe uşi cu plăcuțe: „Un copil”, „Doi copii" şi aşa mai departe. A intrat pe uşa cuvenită şi 

aventura continuă.     

- Ce s-a întâmplat până la urmă? întreabă colegul.     

 - N-am rezolvat nimic. Dar asta zic şi eu organizare! [20] 

 Bancul pare desprins din universul scrierilor caragialiene, kafkiene sau 

din romanele prozatorilor ruși Ilf și Petrov. În ciuda birocrației și a timpului 

irosit, cetățeanul este manipulat și atât de îndoctrinat, încât se complace în 

absurdul existenței. 
Walter Ulbricht, primul lider comunist al RDG, este la  restaurant. Una dintre 

chelneriţele   care-1 servesc flirtează cu el. Ulbricht este vrăjit.    

- Îţi voi îndeplini o dorinţă, făgăduieşte el.     

 Chelneriţa se gândeşte, apoi spune:       

- Vreau să deschizi zidul Berlinului pentru o zi.   

 Ulbricht îi face cu ochiul:        

- Ca să rămânem singuri? [21] 

Republica Democrată Germană a avut un traseu politico-social apropiat 

României: dictatura comunistă a înlocuit-o pe cea fascistă. Anecdota citată este 

regăsibilă în folclorul urban anticomunist din RSR: s-a păstrat ideea granițelor 

închise, iar Nicolae Ceaușescu apare ca protagonist, înlocuindu-l pe Walter 

Ulbricht.         

Satira antitotalitară a născut multe bancuri și anecdote remarcabile, 

adevărate repere de literatură comică esențializată. Prin discreditarea 
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fascismului și a comunismului, umorul antitotalitar a avut și are identitate, iar 

contribuția la prăbușirea amintitelor sisteme nu poate fi ignorată.  Concluzia 

acestei lucrări este legată de sintagmele supraviețuire prin umor, rezistență prin 

ironie, opoziție față de absurd. 

 

 

Note 

[1] Pe 24 iulie 1965, Partidul Muncitoresc Român a fost redenumit Partidul 

Comunist Român. 

[2]    http://jurnalul.ro/scinteia/istoria-comunismului/comunism-garda-merge-

inainte-cu-partidul-                       comunist-21930.html 

[3] http://bloguluibalan.ro/index.php/stiri/106-omul-nou-a-fost-mai-intai-

legionar-si-abia-apoi-comunist 

[4] Ben Lewis, Istoria comunismului prin bancurile epocii. București, editura 

Polirom 2015, p. 81  

[5] Ibidem  

[6] Ibidem   

[7] Ibidem, p. 73  

[8] Ibidem, p. 68   

[9] Ibidem, p. 40  

[10] Ibidem, p. 37   
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[14]  Ben Lewis, op. cit., p. 113 
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[16] Ben Lewis, op. cit., p. 114    
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Forme ale demitizării în imaginarul poetic religios al lui Panait Cerna 
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Abstract: The poetic imagery of Panait Cerna also has a component of faith as a 

concretized form of traditional spirituality. Through religious poetry, Cerna illustrates a 

direction of literature, backed by time publications that have shaped the traditional 

pattern of existence. His work is the expression of Romanian spirituality in axiological 

moments, when new cultural values were sought. The poet's religious poem is part of 

the poetry where the subject is humanity and not the individual. Although there were 

critics who said that the language used by Cerna did not have a great glow, through the 

vitality of sentiments, it remains the noblest contribution to overcoming Eminescu's 

patterns. The value of Panait Cerna's religious poetry is indisputable, especially when 

overtaking the individual and encompassing the universe, it reaches an original, original 

concept. Thus, his poetry rises above his age and has a special place in the Romanian 

lyrical ensemble. 

 

Keywords: Panait Cerna, religious poetry, religious imaginary, icon 

 

Literatura română contemporană înregistrează în ultima perioadă un 

proces de restructurare a setului de valori şi o mutație în cuprinsul canonului. 

Ideea „revizitării” operelor literare, în special a celor aparținând scriitorilor 

considerați de teoreticienii timpului autori canonici, contractează, în acest sens, 

o consistență semnificativă, mai ales, că intenția este de a se pune în evidență 

noi componente ale operelor și de a îmbogăți reperele culturale ale unei epoci 

demult încheiate. 

Orice literatură nu poate face abstracție de esența ființei umane și 

anume, de ființa iubitoare de Dumnezeu și de semeni, esență ce reprezintă 

dimensiunea de homo religiosus. Raportat la existența umană, omul este o ființă 

religioasă aflată în permanentă căutare a divinității. S-a constatat că relația 

omului cu divinitatea nu este doar ascendentă (ființa care își dorește să îl 

întâlnească pe Dumnezeu), ci şi una descendentă (Dumnezeu descinde în 

universul omului, în ființa umană, El Însuşi devenind Om şi  avându-l pe omul 

de rând în grijă). Omul se întâlneşte cu Dumnezeu sau cu un alt om, într-o 

relaţie de iubire, în această mişcare de urcare coborâre sau anabasis-catabasis, 

despre care vorbea Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, pentru că Iubirea lui 
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Dumnezeu este mişcarea lui Dumnezeu spre om, iar „mişcându-se spre 

Dumnezeu, creatura îşi pune de acord voia cu firea ei, în care Dumnezeu a sădit 

dorinţa iubirii faţă de El şi puterea de a se mişca spre El. (...) Din iubirea lui 

Dumnezeu faţă de făpturi, răsare iubirea lor faţă de El şi, deci, iubirea lor faţă de 

El nu poate fi despărţită de iubirea Lui faţă de ele. De aceea, Sfinţii Părinţi nu fac 

o deosebire între ele. Iubirea făpturilor faţă de Dumnezeu este darul lui 

Dumnezeu, produs de iubirea lui Dumnezeu faţă de ele, care se întoarce cu 

rodul iubirii lor spre Dumnezeu. Iubirea prin care ele însele se mişcă spre El, 

este iubirea prin care Dumnezeu le mişcă spre El. Două persoane care se iubesc 

nu mai ştiu ce are în această iubire fiecare de la sine şi ce este de la cealaltă”217.  

Această întâlnire creată, într-un punct central, pe care literatura îl numeşte axis 

mundi sau centru al lumii, poate continua printr-o deplasare pe orizontală, 

printr-o mişcare de nivelare a raporturilor, deoarece: „creaţia se află pe drumul 

iubirii, primindu-şi puterea din iubirea treimică şi înaintând spre desăvârşirea ei 

în unirea cu Sfânta Treime şi cu toţi oamenii”218.  

Prin urmare, poezia religioasă este o formă concretă de conexiune a 

omului cu Divinitatea. Numai că, nu toţi poeţii reuşesc să realizeze această 

comunicare, astfel încât limbajul divin să fie transpus versuri de mare forţă 

artistică. Textul religios menţine omul în relaţie cu Dumnezeu, în comuniune. 

Nu numai poetul, cel care scrie, realizează această comunicare, dar şi cel care 

citeşte poezia religioasă. 

  Considerăm că poezia constituie „un exercițiu spiritual”, înțelegând 

prin acesta ,,un mod de a cerceta conștiința, de a medita, de a contempla..., un 

mod de a pregăti și a predispune sufletul spre mântuirea lui, prin îndepărtarea 

de la sine a tuturor înclinațiilor neorânduite”. Continuăm ideea cu ceea ce 

susține  Ignațiu de Loyola în ”Istorisirea pelerinului”, că, de fapt, textul poetic 

este un jurnal al mișcărilor lăuntrice. Putem spune că  imaginarul poetic cenian 

cu tematică religioasă își are seva în destinul dramatic, tensionat care refuză să 

accepte destinul efemer al omului. Preluând ideea, adăugăm faptul că poezia 

care dăinuie trebuie să fie învăluită de misticism şi să conțină o undă de 

filosofie. Pe de altă parte, „orice concepţie religioasă nu poate fi lipsită de poezie 

şi de meditare filozofică, iar orice cugetare filosofică trebuie să aibă un suflu de 

poezie şi o vibrare de credinţă religioasă” așa cum spunea Traian Ionescu în 

                                                           
217 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, „Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea”, 

Editura IBMBOR, Bucureşti, 2005, pag. 7.  
218 Ibidem, pag. 292. 
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articolul publicat în Revista „Universul literar” nr.22, număr dedicat lui Panait 

Cerna. 

Deși Panait Cerna se înscrie în tipul de poezie epigonic eminesciană, 

totuși, nu putem să nu remarcăm că imaginarul său poetic are și o componentă a 

credinței ca formă concretizată a spiritualității tradiționale. Prin poezia 

religioasă, Cerna ilustrează o direcție a literaturii, susținută de publicațiile 

vremii care configurau modelul de existență tradițional. Opera lui este expresia 

spiritualității româneşti aflată în momente de cumpănă a cunoașterii, când se 

căutau noi valori culturale.  

Lirica religioasă a poetului se înscrie în rândurile poeziei în care 

subiectul este umanitatea şi nu, individualul. De referință este poezia „Iisus”, în 

care icoana demitizată, Mântuitorul-omul este emblema sacrificiului individual 

dezrobitor. În poezie, Iisus îşi primeşte osânda cu resemnare şi cu mai multă 

recunoștință, anticipând cumva ideea că, sacrificiul său se petrece pentru binele 

întregii omeniri. Această imagine a suferinţei, îi aduce laolată pe oamenii care 

îndură cu umilinţă privaţiunile vieţii. Am putea identifica aici chiar o 

similaritate cu viața poetului, „o viață care a fost o tragedie”219,  așa cum aprecia 

Ion Trivale în 1913. Aşadar, accentul cade pe latura umană a personalităţii lui 

Iisus în relaţie cu divinitatea: 

„Dar Tu ai sângerat pe negre căi,/ Supt umilinţi ce nu le ştie cerul;/ Tu ai 

gemut când te pătrunse fier,/ De-au tremurat şi ucigaşii tăi.”220 scria autorul şi cu 

toate acestea se întreba emfatic: „Cum au putut să steie laolaltă/ Atâta chin şi-atâta 

bunătate?” tocmai pentru a sublinia că dragostea față de semeni se transformă în 

jertfă absolută. 

Referitor la acest text, Pompiliu Constantinescu consideră că Panait 

Cerna a încercat să exprime de fapt, „lupta dintre cugetător și poetul ce vrea să-

și avânte optimismul pe piscurile mântuitoare ale creației proprii”221. 

Continuând ideea, în prefața ediției îngrijite de el, Valeriu Râpeanu considera că  

versurile: „Un om, un om, prin patimile tale!/ Şi, totuşi, cât de sus, lumina mea,/ Te-a 

înălţat răbdarea sfântă-a ta!/ De mila ta, la glasul tău de jale,/ Să se deştepte morţi de 

mii de vremi/ Şi-adâncul lumii să se înfioare,/ Iar Tu, să ai privirea iertătoare,/ Un om 

să fii  şi tot să nu blestemi!” ar fi, de fapt, esența vieții și destinului poetului însuși.  

                                                           
219 Bălan, D. I., în postfața volumului „Poezii” îl citează pe Trivale, I. din  „Convorbiri 

literare”, XLIII, 1909, Ed. Minerva, București, 1981, pag. 178. 
220 Cerna, P. „Floare și genune”, Ed. pentru Literatură, București, 1968, pag. 3. 
221 Constantinescu, P., „Scrieri”, vol. 2, Ed. pentru literatură, București, pag. 273. 
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Caracterul omenesc pe care Panait Cerna îl atribuie divinităţii este ceea 

ce dă originalitate textului. Astfel, acest discurs poetic surprinde potretul unui 

Iisus înnobilat şi purificat prin durerea răstignirii şi morţii, înălţat prin iubire şi 

iertare. Asemeni Mântuitorului, Cerna înţelege să se ridice deasupra suferinţelor 

prin nemărginita dragoste. Aşa se explică, de ce poetul consideră iubirea mai 

presus de legile universului. 

„Nici despărțirea, nici mormântul,/ Nici Cel ce ține-n mâni pământul/ Nu pot 

să puie-mpotrivire/ Acolo unde e iubire...222”.   

Poezia reflectă concepția lui Cerna, potrivit căreia, dragostea în forma ei 

pură este, de fapt, forța cu care universul se regenerează, chiar principala armă 

pentru distrugerea a tot ceea ce este rău. Amplificarea imaginii biblice devine 

ocazia cea mai potrivită pentru a accentua intens rolul primordial al dragostei 

omenești. Umanismul poetului se reflectă în icoana unui Chist alegoric, nu a 

unei Divinități abstracte, situate în afară durerii. În acest text, Iisus este om, 

solidar cu cei umiliți și cei nedreptățiți. Demitizat, Iisus devine exponentul 

sacrificiului individual izbăvitor. Dacă îl punem în comparație cu Prometeu, 

simbolul eroului eliberator, constatăm că Iisus își primește supliciul cu 

resemnare, conștientizând că se sacrifică pentru binele omenirii. Prin acesta se 

apropie de oamenii care suportă cu smerenie privațiunile cu care se confuntă în 

viață. Prin suferință stăruitoare, Iisus este ridicat deasupra condiței umane: „Și 

totuși, cât de sus, Lumina mea/ Te-a înalțat răbdare sfântă-a Ta!”. 

Accente optimiste și originale  le proclamă și în ”Plânsul lui Adam”, un alt 

text care conține o serie de imagini biblice: „De-a fost păcat iubitul, mărire cui l-a 

scos,/ El a făcut păcatul atâta de frumos:/ Un farmec, o beție ce-n veci în tine-o porți/ Pe 

clipa rătăcirii îndur și mii de morți.../ Dar prea e crudă legea ca fiul să spășească:/ De-a 

pururi, fără vină, greșala părintească...”223.  

Din textul poeziei se deduce cu ușurință că Cerna își poziționeză eroul 

pe poziția  revoltatului. 

 În acest text, autorul păstrează scena căderii lui Cain, dar raporturile 

dintre cei doi protagoniști sunt cu totul diferite, față de ceea ce se mai scrisese 

până la acel moment. Nu se poate identifica relația suveran –supus, ci una 

bazată pe relații familiale, adică tată-fiu. Această schimbare de perspectivă este 

observată încă de la apariția volumului de poezii în 1910, când în recenzia 

realizată volumului, Nicolae Iorga nota: „Cain nu e Cain din Biblie, Cain care a 

ucis, Cain care poartă pe frunte stigmatul osândei și în suflet gândul care mușcă, 

                                                           
222 Cerna, P., op. cit., pag. 4. 
223 Ibidem., pag. 16. 
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făcând să se verse necontenit sângele negru al nelegiuirii, nu e fiul lui Adam, 

fiul cel dintâi și mai iubit în legăn, e o jertfă, jertfa mâniei unui Cer care ar fi 

putut să ierte și a cărui menire nu era să semene dihonie între cei de același 

sânge”224. 

Alegoria pe care este construită poezia exprimă predilecția autorului 

pentru dramatizarea ideii poetice. Adam este omul care primește pedeapsa 

divină de a răscumpăra păcatul originar, cu prețul unei vieți dominate de ură 

dată moștenire descendeților săi.  

Interesant este faptul că, textul este construit sub forma unui monolog 

dezvoltat pe unitati ritmice de măsura 13/14, monolog pe care Adam îl rostește 

în fața unui prezențe fictive a Lui Dumnezeu. El îi vorbește divinității, pentru 

început, despre tinerețea simplă și luminoasă. Vorbește despre fiii care și-au 

petrecut copilăria în comuniune deplină cu natura și sub îndrumarea părinților. 

Pentru a evidenția faptul că mânia divină îl poate lovi pe neașteptate pe om, 

Cerna face o construcție poetică extrem de sensibilă: „Un gând de-aiurea 

ucigătorul gând/ Și-n Cain, bunul Cain, pătrunse-ntunecat”225. Tocmai această formă 

a discursului poetic cernian a atras atenția lui Marcello Camelucci care aprecia: 

„Farmecul acestei poezii este mai mult în dramatismul monologic al lui Adam 

decât în puritatea și expresivitatea lui formală”. Chiar dacă se pot regăsi și 

imagini nu tocmai reușite, „totul se replăsmuiește și devine strălucitoare 

ardoarea nicicând stinsă ce arde în pieptul lui Adam”226. 

Despre poezia „Plânsul lui Adam”, cunoscutul autor cernăunțean Ieșan 

spunea că „este o poezie interpretabilă din perspectiva liricii de idei și, implicit, 

a intropatiei. Ea poetizează una din ”temele mari” ale omenirii îzvorâtă din 

miturile biblice”227. De formație teoretician și, totodată, bun cu cunoscător al 

capodoperelor literaturii universale, Cerna a avut libertatea de a adapta tema lui 

Adam, omului care trăiește în realitatea de la 1900. 

Tocmai datorită reinterpretării mitului lui Adam prin originalitatea 

limbajului, lectorul găsește  un orizont imagistic nou. Astfel, textul lui Cerna 

repune în scenă funcția poetică de limbaj, ceea ce înseamnă că reușește să 

comunice, în forme imaginate, stări atitudinale dintre cele mai tensionate. De 

                                                           
224 Iorga, N. „Poezii de P. Cerna” în vol. „Studii literare”, I, București, Ed. Tineretului, 

1969, pag. 266. 
225 Cerna, P. „Floare și genune”, Ed. pentru Literatură, București, 1968, pag. 16. 
226 Camelucci, M., „La vita e l’opera din Panaiti Cerna”, Roma, 1935, pag. 78. 
227 Ieșan, A. „P. Cerna, Die Gedankenlyrik( recenzie)” în „Junimea literară, XIII, 1924, nr. 

3-4, pag.181. 
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aceea, Magda Ursache consideră imperios necesar ca Cerna să fie amplasat „in 

vecinătatea marilor săi înaintași în ceea ce privește modelarea (Milton), sau 

inventarea (Byron, Victor Hugo) unor scene mitice.(...) Cerna nu se afirmă cu 

originalitate absolută, datorită preexistenței modelelor pe care le dezvoltă și le 

stilizează dintr-o perspectivă proprie și nu prea, cea a simbolisticii relevante, 

reușind să se salveze de simpla imitație și de epigonism”.228 

„Trei sburătoare” este un alt text, prin care Panait Cerna preia simbolul 

Mântuitorului și îl transformă în manieră proprie.Reamintim de la început, 

acesta este primul text, cronologic vorbind, în care figura lui Iisus apare într-o 

poezie publicată.229 În aceste versuri, El, Trimisul lui Dumnezeu este icoana  

Golgotei, dar se adresează sufletelor care se îndreaptă spre El: „Din larg apus, trei 

sburătoare/ S-au îndreptat înspre Calvar,/ S-aducă laudă și dar/ Durerii celei 

roditoare…/ Dar cea dintâi veni-n zadar”230.  După cum se observă cu ușurință, 

simbolul purității este pe cruce, iar trei suflete se înalță pentru a-i aduce 

ofranda. Extrapolând ideea, prin imaginea păsărilor Cerna reprezintă, de fapt, 

umanitatea. Continuând analiza mesajului textului, constatăm că fericita veste 

este încă primită, (aceea de a-L fi găsit pe Domnul, de a urca împreună cu El pe 

cruce, cu sărăcie alte trei suflete) și  că, deja, autorul spune că una dintre acelea 

sosite a venit în zadar: „Sbura aproape de pământ:/ Își căuta ceva de hrană,/ Și n-avea 

vreme, nici avânt,/ Să urce până-n vârful sfânt, –/ La omul fără de prihană”231. 

Referitor la aceste versuri, Marcello Camilucci în „Viața și opera lui 

Panait Cerna” îi amintea pe Bobei și Pohonțu că „au indicat personificarea 

acestui suflet ușor, senzual, doritor doar de a se stinge, pe el însuși, pe omul 

mediocru care nu știe să-și ridice privirile mai sus de meschina realitate 

cotidiană”232. Cerna își exprimă metaforic frica de blestemul mediocrității ce 

creează o stare de instabilitate și simbolizează căutarea  neîncetată spre 

întâlnirea cu absolutul: „Iar când s-a șters de tot din sbor,/ Veni o ciocârlie-n ora/ 

Când Crist cerea un ajutor–/ Când duhul morții da fior/ În sufletele tuturora./ Urcă-n 

văzduh, ca pe o scară,/ și smulse cântec din tărie…/ Un imn de blândă primăvară/ Îi 

                                                           
228 Ursache, M. de pe http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/08/MAGDA-

URSACHE-Panait-Cerna.-Simbolica-relevant%C4%83.pdf, consultat la 12 aprilie 2018. 
229 A fost publicată pentru prima dată în revista „Sămănătorul, III, nr. 4, 25 ianuarie 1904 
230 Cerna, P.,op.cit., pag. 24. 
231 Ibidem. 
232 Cerna, C. apud Camelucci, M. „Viața și opera lui Panait Cerna”( fragment), articol 

publicat în Revista de cultură, literatură și artă „Cetatea culturală”, Seria a III a, an IX, 

nr.1(73), Cluj-Napoca, ianuarie, 2008, pag. 80. 

http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/08/MAGDA-URSACHE-Panait-Cerna.-Simbolica-relevant%C4%83.pdf
http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/08/MAGDA-URSACHE-Panait-Cerna.-Simbolica-relevant%C4%83.pdf
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alină durerea vie:/ Îi ajută lui Crist să moară…/ E pace, ca-n străvechi altare–/ Duiosul, 

sfântul cântăreț/ Căzu din slăvi amețitoare”. Se poate observa că, ciocârlia este 

simbolul idealistului, a cutezătorului care se avântă, dar apoi se descurajează 

sau reprezintă spiritul altruismului, al sufletului smerit care se oferă întru totul 

divinității, iar Dumnezeu acceptă omagiul pentru a muri în pace, lipsit de griji.  

În versurile expuse mai sus, eul poetic suprinde sufletul cuprins de lumină, dar 

care nu reușește să obțină chintesența operei spirituale. În antiteză, „Și iată 

vulturul măreț/ Scăldat în cald apus de soare.”care apare drept simbolul conjugării 

inteligenței cu sentimentalul, care izbândește să susțină lumina ce se propagă de 

la cruce.  Se identifică, astfel, sacrificiul divin, motiv ce reprezintă idealul 

perfecțiunii umane: omul care a sfidează suferința și, pe care lacrimile și 

sângerarea îl transformă în nemuritor.  

Poezia se încheie cu versurile: „Porni din culmi ca o furtună;/ Dar și-a-

nfrânat avântul jos,/ Tăind cerc larg și maiestos –/ Făcând din sborul său cunună/ 

Deasupra crucii lui Cristos…” care reflectă concepția de influență lui Cerna. De 

aceea, Marcello Camilluci spune că: „Cerna rămase pentru totdeauna puțin 

încorsetat, cu tot impulsul religios plin de viață, proiectelor umane, din simpatie 

intelectuală pentru superomul nietchzeean, pentru lumea ca voință a lui 

Schopenhauer într-o continuă transformare; acesta e motivul pentru care, din 

punct de vedere intelectual, se simțea atras de figura lui Iisus, care în mod 

violent ieșea din categoriile umane, cu toate eforturile pentru a-l menține, 

creând pentru el o nouă căsuță, Perfecțiunea, mereu refuzată oamenilor”233. 

Așadar, în text, Cristos e Iisus-omul și, dacă ne raportăm la momentul scrierii 

ultimei strofe, am putea înțelege că, Fiul Lui Dumnezeu, în profunda denaturare 

suferită în imaterialul său, este o imagine identică cu tradiționala credință 

tinerească a celui care l-a înfățișat. De altfel, „a admis chiar că, îndepărtându-se, 

s-a menținut mereu figura miraculoasă a unei religii, ca să-i spunem așa, umană, 

faptul că evoluția conceptului nu a condus consecutiv la o evoluție a 

reprezentării, înseamnă, și contradicțiile lui o confirmă, că valoarea spirituală 

primitivă trăiește încă în mare parte în noua reprezentare, cu toate că intelectul 

o combate”234. Tânărul Cerna a realizat această alegorie dintr-o dorință 

puternică care se transformă în imagine, în mod natural. Pe măsură trecerii 

timpului, viziunea poetului se maturizează, se completează și se transformă în 

„operă organică”. Însă, cele două reflectări care compun corpul textului poetic, 

au avut cu certitudine aceeași geneză, ca și a treia: pornind de la o intuiție 

                                                           
233 Ibidem., pag. 81. 
234 Ibidem., pag. 81. 



180 
 

fantastică au obținut apoi „acea valoare de simbol care, așa cum a demonstrat 

Cerna, are toată marea poezie”235, chiar dacă construcția artistică era aleatorie.  

Pornind de la ceea ce spunea Aristotel că „poetul e un imitator, 

asemenea pictorului sau oricărui alt artist, care dă formă imaginilor” puntem 

considera că, poetul religios este un imago Dei, pentru că, prin căutarea 

permanentă dincolo de lumea profanului, a lui Dumnezeu, poetul ajunge să-L 

imite. Fără a-l înscrie pe Panait Cerna ca un poet religios de mare rang, se poate 

observa că poezia sa religioasă este o mişcare spre Dumnezeu, orientată mai 

mult pe verticală: de la om spre Dumnezeu, de la Dumnezeu spre om, apoi de la 

om la alt om, de la poet către cititori. Așadar, poezia cerniană este construită pe 

o mişcare concentrică, nu lineară, ea urmărind să transmită un mesaj profund 

printr-o diversitate de imagini artistice, de alegorii, de teme şi motive recurente. 

Textele sunt dinamice. Datorită acestei mişcări ale textului, cititorul poate 

pătrunde în fluxul gândirii autorului şi poate empatiza cu percepţiile, judecăţile 

şi experienţele acestuia.236  

Poetica religioasă a lui Panait Cerna stă sub semnul intertextualităţii şi 

transtextualităţii. Sunt necesare trei momente ale producerii şi ale receptării 

textului, conform teoreticianului H. R. Jauss, pentru ca textul să fie deplin 

înţeles: poiesis (actul de scriere a textului), aisthesis (momentul receptării) şi 

katharsis (efectul de purificare produs de text). De aceea, se impune o lectură de 

suprafață, dar și de adâncime pentru a înțelege pe deplin mesajul pe care poetul 

îl transmite. Am putut demonstra acest proces prin textele cerniene mai sus 

analizate, deși textele de inspirație religioasă sunt mult mai multe. Raportându-

ne la perioadele creației cerniene, am putea spune că 1905-1913 reprezintă 

perioada în care poezia lui Cerna capătă accente religioase. Explicația pe care o 

putem aduce în suținerea acestei idei, ține de biografic: boala de care Panait 

Cerna suferise încă din copilărie se accentuează, astfel că poezia sa devine o 

poezie premonitorie. „Preocuparea pentru dobândirea celor trei calități christice: 

de trimis, de martor și de mărtirisitor face din Panait Cerna un poet atins de 

lumină (a)sfințită. Iubirea cuprinsă în învățătura biblică, se arată întreagă, în 

                                                           
235 Ibidem., pag. 82. 
236 Textul are semnificaţie doar în măsura în care această dialectică dintre autor şi cititor 

este un proces cu caracter productiv.”, Părintele Profesor John Breck, „Sfânta Scriptură 

în Tradiţia Bisericii”, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2003, pag. 131 A. 
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toată splendida ei înțelepciune și este prezentă în temele abordate în poeziile 

sale: iubirea față de celălalt”237. 

Așadar, imaginarul poetic de inspirație religioasă oglindește 

transindividualul, subiectul fiind umanitatea, astfel că, lirica sa se dezvăluie 

dintr-o perspectivă consolatoare și, totodată, mântuitoare a ceea ce va urma. De 

aceea, prin aceste texte, Panait Cerna se poate înscrie pe linia poeților religioși 

din perioada interbelică. 
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Moldova, we can consider the folk creation in the area of Galaţi rich and varied, 

continuously enriched with new "productions" of an increasingly artistic value. We 

noted the existence of several folkloric areas and, depending on this, different creations 

that dominated the folklore of the region: the fabulous epic creation from the lowest part 

of Siret (fantastic ballad, anti-Ottoman, anti-feudal ballad) and the poetry of the secular 

caroling, close to the heroic old song. In the poetic language of lyrical song we found 

fundamental themes like love, sorrow, grief, joy, alienation. Research shows that at the 

end of the 19th century, the epic song in the Covurlui area entered in a "dissolution" 

phase, living only from the accumulations of the past. 

 

Key words: literature, folklore, song, popular, creation 

 

Ca gen literar lirica populară este ,,un ansamblu de moduri artistice 

slujind la răsfrângerea directă a sufletului oamenilor din mase”238 sau  ,,felul 

cum simte, intelege poporul lumea și viata ”.239 Modalitatea este simplă, ca o 

confesiune atunci când exprimă tristetea  ,,jeluim-as jelui, jeluim-as si n-am cui” 

sau bucuria ,,câtu-i lumea pe sub soare, nu-i bine ca-n sezatoare”.i240  Alteori 

poate avea forma unei comunicări sau unei adresări: ,,măi Bădiță moldovene, 

vin la maica de mă cere”. Se constată cu ușurință că poeziile lirice populare sunt, 

în general, scurte, ca niste ,,izbucniri ale preaplinului sufletesc”241, lirica 

populară fiind considerată  ,,nu numai expresia vieții sufletesti profunde a 

omului, dar și forma de artă cea mai puțin tradițională” care se transformă în 

mijloacele ei stilistice în funcție de necesitatea individului de a se exprima cât 

mai nestânjenit pe sine. 

                                                           
238 Papadima Ovidiu, Literatura Populară Română, Editura pentru Literatură, București 

1968, pag. 13 
239 Ibidem, pag. 13 
240 Ibidem, pag. 13 
241 Ibidem, pag. 13 
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Lirica folclorică românească  nu-și găsește o definiție în popor, omul 

simplu nefiind preocupat de problema genurilor literare. Cea mai veche 

denumire care ar fi proprie liricii este aceea de cântec, în mod special cântecul 

bătrânesc. 

În ce priveste mijloacele de expresie artistică, doina și cântecul se 

contopesc, așa cum remarca Ovidiu Papdima, dând naștere cântecului liric 

profan, ca gen poetic, împreuna cu cântecele de joc și strigăturile. 

Cântecul este alcătuit din două elemente, la fel de importante, cărora 

creatorul popular le-a acordat deopotrivă aceeași atenție: melodia și textul, 

amândouă având valoare și semnificație, devenind aproape inseparabile. Doina 

și cântecul reprezintâ ,,dimensiunea gravă a vieții sufletești oglindită în 

poezie”242 , spre deosebire de strigăturile sau cântecele de joc, care aduc o față a 

voioșiei și bucuriei din viața omului simplu. 

Poezia lirică creează o imagine a universului moral , încărcat cu 

sentimente, gânduri sau amintiri, devenind ,,arta sincerității prin excelență”243, 

creația populară fiind puternic legată de toate aspectele și frământările 

emoționale ale omului. 

Creatorul popular, pentru a arăta cât mai bine ce simte și ce gândeste, se 

foloseste de imagini din universul în care trăiește, iar toate acestea devin mai 

apoi universul poetic. Cerul, care reprezintă regretul fetei măritate recent, luna, 

imaginea îndrăgostitului, apa , care sugereaza durerea femeii aflată printre 

străini sau chiar ,, mersul norilor pe deasupra Dunarii”244, care semnifică 

sentimentul de părăsire în voia sorții al tinerilor plecați în armată: ,,pe marginea 

Dunării merg feciorii ca norii, blăstămându-și părinții”245. O alta imagine des 

întâlnită este cea a muntelui, care exprimă ideea singurătății, specifică vieții 

ciobanilor: ,,La Sfânta Marie Mare, tulesc oile la vale și rămân stânele goale, 

munte fără oi mărunte” (Tudor Pamfile).246 Aceeasi imagine poate sugera și 

refugiul tinerilor care nu voiau să intre în armata habsburgilor: ,,munte, munte, 

piatră seacă, lasă feciorii să treacă, să treacă la ciobanie, să scape de cătănie”247, 

de aceea muntele e simbolul pentru singurătate, dor (ciobani haiduci), dar și a 

                                                           
242 Papadima Ovidiu, Literatura Populară Română, Editura pentru Literatură, București 

1968, pag. 66-67 
243 Ibidem, pag. 69 
244 Ibidem, pag. 75 
245 Ibidem, pag 76 
246 Ibidem, pag, 76 
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sentimentului înstrăinării: ,, ies din casă, cât la munți, intru-n casă , n-am 

părinți” (Tudor Pamfile). 

Bogdan P. Hașdeu, în studiile sale de folclor, consemna că literatura 

populară împrumută uneori de la alte popoare modele și mituri, cum ar fi: 

balada Miorița, pe care o întâlnim la greci și arnăuți, cea a lui Baba Novac la 

sârbi, cea despre Doicin pe care o au și bulgarii, iar doina despre ,,sărmana 

turturică,, o întâlnim și în Danemarca , Spania  și România.  Remarcabil la 

literatura  populară este modul în care creația împrumutată este tranformată, 

căpătând un specific local. 

Hașdeu subliniază că literatura populară nu se poate ,,diseca în niște 

ramuri atât de speciale și de determinate precum sunt diviziunile și 

subdivizinuile unei literaturi culte”248 , dimpotrivă, specific creației populare 

este ,,un amestec în fond și în formă, poezie amalgamată cu proza, istoria cu 

fabula, idealul cu realitatea cea mai banală, elemente empirice ale tuturor 

științelor”.249 

Literatura populară se poate încadra în 3 genuri: poetic, aforistic și 

narativ, iar în literatura populară a românilor predomină genul poetic. 

Poezia românească populară se împarte în 7 specii:  

 Cântecul bătrânesc, un fel de poem despre fapte vitejești, cu haiduci, 

având elemente de epopee națională 

 Doina, expresia iubirii și a suferinței 

 Colindul, un imn religios în care se ascunde păgânismul sub 

acoperământul teologiei creștine 

 Hora, cântec de joc și bucurie 

 Vicleemul, forma teatrului primordial în care păpuși reprezintă, într-un 

mod grosier, ,,drama și mai ales comedia vieții umane”250 

 Descântecul, deseori în proză, dar face parte din genul poetic, din cauza 

formelor sale. Este poezia cunoscuta ca ,,medicală” 

 Orația, o poezie recitativă cu caracter juridic (întelegeri, tocmeli) 

La români se întâlnește poezia populară în genul aforistic și narativ, în 

proverbe, ghicitori și basme. Lirica populară, inspirată din viață, conservă și 

                                                           
248 Hasdeu, B., P., „Cuvente den bătrîni, II, Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI”,cap. 

„Balada „«Cucul  şi turturica»la români, la moravi, la provenţali, la reto-romani,la perşi, la 

turcomani”, Bucureşti, 1879, pag. 501-600 
249 Ibidem, pag. 501-600 
250 Papadima Ovidiu, Literatura Populară Română, Editura pentru Literatură, București 

1968, pag. 130 
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imagini din trecut, prin personajele din cântecele bătrânești, oameni 

cunoscuți în popor, care au luptat pentru drept 

ate și libertate, și care rămân prin creația populară vii în memoria 

colectivă. Printre aceștia se numără Horia, Avram Iancu, domnitorul Al. I. 

Cuza, și chiar Aurel Vlaicu. În amintirea acestor personaje istorice, lirica 

populară păstrează faptele lor de odinioară, îi evocă cu admirație. 

Ion Brezeanu, în urma studiilor și cercetărilor pe care le-a întreprins în 

zona de sud a Moldovei, consideră creația folclorică din această regiune 

bogată și variată, îmbogățită continuu cu noi ,,producții” de o valoare 

artistică din ce în ce mai ridicată. Creația din această zonă a fost influențată 

de trecerea drumurilor oierilor transilvăneni din părțile Brașovului, care 

ajungeau și în împrejurimile Galațiului, într-o epocă istorică în care 

transhumanța subsista ca fenomen efectiv, cu urmări asupra folclorului. 

Cercetările istorice arată că, în partea de miază-zi a ținuturilor Tecuci și 

Covurlui, în secolul al XVI -lea exista un ținut numit Oltenii, probabil 

datorită locuitorilor veniți aici din această zona sau de pe malurile Oltului. 

În zona regiunii Galațiului, folcloristul gălățean remarca existența mai 

multor zone folclorice și, în funcție de asta, diferite creații care au dominat 

folclorul zonei: în jos de Siret exista creația epicî dominată de fabulos 

(balada fantastică, balada anti-otomană, anti-feudală) și poezia urării 

(colinda laica), având forma apropiată de cântecul bătrânesc eroic.251 

În zona Dunării s-a găsit ,,balada dunăreană”-creație artistică a 

patrimoniului spiritual al populației din această zonă, iar în perioada 

obștilor sătești s-au găsit colinde și descântece: cântecul epic-eroic, iar în 

perioada modernă cântecul liric. Și în zona Galațiului, în limbajul poetic al 

cântecului liric se regăsesc teme precum dragostea, dorul, întristarea, 

bucuria, înstrăinarea. Zona de sud a Moldovei a fost mai degrabă un 

,,cămin”252 pentru populația de peste munți și din acest motiv nu prea se 

găsesc cantece de înstrăinare, așa cum se întampla , de exemplu, în 

Transilvania. 

În repertoriul liric al zonei, Ioan Brezeanu regăsește, în special, cântecele 

de dragoste și dor, frumusețea lor aflându-se ,,nu atât în bogatia și varietatea 

epitetelor tropilor și figurilor de stil, cât în sinceritatea sentimentelor, în 
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Galați, 1969, pag 7-30 
252 Ibidem, pag. 7-30 
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limbajul simplu și colorat”253. Lirica zonei conține comparații obișnuite în 

lirica populară românească, cu trimiteri la mediul înconjurator: flori, copaci, 

lună, stele, păsări -,,cu cămașa cu flori multe, de tine mândro cusute”, 

,,batista avea o floare, ștergeam fața de sudoare și ochii de lăcrămioare”.254 

Găsim, ca de altfel în întreaga lirică românească, motivul cosmic al 

disputei dintre soare și lună, pe tema castității fetelor: ,,Vine să jure sfântul 

soare, că nu-s fetele fecioare. Sfânta luna mi-i oprește: -stai tu soare, nu jura! 

Căci nu le știi dragostea!”255. Prezent în zonă e și cântecul de dor- ,,sentiment 

polivalent și complex, cu nuanțe și întelesuri greu de explicat”256, pe care 

poetul popular și-l închipuie în felurite moduri: ,,doru-i o grădină mare, are 

dreptul orișicare să-și aleagă câte-o floare” sau ,, câte raze sunt pe soare, 

niciuna nu-i arzătoare ca dorul de fată mare”.257 Cântecul de dragoste este 

considerat ,,inima însăși a cântecului liric popular”258, dar în același timp și 

cel mai bogat gen, aflat în preocupările celor tineri, dar mai ales al fetelor și 

femeilor. Folcloristul Ilarion Cocișiu citează o relatare din Istoria muzicii în 

Transilvania:,, La compunerea melodiilor, genul feminin e îndeosebi înzestrat 

de la natură. La bucrurie și la durere, la muncă și la clacă, femeile își cântă 

dragostea, necazul, și la fel, în fața mormântului, își jelesc morții”.259 

Cântecul înstrăinării și al singurătății are ca teme: plecarea de acasă, 

pierderea părinților sau căsătoria în alt sat; înstrăinatul este ,,ca mierla, 

cucul, garoafa” iar străinul este ,,spin, mărăcine, pelin”.260 

,,Rău îi Doamne, cu străinul 

Mai amar decât pelinul. 

Rău îi Doamne prin străini 

Ca desculți printre spini”.261 
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255 Ibidem, pag 7-30 
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,Lirica înstrăinării este formată din cântecele de jale ale fetelor măritate 

,,în străini” cre își plâng despărțirea de familie:  
,,Strugurel bătut de brumă, 

Rău îi, Doamne, făr-de mumă ! 

Strugurel bătut de piatră,  

Rău îi, Doamne, făr-de tată! 

De-ai călca din piatră-n piatră, 

Din străin nu îți faci tată 

De-ai călca din urmă-n urmă,  

Din străin nu mai faci mumă !”262 

În podișul Covurluiului erau cândva păduri de stejari, astăzi câteva 

rămășițe în pădurile Adam, Gârboavele, Tălășman, locuri unde, în sec al 18- 

lea, începutul secolului al 19- lea, haiducia era prezentă ca formă de protest. 

Așa apare căntecul haiducesc, care în zona Galațiului conține motive 

similare celor din Oltenia și Muntenia. Folcloristul Brezeanu, în studile sale, 

constată că acest cântec din Covurlui folosește stilul narativ retoric și se 

apropie de cântecul liric din Oltenia și Muntenia. Sunt împletite, în unele 

variante, motive proprii cântecului haiducesc, ca în varianta ,,Mă lăsai din 

deal în luncî” din Slobozia Conachi, în care se unesc șase motive, iar 

alteorise regăsesc motive ale cântecului de dragoste și dor, sau de 

înstrăinare:  
,,Roibule cu părul tuns,  

Du-mă-n șa pe Prut în sus,  

Du-mă printre bolovani și mă scapă de dușmani,  

Du-mă printre mărăcini și mă scapă de străini”.263 

Se mai găsesc în zonă cântece de cătănie, cântecul de război, destul de 

rar și cântecul epic, cu numele de ,,cântec bătrânesc”, sau ,,baladă”. 

Cercetările realizate până în nordul județului au descoperit existența 

unui repertoriu de 30 de cântece bătrânești, publicate de Tudor Pamfile în 

1913, care păstrau caracterul de poem și un personaj, haiduc local, Dragoș, 

căruia i se dedică un cantec în 199 de versuri, cunoscut în zona comunei 

Țepu: 
,,Foaie verde salamale 

Ici în vale, mai în vale 
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Se plimba Dragoș călare 

De potera habar n-are”.264 

Cântecul eroic dunărean se naște în urma frământărilor din viața trăită la 

malul Dunării, având ca tema lupta localnicilor cu cotropitorii Imperiului 

Otoman. Poetul popular zugrăvește dramele locuitorilor prădați, drame ale 

fetelor răpite sau ale mamelor supuse la chinuri. George Călinescu considera 

baladele dunărene ,,poezii rupte din viață, cu mare profunzime de culoare 

locală, picturi pline de detalii, documnete care colcăie de realism”265. 

Personaje din literatura populară ridicate la rang de eroi îi găsim pe 

Novăceștii, Vâlcan, Badiu, Frații Chirei, care au au dat numele cântecelor  

auzite prin porturile Galați și Brăila, și care au ajuns ulterior în Oltenia, 

Banat și  în Munții Vrancei. Viața în porturilor de la Dunăre, apariția celor 

îmbogățiți peste noapte, a devenit de asemenea temă : 
Colo-n schelă, la Galați,  

Lipovenii sunt bogați, 

Cazaclii îngrășați,  

Negustorii încărcați, 

De postavuri ungurești, 

De arme persienești, 

Și de blăni lipovenești.”266 

Transilvănenii ajunși în zona Galațiului au adus cu ei balada Miorița, 

care a fost găsită într-o formă specifică locului, la Hanul Conachi, în anii 60, 

în satul Vădeni sau comuna Liești. 

Cel mai răspândit cântec din satele județului Galați este cunoscut sub 

numele de ,,Peneș”,  ,,Ghiță”,  ,,Cătănuța”, ,,Vidra” etc. Tema cântecului este 

infidelitatea conjugală, de care Vidra este acuzată de catre soțul sau, Ghiță 

Cătănuță. 

Folcloristul Tudor Pamfile a cules folclor din nordul județului Galați, în 

volumul său ,, Cântece de țară”, apărut în 1913, din satul în care s-a născut, 

Țepu, valorificând astfel  cântece de dragoste, basme, snoave, legende, jocuri 

de copii, cimilituri și altele. Cercetările arată că, la sfârșitul secolului al 19- 

lea, cântecul epic din zona Covurluiului a început să intre în faza 

,,disoluției”, trăind doar din acumulările vremurilor trecute. Cântecele 
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bătrânești, spre exemplu, se mai auzeau în 1893 numai pe la bâlciuri și 

iarmaroace, când le cântau lăutarii textele.267  
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Abstract: The purpose of our study is to present the main articles published in 

„Ateneu” (august-december 1966) in order to highlight the cultural and ideological 

frame of the epoch. 

 

Keywords: „Ateneu”, ideology, cultural context, literature. 

În „Specificul național în gândirea literară românească (I)”, Mihai 

Drăgan susține necesitatea unei dezbateri privind specificul național în 

literatură, „(…) în lumina actualității, a efortului îndrumător desfășurat de 

numeroase generații de scriitori și critici în vederea statornicirii unui climat 

favorabil dezvoltării unei literaturi și culturi adânc fertilizate de spiritul 

poporului.” Problema a fost dezbătută prin analiza „unor etape mai însemnate 

ca acelea reprezentate la «Dacia literară», cu extinderi la întreaga perioadă 

patruzecioptistă, și  «Viața românească» cu al ei spiritus rector care a fost G. 

Ibrăileanu. Incidental mai sunt amintiți Eminescu și Maiorescu, pe o anumită 

direcție revista «Contemporanul», apoi Delavrancea și imaginea ar părea că 

dobândește contururi mulțumitoare.” O cercetare mai atentă îi relevă autorului 

faptul că „preocuparea pentru afirmarea  specificului poporului nostru cunoaște 

manifestări diverse încă de la vechii cărturari, oameni devotați ai bisericii și 

cronicari patrioți, care au acordat o atenție specială limbii și folosirii acelor 

expresii cu care să se facă înțeleși.” Ca o reacție împotriva influenței slave „(…) 

Varlaam, Simion Ștefan, Dosoftei aduc astfel contribuții substanțiale (…) eliminând cu 

grijă și tact vocabulele prea regionale și slujind cu egală pasiune ideea că textul scris 

trebuie înțeles de «toți românii».” Sunt evidențiate eforturile cărturarilor români 

(Coresi, Dosoftei, Miron Costin, Stolnicul Constantin Cantacuzino, Dimitrie 

Cantemir) pentru săvârșirea unității limbii: „Originea noastră latină, unitatea de 

teritoriu și limbă formează, de pe acum, o mare problemă de cultură agitată de toți marii 

cărturari fiindcă ei urmăreau, de fapt, înfrângerea influențelor slavonismului (sec. X-

XVI) care au frânat dezvoltarea culturală autohtonă și afirmarea pregnantă a 

individualității poporului nostru.” O altă etapă este reprezentată de „opera istorică 

și filologică a reprezentanților Școlii Ardelene, opera polemică (…) în apărarea 
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continuității elementului latin în Dacia, a unității noastre de limbă și teritoriu.” 

Urmează epoca de renaștere națională odată cu începutul veacului trecut când lupta 

pentru libertate socială și independență națională trece într-o etapă nouă, pregătind 

terenul pentru închegarea statului român modern.(…)Literatura epocii patruzecioptiste 

cristalizează(…) ideile burgheziei în faza ei de ascensiune și devine o armă de luptă în 

emanciparea socială și națională a poporului.(…)Spiritul critic, element distinct al 

spiritualității românești(…)se manifestă încă din primele decenii ale secolului aș XIX-

lea, în contra literaturii de imitație și a limbii prea pestrițe și îndepărtate de izvoarele vii 

ale tezaurului popular, stimulându-se astfel deșteptarea sentimentului și demnității 

naționale.” Autorul remarcă contribuția lui Ion Heliade Rădulescu, cel care „cu 

toată admirația sa pentru valorile literare universale, clasice și romantice (…) este 

pentru crearea unei opere inspirate din realitatea națională, imediată, din folclor și din 

trecutul istoric.” Se afirmă că „fără limbă nu e nici o literatură națională (…) fără cărți 

naționale, fără literatură națională nu poate exista nici patrie, nici patriotism, nici 

naționalitate.” 

În „Originalitate și șablon în literatura științifico-fantastică”, Voicu 

Bugariu remarcă „monotonia tematică, repetarea situațiilor și caracterelor” în 

literatura științifico-fantastică. După o trecere în revistă a „temelor mari pe care le 

frecventează, în general, autorii noștri de science-fiction”, autorul constată că sunt 

„puține scrierile științifico-fantastice care pot fi declarate perfect originale, fără nicio 

descendență tematică.” Acceptând ca necesară prezența motivelor epice în acest 

tip de literatură, Voicu Bugariu atrage atenția că „unul dintre atributele de esență 

ale science-fictionului interzice tratarea prea aprofundată a omului. S-ar părea că 

omului trebuie să i se acorde o atenție redusă fiind socotit serv obscur – ca individ – al 

științei.” Lucrările de coloratură lirică și cele care încearcă să pătrundă analitic 

psihologia omului din viitor contrazic „această falsă aserțiune. (…) Scriitorii de 

science-fiction care își cheltuiesc eforturile creatoare în direcția anticipării aspectelor 

materiale ale viitorului sunt, practic, interziși originalității. Ca în orice specie literară, și 

în science-fiction originalitatea ține de înfățișarea omului.” 

Vlad Sorianu semnează cronica literară la romanul Această parte a 

pământului de Dumitru Mircea. Lucrarea este o „frescă a satului nou, deși analiza 

multiplă a realităților și caracterelor putea fi împinsă în zone mai profund istorice și 

umane. (…) Oamenii trăiesc, gândesc, se comportă previzibil, comunicându-ne datele 

unei experiențe de viață specifice satului nostru actual. Este larg utilizat monologul 

interior ca mijloc de autoanaliză, de confesiune, de observație și uneori de prelungire a 

mijloacelor narative sau descriptive.” 

Constantin Călin analizează volumul de versuri Autoportret pe nisip, 

semnat de Corneliu Sturzu care „compune o poezie bazată pe sugestie; aș numi-o «de 
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atmosferă». Această «atmosferă» de toamnă neclintită, de meditație și mărturisiri, cât și 

siluetele unor idei și versuri revin și după închiderea cărții.(…)Poet confesiv, de intimă 

delicatețe, laborios și exigent, Corneliu Sturzu opune o rezistență secretă poeziei 

declamatorii, gongorismului metaforic. Printre poeții tineri e o personalitate distinctivă, 

despre care, sperăm, vom mai scrie.”  

În rubrica „Lecturi”, S.Vlad recenzează volumul lui Constantin 

Gheorghiu intitulat O viață pe o coajă de pepene și alcătuit din două nuvele și mai 

multe schițe grupate „în jurul a trei momente de viață fundamentale” și care 

„corespund, la rândul lor, aceluiași număr de categorii umane: momentul confruntării 

elementare a caracterelor, în ambianța concludentă a unei munci spectaculoase (…); 

momentul asimilării moral-spirituale a marilor și dureroaselor limpeziri, pe care l-au 

constituit războiul și rezistența antifascistă; momentul definirii unor conștiințe intens 

solicitate, sub raport etic și intelectual de actualitatea socialistă, aici schițându-se cu 

perspicacitate analitică diferite tipuri „veridice de intelectuali ai zilelor noastre”. 

Nuvela care dă și titlul volumului este o critică la adresa mediocrității agresive a 

lui Păsărel, „agronom propășit într-o editură”, căruia, „în numele unei bonomii 

amuzante i se trec cu vederea incultura crasă, banalitatea, frivolitatea.” În final, nuvela 

prezintă o tentativă de viol eșuată a protagonistului din cauza unui accident de 

motocicletă: „spiritul lui descurcăreț câștigă o nouă victorie atunci când găsește 

explicația derapării pe…o coajă de pepene” care simbolizează „precaritatea 

existențelor inautentice: aici ambițiile sociale nu se susțin etic și intelectual, ci numai 

prin tehnica «dării din coate», care se vădește miraculoasă, substituindu-se uneori 

valorii.”  

Pentru S. Vlad, nuvela Spectacolul de vineri seară demonstrează măiestrie 

de portretist și acută intuiție psihologică, iar Ceasul pescarilor impresionează prin 

„observația atentă a unui mediu pitoresc care ia locul experienței.” Recenzentul e de 

părere că „pasiunea dezbaterilor etice și de idei, lipsa ostentației experimentaliste, 

frumusețea morală a oamenilor care întruchipează trăsăturile omului contemporaneității 

socialiste” reprezintă acele însușiri prin care care conferă cărtea lui Constantin 

Gheorghiu își asigură durabilitatea și autenticitatea. 

N. Nicolescu semnalează apariția lucrării Versificația modernă, semnată de 

Vladimir Streinu, o carte necesară în cercetarea noastră literară. Astfel, dacă alte 

literaturi beneficiază de exegeze cuprinzătoare privind tehnica prozodică 

modernă, „la noi dezbaterile au rămas risipite în publicații literare, cunoscute azi doar 

de specialiști.” Lucrarea „ne amintește vechi tehnici prozodice (psalmii și ditirambul 

coral) sau etape istorice mai apropiate în care au fost văzute «antecedentele» și 

«originile» versului liber. (…) Capitolul întâi promovează trei accepțiuni: vers 

neregulat, vers liberat și vers liber.” Sunt menționați scriitorii începutului literaturii 
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moderne, interesați de chestiuni prozodice sau practicând libertăți metrice. Se 

comentează „forme prozodice” din secolul trecut încât „pătrundem în momentul 

inițierilor teoretice și practice de până la 1900”. Analiza surprinde momente de sinteză 

rodnică între versul tradițional și versul liber cu exemplificări din Tudor Arghezi, 

Adrian Maniu și Lucian Blaga. Urmează perioada interbelică care oferă exemple pentru 

analize prozodice „de-a dreptul captivante”. Perioada contemporană este 

exemplificată cu situații „evident valoroase, preferințe ale autorului.” 

Sergiu Șerban recenzează volumul lui Mihai Petroveanu  - „Studii 

literare” – care conturează „profilul unor scriitori a căror evoluție  deosebită în 

peisajul liricii românești oferă cititorului, peste timp, conștiința unei autentice 

originalități.” Volumul cuprinde patru  eseuri monografice despre Adrian 

Maniu, Al. Philippide, I. Vinea și B. Fundoianu. „Autorul  se ferește de încadrarea 

rigidă în limitele unui curent sau altul, încercând închegarea portretelor prin descriere, 

delimitare și evidențiere a momentelor succesive ale evoluției, intuite ca tot atâtea 

ipostaze distincte ale operei. (…) Apropierea de obiectul cercetat se face prin descriere, 

prin sugerarea atmosferei și refacerea universului operei dinăuntrul ei.” În concluzie, 

se afirmă valoare volumului care „se înscrie ca o contribuție originală și prețioasă în 

studiul fenomenului poetic modern.” 

În rubrica „Breviar critic”, Ioana Parava semnează articolul „Pedanterie 

sau neîncredere?” prin care semnalează apariția unei cărți miniaturale, „legată în 

piele și tipărită pe hârtie filigran” care, în cele două sute șaizeci și șase de pagini, 

cuprinde poeziile de dragoste ale lui M.Eminescu. Cartea apare la Editura 

Tineretului, în colecția „Diamant”, iar Cuvântul înainte este semnat de poetul 

Mihai Beniuc. Autoarea notează împărțirea cărții în trei cicluri intitulate: „Poezii 

publicate în timpul vieții”, „Postume” și „Poezii din tinerețe” („dacă tinerețea nu 

fac parte din «timpul vieții» și evident nu e nici «postumă», atunci, probabil e 

«dinaintea…vieții»?!). Ceea ce ni se pare puțin predant (…) este însoțirea acestei ediții 

cu un voluminos cuvânt înainte (vreo 15 pagini ticsite, care nu se pot citi decât cu lupa, 

dacă cineva mai are chef să facă exegeză literară, până și într-o asemenea împrejurare). 

Un asemenea hiperliteraturism (…) nu cred să intereseze pe cineva, indiferent de 

seriozitatea studiului și de prestigiul semnatarului.” 

În „Bacovia”, Vladimir Streinu creionează personalitatea poetului care „a 

dat literaturii române o componentă nouă, i-a dat un glas nemaiauzit până atunci. (…) 

El era după puțini ani de ucenicie poetică la revista Arta (1894-1896) și este încă, la 

peste șaptezeci de ani de la debut și cincizeci de ani de la apariția primului volum, un 

poet nou de la detaliul expresiv și până la sinteza lirică pe care o comunică. 

Originalitatea poeziei bacoviene se declară însă nu numai față de scriitori români, mai 

vechi sau mai noi, dimpreună cu care poate fi grupat geografic sau istoricește, ci chiar în 
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comparație cu Edgar Poe și Ch. Baudelaire din care derivă.” Reafirmând 

originalitatea poetului, Vladimir Streinu observă pe final de articol: „Ne mirăm 

că, între atâtea traduceri câte susțin azi cunoașterea poeziei române în lume, lipsește 

tocmai aceea, pentru a cărei originalitate n-ar fi nevoie de nici o pledoarie critică.” 

Cu prilejul împlinirii a optzeci și cinci de ani de la nașterea lui George 

Bacovia și a cinci zeci de ani de la apariția volumului Plumb, volumul său de 

debut, numărul din august 1966 al revistei „Ateneu” publică articolul 

„Omagiu”. Despre volumul care a marcat debutul lui G. Bacovia, se 

menționează că aceasta „a constituit intrarea în Pantheonul literelor românești a 

unui nou scriitor de geniu, a cărui stea se înalță azi, în timp socialist, tot mai sus spre 

zenitul strălucirii sale.” Este elogiată personalitatea celui care „a fost, alături de alți 

intelectuali inimoși, cu dragoste de popor, unul dintre animatorii vieții culturale de 

atunci, fiind conducătorul revistelor Ateneu cultural și Orizonturi noi.” Finalul 

articolului constituie un gest reparatoriu, incluzând numele lui Bacovia în 

rândul reprezentanților iluștri ai culturii românești: „Acest sfânt pământ al 

Moldovei care i-a zămislit pe Neculce și Alecsandri, pe Eminescu și pe Creangă, pe 

Enescu și pe Iorga, pe Sadoveanu și pe Hogaș, l-a născut acum optzeci și cinci de ani pe 

Bacovia, care continuă astfel șirul străluciților bărbați cu care poporul nostru se 

mândrește și pe care-i cinstește prin gânduri și fapte de mari împliniri, azi.” 

În „Fișă de istorie literară. Bacovia, director de revistă”, Adrian Voica 

prezintă activitatea literară desfășurată de Bacovia la revista „Orizonturi noi”, o 

revistă care apărea sub conducerea sa, în 1915: „«Orizonturi noi» nu pare atât din 

necesități culturale ale urbei – existente, evident – ci din dorința lui Bacovia de a-și 

putea spune cuvântul nestingherit într-o foaie literară care să-i aparțină. De aici și 

importanța acestei «cronici umane» cum se subintitulează revista, legată nemijlocit de 

numele lui Bacovia, animatorul ei. Programul revistei, intitulat «De ce…», este 

conceput în întregime de poet și exprimă elementele fundamentale ale concepției 

bacoviene despre artă.” Cele trei luni de existență ale revistei „au însemnat, fără 

îndoială, un reviriment în viața poetului, care găsise, în sfârșit, o muncă demnă, pe linia 

aspirațiilor sale.” 

Rubrica „Amintirea marelui poet” include două scurte articole în care 

semnatarii acestora descriu momentul în care l-au cunoscut pe G. Bacovia. 

Astfel, în «L-am cunoscut…», Alex. Șendrea evocă momentul apariției revistei 

«Ateneu cultural»:  

„Ce-ar fi să scoatem o revistă, Grigoriță; material avem, se adresă într-o seară Bacovia, 

profesorului Tăbăcaru. (…) 

- Totuși, ce nume să-i dăm? 

- Ateneul… 
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- …cultural… completă Tăbăcaru. 

Astfel se născu în mohorâta ceață a vremii revista care avu să-și ducă vremelnicia, cu 

scurta viață de libelulă pe care n-o bănuiseră atunci, dornicii animatori ai unui progres 

de o imperioasă cerință.” 

Al doilea articol, intitulat «Prietenii» și semnat de G.D. Apostol, evocă 

imaginea lui Ion Iordăchescu, „prietenul mai tânăr și nedespărțit” al poetului. Sub 

pseudonimul Ion Amaru, acesta va semna câteva poezii publicate în «Ateneul 

cultural». În „sumara caracterizare a persoanei și operei scriitorului”, G.D. Apostol e 

de părere că Bacovia era „un revoltat contra ordinei sociale de atunci sau mai bine zis 

a dezordinei și dezmățului care caracteriza pe conducătorii locali, care la fel cu cei ce 

reprezentau  statul în directivele și atributele lor erau fie aleși, fie numiți prin decrete. 

Această revoltă a lui Bacovia era proprie firii lui, extrem de susceptibilă la suferințele 

celor ce munceau din greu și nu aveau posibilitatea unui trai omenesc.(…) Bacovia făcea 

parte din categoria acelora care nu-și plecau fruntea sub loviturile soartei, știind a 

îndura martiruri cu demnitate. Dar loviturile morale și umilințele pe care le-a suportat 

în căutarea unui mijloc de trai omenesc i-au afectat sănătatea, hotărându-i sfârșitul într-

o albă primăvară. Dar și de atunci, Bacovia trăiește în inimile noastre ca o floare rară, în 

glastra sensibilității umane.” 

Mihail Petroveanu semnează articolul „Anticipări moderne în lirica 

bacoviană” în care, analizând opera bacoviană, constată că „toate componentele, 

începând cu peisajul specific (…) și sfârșind  cu conștiința bântuită a omului din 

mijlocul său, converg către una și aceeași semnificație: spaima ființei încolțite de neant. 

(…) Declinul progresiv poartă, e adevărat, amprenetele epocii de formație a 

simbolismului (Baudelaire, Poë) și chiar ale variantei lui exacerbate în spleen și 

dispoziția lugubră (Rollinat). Totuși, un instinct superior îl desprinde de timpul său și 

convertește în viziuni apoape trakliene prin cromatica lor stranie gravurile funerare, 

tablourile de toamnă și iarnă, muiate în gri de plumb, alb de giulgiu, galben clorotic, 

violet de gală mortuară, roșu de «sânge animal» (…) Timpul și spațiul nu au nimic din 

dimensiunile vaste ale devenirii; reduse, ele simbolizează ramele unei existențe 

comprimate, închircite. Ca și la personajele lui Beckett, gesturile se încurcă, vorbirea se 

dezarticulează (…) trupul cade într-o stare de prostație (…) și tot ca în literatura lui 

Beckett, tragedia suportată nu are grandoare: protagonistul acceptă destinul, fie cu 

apatie, fie cu o panică convulsivă. Deosebirea hotărâtoare constă în rezonanța amplă a 

deznădejdii, în sfâșâierea afișată a eului. (…) Poet al eșecului și al speranței resuscitate 

din cenușă, George Bacovia se apropie și se desparte de creatorii de «Anstträume», de 

apocalipse modern. În persoana sa, Casandra a cărei umbră este atât de zdrobitoare 

aiurea, își contestă vocația.” 
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Eugen Pricope semnează articolul „Bacovia și muzica endo și 

exosmoză”, iar demersul său pornește de la ideea că „în nici una din operele 

poeților români, de la Văcărești la tinerii de astăzi, nu se întâlnesc mai multe semne ale 

raporturilor poeziei cu arta sunetelor decât în opera lui Bacovia – Baudelaire-ul poeziei 

noastre.” Interesul poetului pentru muzică explică „abundența termenilor și 

expresiilor specifice muzicii ori folosite și în muzică, în numeroase poezii. În strofele 

bacoviene «cântă» felurite instrumente și glasuri, se asamblează concerte, simfonii: 

clavirul, vioara (cu variantele lăuta și scripca), piculina, flautul, caterinca (…) și 

muzica de gură, harmonica, goarna, fluierul, țambalul. Harfa și orga. (…) Muzicalitatea 

lui Bacovia este o calitate instrinsecă a versului său, ea sălășluiește în conturul lui de o 

melodicitate particulară. (…) Versurile bacoviene s-au arătat și constinuă să se arate 

pline de sugestii pentru compozitorii noștri de toate vârstele, stimulându-le mereu 

pana.”  

În finalul articolului, sunt elogiate „virtuțile și nelimitele virtualității 

poetico-sonore, a rezonanțelor muzicale, a permanenței endo și exosmozei, a versului și 

viersului poetului nostru, pentru care «Muzica sonoriza orice atom…»”. 

În „Substanță și culoare”, Radu Negru e de părere că „universal poetic al 

lui Bacovia este pictural. Decor urban, decor de teatru, lume artificială creată prin 

convenție, imaginea plastică apare pentru a face posibilă apariția măștii contorsionate de 

suferință a poetului. (…)Psihologic vorbind, poetul era un mare vizual. Era capabil să 

imagineze totul în forme plastice și în culoare. Asocia, în făurirea imaginilor, munca de 

pictor cu cea de herald al sentimentelor omenești, adică le găsea corespondentul simbolic 

în linii, valorații, umbre și culori. Pentru acest adevăr pledează coordonatele operei, 

frecvent analizate prin apel la elemental vizual și puterea lui de sugestie, cât și viața cu 

datele ei esențiale. (…) S-au făcut adesea asociații de idei, legături mai mult sau mai 

puțin îndreptățite între simboliști și pictorii impresioniști.  (…) Oricare ar fi dorințele 

subiective ale poeților sau pictorilor, gusturile și fluctuațiile lor afective, un fapt rămâne 

cert: poetul aparține universului picturii în măsura forței sale de a sugera imagini 

vizuale, iar pictorul aparține universului poetic fără de care meșteșugul lui nu poate face 

culoarea să vibreze ca o liră. Căile poeților și ale pictorilor sunt unice și irepetabile, 

variate și multiple prin natura lor. Apropierile pe care le facem între un tablou și o 

imagine poetică sunt posibile doar datorită conținutului lor obiectiv.” 

Vlad Sorianu semnează cronica literară la volumul de versuri „Orgă și 

iarbă”, semnat de Radu Cârneci. Realizând o radiografie a volumului, 

recenzentul relevă idea „obsesiv cultivată a curgerii, dar și a regenerării implacabile a 

timpului individual, întruchipată în simbolul ciclurilor vegetale; se obține astfel o 

confruntare cu natura, procedeu mult îndrăgit de poet, menit nu să diminueze ponderea 

universală a omului, ci s-o asimileze unui ritm al dăinuirii, de proporții panteiste”. 
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Sunt semnalate în lirica lui Radu Cârneci „exultarea și tăcerea, cromatica în alb 

negru, explozia fanteziei proiectată aproape invariabil într-un cadru naturist, sunt 

termenii unei sensibilități și unui temperament eruptiv, deși echilibrat, viril și totuși nu 

lipsit de o delicatețe cu inflexiuni efeminate”. Lirismul poetului se structurează în 

jurul unor cuvinte-cheie, între acestea fiind menționate: „soare, pâmânt, statuie, 

lut, cer, cântec, baladă, lună, noapte, zbor, aripi, sânge, sculptat, primăvară, flori, stele, 

dragoste.” Vlad Sorianu e de părere că „cea mai distinctivă trăsătură a 

temerametului său artistic este nevoia devorantă a comunicării cu oamenii; și nu a 

oricărei comunicări, ci a uneia realizată pe lungimea de undă a stărilor sufletești majore 

și frecvente.” Recenzentul remarcă „spațialitatea imagisticii cultivate de Cârneci”, 

trăsătura din care decurge „înlocuirea «picturii» cu «sculptura» (…) precum și 

limitarea paletei cromatice, suplinită de tendința tropilor către plasticitatea și relieful 

modelelor de lut.” Toate aceste trăsături îl fac pe recenzentul volumului să le 

considere a fi „cerințe maximale care nu se pot adresa decât unei arte alimentate de 

certitudini estetice și generozitate a simțirii; este tocmai regnul valoric din care  (…) 

face parte și practica discutată aici.” 

În „Specificul național în gândirea literară românească (II)”, Mihai 

Drăgan își continuă demersul pe aceeași temă, început în numărul anterior al 

revistei. Autorul pornește de la a sublinia rolul major al revistei «Dacia literară» 

care, prin activitatea desfășurată și prin gruparea din jurul ei, „bazată pe un vast 

program de acțiune popular și național, dă naștere unui front de luptă progresist unit” 

care „(…) lărgește simțitor cadrele romantismului național, precizându-i originalitatea 

sa în raport cu celelelate mișcări romantice, originalitate care constă în caracterul ei 

activ, angajat în valorificarea multilaterală, în literatura cultă, a folclorului și în 

reînvierea trecutului istoric, (…) în vederea înarmării contemporanilor cu pilde 

strălucite de luptă și sacrificii pentru apărarea dreptății și a fruntariilor țării.” În 

paralel cu afirmarea naționalității în literatură și cultură, se afirmă necesitatea 

existenței unui „spirit critic susținut față de elementele culturii apusene, preluate 

adesea fără noimă, precum și față de exagerările pe plan lingvistic, ale latiniștilor.” 

Alături de Mihail Kogălniceanu, Mihai Drăgan enumeră și alte personalități care 

au jucat un rol important la dezvoltarea vieții culturale românești. Între aceștia 

sunt amintiți Cezar Bolliac care „agită idea cunoașterii amănunțite a vieții poporului, 

prin raportări atente și la folclor, în vederea reflectării ei complexe în literatură”; Alecu 

Russo „a accentuat mai mult idea literaturii de inspirație național-populară. (…) 

Contribuția lui Alecu Russo nu se limitează numai la interpretarea, în viziune 

științifică, a elementului fundamental al specificului național – limba – ci și la 

accentuarea importanței poeziei populare, în făurirea unei literaturi originale și 

puternice.” În concluzie, Mihai Drăgan consideră că „teoretizarea specificului 
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național în literatură cunoaște în această epocă primul său moment crucial și reprezintă 

(…) cel mai de seamă aspect pozitiv din critica patruzecioptistă al cărei caracter 

îndrumător, izvorât din clarvăzătoarele îndemnuri autohtone (…) a imprimat o direcție 

nouă în dezvoltarea culturii românești. (…) Ideile acestei epoci de fervoare națională vor 

fi izvorul tuturor teoretizărilor viitoare despre specificul național în literatură, începând 

cu Odobescu și Hasdeu, apoi Eminescu, Maiorescu, Delavrancea și Iorga și până la 

Ibrăileanu și momentul decisiv pe care-l reprezintă revista «Viața românească»”. 

Revista „Ateneu” publică un interviu, realizat de poetul Eugen Jebeleanu 

cu Goerge Bacovia, interviu despre care aflăm, din nota introductivă, că a fost 

publicat inițial în „Veac nou”, nr. 42 din 21 septembrie. După o scurtă 

prezentare a casei „modeste, tăcute, decente” în care locuiește poetul împreună cu 

soția și fiul său, urmează seria firească de întrebări, organizată pe patru 

coordinate: poetul și proletariatul, poatul și viața, izvoarele poeziei și câteva 

rânduri de Bacovia. Prima dintre acestea vizează relația dintre poet și proletar 

cu care Bacovia se identifică căci „(…) și noi poeții suntem până la urmă niște 

proletari și am fost supuși, ca și ei, acelorași legi din urmă.” O altă întrebare vizează 

relația poetului cu viața, de fapt o rememorare a activității acestuia, a 

umilințelor îndurate din partea contemporanilor vremii. Toate acestea au lăsat 

urme adânci pe „trupul puțin al poetului” care „s-a strâns, s-a gârbovit, s-a ascuns 

parcă în haina cenușie și largă, prea largă.” Ultimul punct al interviului vizează 

„izvoarele poeziei”, iar aici răspunsul este simplu: „toate poeziile lui sunt trăite de 

Bacovia cu nervii exasperați, cu întreaga sensibilitate sfâșâiată.” Ultima parte a 

interviului cuprinde viziunea poetului cu privire menirea poeziei actuale: 

„Poezia nouă, în aceste împrejurări de schimbări sociale nu mai poate fi lăsată numai la 

discuțiunile de cafenea de prin orașe; menirea ei este de a fi cunoscută cât mai mult de 

toate clasele sociale de cititori, de unde apoi ar putea evolua spre acel viitor promis pe 

care îl așteptăm.” 

În rubrica „Puncte de vedere”, Tudor Ghideanu semnează articolul 

„Conceptul de specific național” în care punctează „direcțiile în dezvăluirea 

notelor și implicațiilor ce ar compune noțiunea discutată.” Preferința pentru 

conceptul de „specific național” se justifică prin faptul că acesta cuprinde toți 

„parametrii reprezentativi pentru terenul artei și literaturii noastre și, prin extensiune, 

pentru întreaga noastră cultură.” În plus, expresia „specific național” își 

subordonează și „alte manifestări, în afara artei și literaturii (întreaga cultură deci), 

afirmând totodată nemijlocit individualitatea noastră culturală la toate nivelele 

acesteia.” Direcțiile analizate sunt: „una genetică, de detectare a premiselor obiective, 

de mediu geografic, de apariție etnică și de limbă etc., ce au însoțit consolidarea 

personalității istorice și culturale  a poporului român; (…) alta descriptiv-inductivă 
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(…) de reliefare a notelor  predominat particulare, la scară orizontală, a genurilor, 

speciilor etc. artistice și literare. (…) O a treia direcție o constituie cercetarea teoretică 

de explicitare, de definire conceptuală a specificului național.” Plecând de la distincția 

marxistă dintre „însușirea artistică, religioasă, practic-spirituală a lumii” și însușirea 

„teoretică”, Tudor Ghideanu consideră că „orice cultură, prin valorile sale, se 

stratifică la câteva nivele distincte. Acestea constituie moduri diferite de raportare 

umană în procesul investigării realității. Ele compun, concret, actul cultural al fiecărui 

popor.” Semnatarul articolului este de părere că „teoria și arta cultă sunt expuse 

mai accentuat influențelor culturale externe, în devenirea unitară a culturii mondiale. 

Atunci, productele acestor câmpuri vor fi specific românești în măsura în care ele vor 

evidenția acele «personanțe» (tematice, formale etc.), acele răzbateri ale fondului folcloric 

național (în sensul cel mai larg), devenite stâlpi de legătură în ceea ce are mai propriu 

cultura noastră.” Plecând de la aceste considerente „specificul național s-ar putea 

define astfel ca un ansamblu de caracteristici care leagă «personant» straturile  culturii 

noastre, situații, suflet și forme. (…) Specificul național reprezintă un particular în 

suma culturii mondiale. Așadar, ca orice particular, nu poate fi înțeles decât în relația sa 

vie cu cu universalul. (…) Istoric, real, particularul există autentic, numai dacă se 

impune în universal, dacă-l umple pe acesta de sens. (…) Fiecare cultură trebuie să 

întrunească însușiri și să aștepte condiții, pentru ca, prin reprezentanții ei cei mai 

semnificativi, să atragă atenția lumii asupra izvorului viu care i-a dat.”  

Rubrica „Consemnări” este o invitație la lectură a volumului de versuri 

Eseu, semnat de Ion Caraion. În viziunea lui Radu Cârneci, semnatarul 

articolului, amintitul volum de versuri reprezintă „o afirmare permanentă a vieții, 

a setei de viață, a luptei dintre umbră și lumină, a izbânzilor grele.” Poeziile cuprinse 

în acest volum amintesc de „suavitatea poeziilor de dragoste lucrate parcă în filigram 

și încrustate cu tristeți, cu tonuri de elegie subțire ca o ceață de aur.” Invitația la 

lectură este dublată de observația recenzentului: „Poezia lui I.Caraion, gravă prin 

implicațiile-i filozofice, profundă, dar și rămuroasă prin dorința-i de cuprindere, 

asimilând în ea fericite impresii din Saint John–Perse, Bacovia, Barbu este totodată 

dificilă – în parte – solicitând nu numai afectivul, dar și cerebralul. Ea se cere citită o 

dată, de două ori, mereu descoperindu-i alte frumuseți și adâncimi.”  

Rubrica „Breviar critic” cuprinde articolul „«Contemporanul» la 

douăzeci de ani”, care, „preluând tradițiile democrate și umaniste ale vechii reviste 

Contemporanul”, a  reușit să se impună „ca un animator de cultură, propagând în 

rândul numeroșilor săi cititori cuvântul partidului, nemuritoarele idei ale 

marxismului.” Este elogiat efortul ziariștilor din țară care „contribuie la 

desăvârșirea revoluției noastre culturale, la educarea multilaterală a cititorilor”, cât și 

al „colaboratorilor din străinătate” care „au reușit să prezinte cititorilor aspecte 
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multiple ale literaturii, artei și științei universale, precum și sinteze privind mișcarea 

celor mai însemnate idei care animă lumea contemporană.” 

În aceeași rubrică, Vasile Sporici semneaza articolul „Lirică și filozofie la 

George Călinescu” în care surprinde „un aspect nedezbătut al impresionantei 

moșteniri artistice călinesciene” prezent în studiul „Dimensiunea filozofică a 

poeziei lui George Călinescu”, semnat de esteticianul Radu Negru. Estetul 

identifică „valențele filozofice” din lirica călinesciană în care se încearcă „a întrupa 

în poezie un răspuns la problemna dacă universul obiectiv poate fi asimilat de eul 

subiectiv.” Pornind de la această idee, Vasile Sporici observă că „formulările 

esteticianului sunt precise fără a fi uscate, fraza e învăluitoare evitând totuși calofilia.”  

În articolul „Criteriul sociologic în aprecierea folclorului”, Vasile 

Adăscăliței problematizează pe marginea fenomenului artistic popular 

condiționat de „caracteristicile mediului social”. Modificările care au apărut în 

timp în privința acestui criteriu vizează „concepția supra mediului social, mereu 

revăzută și completată.” Este menționat C. Negruzzi cel care în «Scene pitorești 

din obiceiurile Moldaviei» „face primele încercări de a corela explicația folcloristică 

cu cunoașterea mediului social, la care mai adaugă pe cel natural”. Viziunea 

sociologică și-a demonstrat eficiența întrucât „creația populară nu mai trebuia să 

suscite interesul izolat al unor amatori atrași numai de anumite laturi ale acesteia: 

literară, muzicală, coregrafică etc., (…) ci a fundamentat mai grăitor obligativitatea 

raporturilor dintre folclor și etnografie, dintre cultura spirituală și masele populare și 

culturala lor materială”. Semnatarul articolului este de părere că „printre criteriile 

de apreciere a autenticității folclorului, cel sociologic solicită pe lângă însemnările de 

natură istorică, considerații de accentuată actualitate care s-ar cere neapărat completate 

cu o atitudine plină de răspundere.” Plecând de la aceste premise, se consideră că 

folclorul trebuie înțeles „în sincretismul său și (…) printre celelalte componenete ale 

vieții sociale prin care să explice și pe care, parțial, să le explice.” 

Rubrica „Cărți” cuprinde articolul lui S. Vlad care comentează volumul 

lui Nicolae Manolescu – Lecturi infidele – „o deosebit de interesantă culegere de studii 

ce evidențiază orientarea criticului către valorile de mărimea întâi, al căror prestigiu îl 

influențează evident stimulativ.” În Lecturi infidele, recenzentul remarcă „formulări 

sau sublinieri de indiscutabilă perspicacitate și curaj al opiniei, formulări care conțin in 

nuce idei polemice valoroase care asigură cărții o permanentă tensiune spirituală.”  

O.G. recenzează volumul Fântâni, semnat de Miron Scorobete, „o carte de 

stă pe o muchie subțire. Are o față strălucitoare și o față de cristal rece. Foarte ușor poți 

spune, și pe bună dreptate: Scorobete este un poet serios, stăpân pe hamurile metaforei. 

Dar poți spune: Scorobete nu vrea să se destăinuie, este zgârcit cu emoția, o 

supraveghează, îi răsucește gâtul roșu. El e din familia celor ce scriu poezie frumoasă, 
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ideile rămân bine învăluite sub pojghița cuvântului șlefuit. (…) Cartea lui Miron 

Scorobete impune serios atenției criticii un Poet pe deplin format, autentic, glasul lui se 

recunoaște dintr-un cor și asta înseamnă desigur foarte mult. (…) Am convingerea că 

laudele pe care i le aduc lui Scorobete sunt pe deplin justificate.”  

G. Gheroghiță recenzează volumul Poezii, semnat de Emil Botta. Pornind 

de la observațiile lui Vladimir Streinu din Pagini de critică literară (1938), sunt 

evidențiate calitățile poeziei lui Botta: „libertatea creației, exprimarea simplă, 

subiectivitatea impresiei poetice, fantezia, nota elegiacă – stabilind, prin gustul comun al 

autoironiei, o apropiere de francezii Corbière, Laforgue, Apollinaire”. Încadrându-l în 

galeria poeților români de valoare (L.Blaga, Al. Philippide), G. Gheorghiță 

notează că „ceea ce diferențiază pe Emil Botta de ceilalți poeți, de la Eminescu până la 

Blaga, e tulburătoarea autenticitate a trăirii lirice și savantul rafinament al expresiei 

poetice. Poezia lui Emil Botta e fascinantă”, conchide recenzentul. 

I. Neacșu comentează volumul de debut al Sînzieinei Pop, Nu te lăsa 

niciodată, un volum care „surprinde de la început prin autentic. Feminitatera, 

sensualismul degajat de schițele cuprinse în volum aduc în proza tânără o notă 

singulară, care își găsește echivalențe doar în poezie, la Gabriela Melinescu sau, uneori, 

la Ana Blandiana.” Recenzentul remarcă la Sînziana Pop „o poezie a senzațiilor 

nefiltrate cerebral”, cu eroine care „sunt seismografe sensibile la toate atingerile 

vieții”. I.Neacșu remarcă apelul la metafora de factură suprarealistă care se 

extinde și la proza lirică: „Când încearcă proza satirică, rezultatele sunt mai mult 

decât notabile, păcat doar că uneori autoarea împrumută prea vizibil din Urmuz.” 

Valeriu C. Neștian semnalează apariția volumului De-a lungul vieții, 

semnat de Ion Petrovici, „remarcabil memorialist, apreciat de publicul cititor din 

perioada antebelică”. Lucrarea „reprezintă o contribuție personal nouă a lui I. Petrovici 

la dezvoltarea acestui gen literar deosebit de agreabil și agreat, pe cât de greu de 

realizat.” Volumul „strânge în contururi de medalie vremuri și oameni dintr-o epocă 

de neconstestată efervescență spirituală, dar nu mai puțin de contradicții acute.” Sunt 

amintite „notațiile rapide, evocările istorice sumare, caracterizările scurte ale oamenilor, 

reflecțiile dense și interesante, episoadele hazlii, toate concură într-un mod salutar la 

substnțializarea unor memento-uri inedite, de un real folos pentru istoria literară, ca și 

pentru lectorul pasionat de autenticitate și prospecțime.”  

Leonard Gavriliu semnalează apariția volumului Nevoia de cercuri, 

semnat de Geo Dumitrescu. După o scurtă trecere în revistă a volumelor 

anterioare (Aritmetică, Libertatea de a trage cu pușca și Aventuri lirice), recenzentul 

consideră că lucrarea de față reprezintă „o sinteză a modalităților sale anterioare. 

Lupta s-a dat între concentrare și diluție, între patos și sinceritate, între zeflemea și 

gravitate.” Volumul lui Geo Dumitrescu este „un festin al inteligenței poetice, o 
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biruință a intelectualului asupra emoției primare. Datarea poemelor demonstrează o 

asiduă activitate de laborator, cu reveniri trudnice. Geo Dumitrescu e din clasa poeților 

care-și pun talentul să muncească (…) Acest optimism estetic, împlinit de o inteligență 

laborioasă face din Geo Dumitrescu un poet răsplătit de insomniile creației.” 

Ion Ciuchi semnalează apariția monografiei Din istoria culturii argeșene, 

semnată de Augustin Z.N. Pop. Rezultat al unei temeinice cercetări 

documentare din punct de vedere istoric, cultural și etnografic, lucrarea 

istoricului literar încearcă și reușeșete să fie o „contribuție de mare valoare 

sprijinită pe un solid fundament științific.” Ion Ciuchi e de părere că exemplul lui 

Augustin Z.N.Pop ar trebui „extins și urmat și de alte regiuni în care vestigiile 

trecutului evocă istoria poporului român.” 

Exprimându-și „bucuria unei plenitudini morale (…) pe care o încearcă, la 

centenarul Coșbuc”, articolul „Centenarul Coșbuc”, semnat de Al. Husar, se 

alătură tuturor celorlalte evenimente culturale, organizate în țară și în 

străinătate, toate confirmând „popularitatea excepțională a poetului cât și 

aprehensiunea culturală a poporului ce-l sărbătorește.” În cadrul acestor evenimente 

științifice, s-a încercat creionarea cât mai fidelă a tuturor fațetelor poetului: „S-a 

vorbit de Coșbuc «poet al poporului», s-a fixat locul său în istoria literaturii române, 

(…) s-a relevat idealul eroic al operei lui, idealul unității naționale în creația sa; s-a 

vorbit de Coșbuc «cântăreț al pământului românesc», Coșbuc și sentimentul naturii, 

legătura sa strânsă cu viața poporului, cu limba lui; s-a studiat cultura poetului, opera 

sa de traducător, s-au publicat manuscrise inedite, noi documente, corespondență, 

scrisori familiale, a fost pus în lumină – în sfârșit – Coșbuc omul.” Raportându-l la 

ceilalți poeți, prozatori și dramaturgi care au marcat decisiv evoluția literaturii 

române, Al. Husar notează: „Coșbuc n-a fost un scriitor genial. N-a avut debitul pur 

al lui Creangă. N-a avut forța lui Caragiale. N-a avut cultura lui Eminescu și orizontul 

său mondial. Nici dramatismul lui Macedonski, nici fervoarea lui Goga și – poate – nici 

filtrul subtil al lui Anghel. N-a adus o reformă în lirica noastră. Dar Coșbuc este și 

rămâne un poet național.” Calitățile evidente ale scriiturii coșbuciene explică „(…) de ce 

opera sa trăiește mereu, pe ea nu cade pulberea nevăzută a uitării și în conștiința 

poporului ea răsună și azi, în empireul valorilor mari, ca o orgă din toate țevile ei.” 

În „Documente literare”, N. Gr. Strețcu redă corespondența desfășurată 

între 1 februarie 1906 și începutul lui februarie 1913 de către G. Ibrăileanu și G. 

Topârceanu cu Octav Botez. Aceste documente prezintă aspecte importante 

referitoare la apariția revistei „Viața românească”, colaboratorii acesteia, 

precum și efortul celor doi „oameni de litere pentru bunul mers al revistei”. 

În rubrica „Un experiment de teatru total”, S. Vlad semnează cronica 

dramatică la piesa lui Alecu Popovici, Afară-i vopsit gardu' , înăuntru-i leopardu', 
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în regia lui Ion Cojar. Succesul piesei a fost asigurat, e de părere semnatarul 

cronicii, de către regizor, de semnatarul coloanei muzicale și al direcției 

muzicale și de jocul „entuziastului colectiv de actori”. Toți aceștia concură la 

creionarea  „imaginii unei reprezentații care place celor mai variate categorii de 

spectatori și care oferă prilejul unor rodnice meditații asupra căilor de îmbogățire a 

tehnicii spectacologice.” 

Cu articolul „George Coșbuc…exeget al lui Dante”, Șt. Cuciureanu 

elogiază activitatea de traducător a poetului, activitate din care a rezultat „(…) 

una dintre cele mai bune traduceri europene ale «Divinei Commedia» și apoi 

Comentariul. (…) Scoțând în relief semnificația intelectuală a operei, comentatorul 

român pune în valoare sensul ei alegoric, urmărind și pe calea aceasta să colaționeze 

elemente apte să susțină unitatea de concepție a lucrării.” Analiza succintă a 

«Comentariului» relevă „(…) o nouă imagine a lui Coșbuc, cunoscător al lui Dante. 

Investigările lui de fond asupra «Divinei Commedia» au mers de la problemele mari la 

episoade și amănunte, constituind un efort sistematic de captare a «misterelor» operei. 

Dacă în acest efort nu a avut întotdeauna dreptate, de vină e epoca și parțial 

temperamentul lui.” 

În articolul „…publicistica”, M. Fotea prezintă activitatea de publicist a 

lui Coșbuc, activitate care s-a materializat prin colaborarea la peste 40 de 

periodice («Vatra», «Foaie interesantă», «Sămănătorul», «Viața literară», 

«Albina», «Șezătoarea săteanului»). Sub aspect tematic, articolele semnate de G. 

Coșbuc vizează domenii diverse, între care sunt amintite: „limbă literară, 

literatură, folclor; articole cu caracter social-cultural; articole de combatere a 

superstițiilor, de medicină populară și de știință popularizată.” În cadrul articolului, 

este semnalată apariția în 1960, sub îngrijirea lui Al. Duțu, a volumului George 

Coșbuc – Despre literatură și limbă. Acest volum cuprinde principalele articole 

despre limbă, literatură și folclor ale poetului, precum și câteva studii ample, 

semnate de Gh. Vrabie, G. Istrate și G. Scridon, care prezintă contribuția 

poetului la dezvoltarea unor probleme de folcloristică și lingvistică. Se remarcă 

umorul savuros care face din studiile coșbuciene despre limbă și despre folclor o 

lectură extrem de captivantă. 

În „…proza”, M. Cosmescu evocă o latură mai puțin cunoscută a 

scriitorului năsăudean: cea de autor de proză ale cărui creații „aduceau ceva din 

imnul de slavă al poemelor închinate gliei strămoșești, sau pentru că exprimau aceeași 

dragoste față de popor.” Sursele prozei sale sunt: propria sa viață, istoria patriei, 

viața socială. Multe dintre lucrările în proză au fost incluse în culegeri 

antologice, în manuale școlare, iar dintre acestea sunt enumerate: volumul 

Războiul nostru pentru neatârnare (1877-1878), publicat în 1899; Fapte și vorbe 
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românești (1899), Dintr-ale neamului nostru (1903), Crestomație pentru toți românii 

(1904), Cartea vredniciilor românești (1923). Este amintită contribuția poetului la 

elaborarea unor manuale școlare în care „este preocupat să introducă «bucăți din 

acelea care nu numai prin limba – care sunt scrise, ci prin cuprinsul lor mai ales, prin 

duhul patriotic de care sunt însuflețite, să se vadă că sunt izvorâte din simțirea și din 

viața neamului nostru.»” În final, autorul articolului remarcă importanța prozei 

coșbuciene care „fără a se ridica la valoarea artistică a poeziei sale, (…) prezintă 

interes ca parte integrantă a literaturii pentru copii, domeniu în care G. Coșbuc și-a 

adus o contribuție importantă.” 

În „…principii ale eticii populare”, Traian Cantemir afirmă plenar 

perspectiva lui C. Dobrogeanu Gherea pentru care G. Coșbuc, ca „poet al 

țărănimii”, se remarcă prin felul în care a reușit în opera sa să contureze „(…) 

viața materială și socială a populației sătești (…) de la cortegiul impresionant al 

tradițiilor ei străvechi, la erotica de adâncă rezonanță sufletească, la natura în cuprinsul 

căreia se desfășoară momentele esențiale ale existenței rurale, precum și la actele de arme 

ale trecutului.” Traian Cantemir remarcă precizia cu care criticul de la 

«Contemporanul» reușește să pună în evidență „caracterul monografic al operei lui 

Coșbuc, valoarea ei estetică”, fără însă a se fi ocupat „în mod minuțios de atributele 

morale ale «personajelor» operei.” Demersul lui Traian Cantemir este justificat 

tocmai de faptul că scriitorul năsăudean „prezintă poporul cu normele lui de 

conduită, cu concepțiile lui despre justețe și injustețe, cu părerile lui despre bine și rău, 

despre frumos și urât într-o epocă în care Caragiale, Delavrancea și Vlahuță, vorbind 

despre lumea capitalistă, găseau că o caracterizează lipsa de scrupule, disprețul pentru 

valorile spirituale și cultul pentru interesele înguste, egoiste.” Spre deosebire de 

această „clasă în descompunere morală”, personajele lui Coșbuc sunt reprezentate 

de „(…) o țărănime sănătoasă psihic, dârză în cele mai grele împrejurări, bine crescută, 

respectuoasă, surprinsă în diversele ei raporturi cu cei din jur într-o ținută de mare 

demnitate.” Toate aceste valori înalte de conduită sunt transmise din generație în 

generație prin ”(…) mijloace simple, empirice, uneori chiar antipedagogice, care totuși 

le conferă consistența unor legi nescrise, păstrate cu sfințenie.” Aspectele teoretice ale 

demersului lui Traian Cantemir sunt dublate de exemplele ilustrative preluate 

din diverse poezii precum: La oglindă, Numai una!, Rea de plată, Scara, Rada, Fata 

morarului ș.a. 

Rubrica cronica literară, semnată de Vlad Sorianu, prezintă volumul de 

poezii al lui Ovidiu Genaru, intitulat Un șir de poezii în care se remarcă „(…) 

ecoul unor  solide lecturi de lirică simbolistă, modernă în genere” care interferează  

„(…) cu undele unei sensibilități fruste, în care decorul citadin, generator de nevroze 

sau decrepitudinea fizică a dezmoșteniților, indispensabile recuzitei «decadento»-
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simboliste, nu-și află corespondențele emotive.” Vlad Sorianu remarcă în lirica lui 

Ovidiu Genaru „obsesia primordialului afectiv (…) tehnica notației documentare cu 

inflexiuni arhaizante (…) sau cu aer degajat reportericesc.” O temă predilectă a liricii 

lui Genaru este „sentimentul acut al trecerii timpului, trăit în profunzimea și 

varietatea sensurilor sale, prin care latențele anxioase nu pot fi evitate.” Vorbind 

despre sumarul volumului, cronicarul notează că „fondul lui afectiv e structurat pe 

ideea existenței ca o însușire caleidoscopică de episoade, de «zile» cu semnificații diverse, 

gravitând în jurul momentelor majore ale vieții.” Concluzia la care se ajunge este 

aceea că Ovidiu Genaru, „liric de o elevată reflexivitate, se definește prin atributele 

unui temperament receptiv la senzațiile fruste ale trăirii, dat și la solicitările lucide ale 

culturii”. 

În rubrica „Cercetări literare”, Gheorghe Drăgan semnează articolul 

„Simbolismul românesc într-o nouă cercetare”, de fapt o analiză a cărții Lidiei 

Bote care, „într-o cercetare serioasă întinsă (pe aproape cinci sute de pagini), cu intenții 

vădite de a epuiza problema”, analizează simbolismul românesc „(…) din mai multe 

unghiuri, pe mai multe planuri, oferind cititorului, după o îndelungată lectură, câteva 

repere singure.” Principiul care guvernează demersul autoarei este acela de a 

prezenta simbolismul „ca mișcare, în luptă cu alte curente sau ideologii. (...) Analiza 

părților pozitive ale simbolismului duce, uneori, la diminuarea aspectelor pozitive ale 

orientărilor adverse (precum semănătorimul). Studierea raporturilor dintre simbolism și 

sămănătorism, simbolism și poporanism încă mai poate oferi  fațete noi.” După 

descrierea detaliată a conținutului volumului, recenzentul ajunge la concluzia că 

demersul Lidiei Bote „atinge multe probleme, fiind bine documentată, cu multe vederi 

noi, însă fără a epuiza posibilitățile interpretării.” 

Rubrica „Folclorice” cuprinde articolul „Ovid Densusianu, un înnoitor în 

orientarea cercetărilor”, semnat de Stela Ionescu care prezintă activitatea de 

folclorist desfășurată de această „personalitate eminentă în cultura românească din 

prima jumătate a secolului nostru”. Interesul pentru cercetarea folclorului este o 

constantă a preocupărilor științifice ale lui Ovid Densusianu, care s-a manifestat 

încă din anii de tinerețe: sunt amintite studiile „Literatura populară din punct 

de vedere etnopsihologic” (1893), „Viața păstorească în poezia noastră 

populară” (1966), „Texte folclorice din Desuș”, „Flori alese din cântece 

poporului” (1920), „Folclorul cum trebuie înțeles” (publicat în 1910 și republicat 

în 1937), „Viața păstorească în poezia noastră populară”. Pentru Ovid 

Densusianu, e de părere Stela Ionescu, folclorul este ”(…) o manifestare 

permanentă a aptitudinilor creatoare ale poporului, o expresie a continuității vieții lui 

sociale și spirituale. (…) Densusianu respinge teoria cu privire la folclor ca un inventar 

al tradițiilor și arhivă a trecutului” întrucât „însăși existența în actualitate a 
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folclorului, într-un circuit de permanentă geneză, îi conferă caracterul dublu de tradiție 

și înnoire creatoare.” 

Rubrica „Consemnări” cuprinde o analiză, semnată de Radu Cârneci, a 

lucrării lui Ștefan Augustin Doinaș, Omul cu compasul, prin care „indiscutabil, 

poezia românească contemporană se îmbogățește cu esențe dintre cele mai pure. Poeziile 

și baladele lui Ștefan Aug. Doinaș confruntă cu timpul, maturitatea unei gândiri 

profunde conjugată cu lapidaritatea expresiei poetice îndelung măiestrită. (…) Fără 

tendințe moralizatoare, vizând totuși eticul prin însuși epicul strecurat prin metafore, 

aceste balade moderne se aliniază celor mai bune poeme ale cărții (…) și celor mai 

frumoase poezii ale liricii noastre prezente. (…) Inclinația poetului către legendă, către 

mit, aura acestora, este prezentă în toată poezia sa, ca o esență vitală și vitalizatoare, 

pentru poet și cititorii săi. Neoclasic prin inspirație și eleganță, totuși modern prin 

interpretarea ideilor, uneori romantic, totdeauna el însuși, Doinaș se impune, prin 

această carte, în rândul principalilor noștri poeți, cu pretenție îndreptățită la primele 

locuri.” Pentru exemplificare, articolul reproduce poemul Camera fără ferestre. 

În „Esthesis bacovian”, Vasile Sporici realizează o analiză a liricii 

poetului băcăuan în încercarea de a-l încadra curentului simbolist. Trecând în 

revistă opiniile critice ale lui G. Călinescu, Eugen Lovinescu, Pompiliu 

Constantinescu, Nicolae Manolescu, Vasile Sporici ajunge la concluzia că 

„apartenența lui Bacovia la estetica simbolistă este, firește, evidentă cu toate că poetul se 

și singularizează, în cadrul curentului. Astfel, deși simboliștii consecvenți consideră că 

esența lirismului este de natură muzicală, putem observa la George Bacovia o evidentă 

propensiune spre pictural. (…) Estetica bacoviană este simbolistă, deși pregnante note 

proprii nu numai temperamentale sau de tehnică, ci și de viziune asupra lumii, o 

înrudesc cu orientări literare contemporane sau presimboliste.” 

În „Poetul și orașul”, M.C.Delasabar evocă imaginea orașului așa cum se 

reflectă aceasta în lirica bacoviană: „Poezia lui Bacovia ne oferă imaginea târgului 

provincial din vechea Românie, (…) ne amintește de aspecte ale Bacăului de altădată.” 

Cu toate acestea, „Bacovia este unul dintre acei poeți simboliști care n-a rămas numai 

un cântăreț al târgului moldovenesc, glodos și ursuz, de altă dată; el a învățat, în aceste 

condiții de trai, să viseze o lume mai bună, să năzuiască spre acele «vremuri mari», și 

un «măreț viitor». Cel puțin în ultimii ani ai vieții sale, văzând transformările 

revoluționare ce au avut loc și în urbea sa natală, a putut scrie: «Mi-am putut realiza 

toate profețiile politice. Sunt fericit».” 

Articolul semnat de Belia György – „Eu îl consider un impresionist” -, 

evocă vizita în orașul Bacău, orașul natal al lui Bacovia. După trecerea în revistă 

a principalelor toposuri ale orașului (școala, casa în care a locuit poetul), autorul 

articolului problematizează pe marginea destinului trist al celui care „a fost creat 
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trup și suflet pentru suferință și și-a ales drumul resemnării. Societatea nemiloasă l-a 

călcat apoi în picioare fără milă și îndurare, l-a excomunicat din sânul ei, pentru că ea 

nu tolerează în preajmă și în sânul ei decât pe cei îndrăzneți, pe cei perseverență. (…) A 

fost înconjurat de singurătate, de izolare, de un sentiment de părăsire, de nefericire astfel 

că nu trebuie să ne mire că în versurile lui întâlnim foarte frecvent: gri, plumb, ploaie, 

lacrimă, toamnă. Nu este deci de mirare că o sumedenie de poezii au titlul de amurg, 

nocturnă, pastel.” În ceea ce privește încadrarea liricii bacoviene într-un anumit 

curent literar, Belia György consideră că, deși „istoria literară română îl trece pe 

Bacovia în rândul simboliștilor, eu îl consider mai degrabă impresionist, pe simplul 

motiv că noi, aici în Ungaria rezervăm acest atribut poeziei de tip Ady.” Apartenența 

la impresionism este, în viziunea semnatarului articolului, justificată prin faptul 

că „și impresionismul – în opoziție și spre deosebire de claritatea clasică – numai prin 

metafore, simboluri și aluzii obscure face să se ghicească fiorul inconștient al proceselor 

sufletești și numai prin mijlocirea acestor instrumente încearcă să dezlege tainele de 

nepătruns ale sufletului, tocmai ca poezia lui Bacovia. Deși în acest soi de poezie 

momentele sentimentale se bucură de o apreciere mai mare, decât cele ale gândirii, lirica 

lui Bacovia atrage totuși nu numai coardele inimii, ci și pe acelea ale creierului.” 

Recunoscând valoarea artistică a liricii lui Bacovia, în finalul articolului, Belia 

György laudă efortul unor „tălmăcitori iscusiți și încercați” care „s-au angajat să 

răspândească în rândul cititorilor maghiari „simțămintele și gândirea lui Bacovia”, 

iar „poetul Kiss Jenő și-a luat sarcina să întocmească o antologie cuprinzătoare din 

întreaga operă a lui Bacovia.” 

În articolul „Bacovia în critica și istoria literară I”, Constantin Călin 

realizează o trecere în revistă a modului în care opera poetului băcăuan se 

reflectă în critica literară românească: „A urmări firul acestor evoluții, dramatice în 

esența lor, și a reconstitui imaginea omului și a operei, așa cum au apărut (și apar) în 

diverse interpretări ale criticii și istoriei literare, e intenția de bază a prezentului 

studiu.” Prima observație  de natură cronologică căci „poezia bacoviană a fost, cu 

rare excepții, obiectul unor aprecieri retroactive, afirmate într-un moment când 

talentului poetului se vădea a fi în declin. Percepția operei s-a realizat, așadar, din unghi 

istoric, bacovianismul, cu toate determinările sale, fiind, la aceea dată, cristalizat.” 

Încercând să determine sursa „impopularității” poetului, Constantin Călin 

notează: „Desigur nu tehnica poetică (…) va fi uimit sensibilitatea cititorului 

contemporan, ci sfâșietoarea litanie a autorului, plânsetul unei naturi dezorganizate, 

teribilul imperativ al întoarcerii la primordialitate. A altoi asemenea sentimente în 

structuri sufletești predominant optimiste, cum e structura cititorului român, fapt 

atestabil în folclorul național, e îndeajuns de dificil, necesită un proces de durată. 

Bacovia e elocvent în grad absolut doar lectorului a cărui conștiință a fost violent 
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zguduită, care a trecut printr-un zbucium moral ori are presentimentul acestuia”. Dacă 

pentru Lovinescu „poezia d-lui Bacovia este o  (…) bisericuță dintr-un lemn, în care 

oficiază câțiva publiciști, în genere, dificili”, pentru N. Davidescu „(…) de departe cel 

mai însuflețit adept al simbolismului în literatura română”, G. Bacovia se află „printre 

fruntașii literaturii noi” căruia „îi creionase un profil emoționant, într-o vreme când 

acesta nu depășise barierele anonimatului.” 

N. Nicolescu semnalează apariția volumului Păsări de lut, semnat de 

Darie Novăceanu, în care „noutatea versurilor vizează, mai ales, modul original în 

care autorul intuiește mișcarea sentimentelor sau, când se întâmplă, ne provoacă și nouă 

neliniștile metafizice.” În legătură cu limbajul poetic, recenzentul remarcă lipsa de 

echilibru, expresivitate și prospețime.  

Ovidiu Genaru salută apariția celei de-a treia cărți de poezie, semnată de 

Ilie Constantin și întitulată Clepsidra: „Contemplarea, veghea unui ochi rece, lucid, în 

stare să despice înțelesul de cele mai multe ori orb al relațiilor insului în spațiu și timp 

sunt formele sale predilecte de cunoaștere. (…) Clepsidra este îngemănarea și perpetua 

trecere a realului spre neant. Poetul percepe totul, el este locul îngustat al clepsidrei. 

(…) Cuvântul scris de Ilie Constantin are ponderea unei fine inteligențe artistice. 

Poetul își urmărește  ideea până sugrumă emoția. (…) Clepsidra este scrisă de un bun 

copil al culturii care-a uitat să râdă, undeva în sihăstria prematură a lui. Dar Ilie 

Constantin va mai scrie și, cu siguranță că, ușoara crispare va deveni seninătate.” 

G. Pătrar semnalează apariția volumului Poezii, semnat de Eugeniu 

Speranția, și care prezintă în paginile sale activitatea de șase decenii a poetului, 

relevând „un poet remarcabil, de factură simbolistă, discret și meditativ, pe nedrept 

uitat o bună bucată de vreme”. Poetul este „un contemplativ ce pare să asiste înțelept 

chiar la manifestarea propriilor pasiuni și dorinți, neliniștile sufletești fiindu-i 

supravegheate de rațiune”, este „zguduit de scurgerea ireversibilă a timpului și de 

deșertăciunea atâtor cutezanțe.” Probându-și obiectivitatea și simțul critic, G. 

Pătrar admite că există între poemele incluse în acest volum și „versuri mai puțin 

realizate”, dar, cu toate acestea, „forța acestui poet de superioară cultură stă în lirica 

de meditație, care lasă o deosebit de plăcută impresie.” 

În „Latențe filozofice bacoviene”, Vasile Sporici corelează „virtualitățile 

filozofice ale poeziei sale cu fondul teoretic și ideologic al curentului în ansamblu”. 

Demersul autorului este motivat de „faptul că poetul însuși recunoaște a fi profesat 

în lirica sa «profeții politice», iar în «Demult» totul pare a-i evoca «filozofia» nici numai 

adevărul de mult recunoscut că obârșia metafizică a simbolismului se află în teorii care 

identifică arta cu filozofia ca mijloc de cunoaștere a ideilor – ba chiar preferă intuiția 

artistică, discursivității gnoseologice a științelor.” Cu toate acestea, „utilitatea 

considerentelor filozofice, în cercetarea produsului artistic a fost nu o dată contestată, iar 
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autonomizarea deplină a artei față de filozofie, ca și de alte domenii raționale este o teză 

programatică a esteticii simboliste. (…) Arta reprezintă nu numai un document al 

filozofiei, ci și unicul ei organ adevărat dintotdeauna. Arta este pentru filozof calea 

supremă, un fel de «sfântă a sfintelor» în care se ascunde înmănuncheat ceea ce istoria și 

natura cuprind doar fragmentar, și care ne scapă atât în viață, cât și în gândire.” În 

acest context teoretic, V.Sporici încearcă să coreleze „expresia, în genere de factură 

simbolistă a lui Bacovia, cu problematica semanticii moderne. (…) Una din principalele 

probleme filozofice pe care le ridică simbolismul în genere și poezia lui Bacovia cu 

deosebire este cea a înstrăinării. (…) Inadaptabilitatea lui Bacovia de pildă, cu excesele ei 

morbide, este o formă de înstrăinare provocată de teama că integrându-se, ar deveni 

«obiect» al acțiunii ultragiate a semenilor. (…) Esențial este ca cercetând lirica 

bacoviană să nu-i ignorăm latențele filozofice, de teama sociologimului (…) cât despre 

filozofie la Bacovia, după câte se vede, este totuși mai mult decât doar o pretenție.” 

Rubrica „Documente literare” cuprinde două articole: primul dintre ele, 

intitulat „Din izvoarele de inspirație ale cărturarului Gheorghe Asachi” și 

semnat de Al. Alexianu, aduce în atenția publicului volumul al II-lea din cele 

patru cărți ale lui Dimitrie Cantemir, „Histoire de l'Empire othoman où se 

voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence, avec des notes 

très instructives par S.A.S. Demetrius Cantemir (SIC) Prince de Moldavie…”. Al. 

Alexianu remarcă semnătura autografă a proprietarului ei - „Asaki” - aflată pe 

pagina de titlu precum și notița cu caractere chirilice: „S-au dat spre traducere D. 

Criste, 17 ian. 1846.” Evocând personalitatea lui Gh. Asachi, „întemeietor al 

școalelor moldovenești în limba națională și deschizătorul de drumuri noi în cultura 

noastră”, Al. Alexianu notează că „Istoria Imperiului Otoman a lui Dimitrie 

Cantemir slujise ca izvor de inspirație și altor realizări. Ne referim la cele două planșe 

sau «cadre» istorice, apărute între 1833-1834 la Institutul tipografic Albina din 

îndemnul, prin îndrumarea și grija marelui cărturar, ambele trăgându-și subiectul  din 

paginile sus-numitei cărți a voievodului moldovean: primul dintre tablouri (…) 

reprezenta episodul în care «Muma lui Ștefan cel Mare împiedică pe fiul său de a intra 

în cetatea Neamț în 1484», iar cel de-al doilea «cadru», intitulat Ștefan cel Mare a 

Moldovei cuvintează al său testament politicesc la anul 1504”.  

Al doilea articol din rubrica „Documente literare” este semnat de Ioan 

Micu și se intitulează „Două poezii inedite ale lui G. Topîrceanu”; este vorba de 

două poezii care au fost incluse de poet „într-o formă dedicatorie, pe două din 

volumele sale: Balade vesele și triste și Scrisori fără adresă.” Prima dintre poezii 

este scrisă pe pagina imediat următoare cuprinsului, acesta fiind motivul pentru 

care poetul a intitulat-o Pe ultima filă. Cea de-a doua poezie „este scrisă pe 

contra-pagina primei file a volumului de «proză umoristică și pesimistă», intitulat 
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Scrisori fără adresă. Ambele volume, cu amintitele creații autografe, fac parte din 

biblioteca personală a uneia din cititoarele și admiratoarele poetului, doamna Virga 

Macșa din București, cu a cărei permisiune le și comunicăm.” 

În rubrica „Breviar critic”, Șerban Foarță și Dan Ionășcuț comentează pe 

marginea studiului „Fals tratat pentru uzul traducătorilor”, în care se propun 

cinci principii menite a guverna arta traducerii. Acestea sunt: „1. Orice poezie 

conține și transmite o cantitate de informație. Cantitatea de informație variază, de la 

poezie la poezie, între un maxim și un minim. Desigur, nu cantitatea de informație face 

specificul poeziei. Blestemele lui Arghezi s-ar putea reduce la o singură propoziție, la o 

exclamație, fără ca informația să sufere. Ar suferi poezia. (…) Evident, fabula lui Urmuz 

pare intraductibilă. 2. E o prejudecată că literatura, în speță poezia, în care abundă 

expresiile idiomatice, calambururile, așa zisele jocuri de cuvinte, aluziile la realități 

strict personale sau locale etc., este intraductibilă. Și ca atare nerecomadabilă poeților, 

aspiranți la universalitate. E o eroare, cât timp toate aceste expresii, calambururi, jocuri 

de cuvinte etc. dau false informații. (Nu e și cazul lui Cocteau care, prin calambururi, 

informează, nu fals informează, ale lui «calembours» fiind nu «l'esprit mais le coeur de 

mon livre». 3. S-ar părea că poezia se eliberează de servitutea limbii. Că devine 

universală ca pictura și muzica. S-ar putea lansa, eventual, un manifest, de asemenea 

poezie. Manifestul – anticipez – poeziei aleatorii! Este, de fapt, un fenomen de 

pseudo-universalitate. Dacă o poezie, de exempli gratia, Baudelaire, adică o poezie cu o 

cantitate de informație maximă sau minimă, reclamă o traducere aritmetică (nu 

spunem mot-à-mot), o poezie de acest gen, adică fals informativ, admite, nu obligatoriu, 

desigur, o traducerea aleatorie. De unde și impresia de universalitate pe care o dă 

atare poezie, de citit, e preferabil, în limba de baștină. Cu alte cuvinte, nontraductibilă. 

4. Matematic, o traducere e realizarea unei corespondențe univoce în sens invers, de la 

textul tradus la textul original. Prin asta am definit traducerea aleatorie. 5. Orice poezie 

admite o traducere aleatorie, întrucât ceea ce face specificul poeziei nu este cantitatea de 

informație. (…) Traducerea aritmetică menține cantitatea de informație a originalului. 

Restul domeniilor finite, rezultate din traducerea aleatorie, transmit informații diferite 

(în sensul de altele) față de original. Evident, traducerea aleatorie e posibilă mai ales în 

cazul poeziei fals – informative. Al poeziei aleatorii, deci.”  

Radu Cârneci recenzează volumul lui Nichita Stănescu 11 Elegii, „(…) 

interesantă și valoroasă carte de poeme, pândită în permanență însă de riscul 

experimentului în sine. Cartea se adaugă astfel, îmbogățind un anumit fel de poezie, 

febrilei și continuei adânciri poetice a autorului Viziunii sentimentelor, la un mod din 

ce în ce mai abstract, mai intelectual, demonstrând pe de o parte îmbogățirea – printr-o 

selectare severă – a mijloacelor poetice, trădând totodată o anumită teamă de banal, de 

obișnuit, căutând țărmuri imaginare, oaze de purificare și esențializare. (…) Poetul e un 
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om al secolului XX, el cunoaște lumea, participă într-un fel la transformarea sa, 

utilizând mijloacele științei pe care le conjugă cu metafora îndrăzneață spre ilustrarea 

ideii poetice, pe care și-a propus-o. (…) Poetul se mișcă între lumea materială și cea a 

ideilor, între vechi mituri și cele imaginate de el, dorește și află  o țară a sublimului său, 

Hiperboreea, pe care o populează cu sine, cu creațiile sale, năluci frumoase.” La final, 

recenzentul concluzionează că „după lungile sale căutări, după setea arzătoare a 

cunoașterii, intervine o zonă a liniștii, a dăruirii omului datoriei sale de a trăi, dar nu 

oricum, ci fiind sămânță și punct cardinal, de care toate depind.” 

Ion Apetroaie, în „Misterul – motiv poetic blagian”, problematizează pe 

marginea modului în care „se resimte în poezie fascinația misterului.” Fără a 

respinge ab initio „procedee și atitudini clasice ale artei poetice”, strategia poetului 

include explorarea unor „zone noi, de inspirație convenabile viziunii proprii. (…) 

poetul simte întoarcerea din mister ca pe o adevărată dezrădăcinare dramatică. (…) 

Observând câteva focare primordiale ce desenează mai reliefat imperiul misterelor, 

trebuie să notăm mai întâi pe acelea care alcătuiesc «permanențele» originare: preistoria, 

mitul, povestea, forțele stihiale, neantul, marele tot și chiar conștiința, care, după Blaga, 

își e sieși cel mai mare mister. Cultul somnului, al tăcerii, ori al incantației, magia, 

refugiul în arhaicitate și mit, invocarea neantului pe urmele romantismului elegiac 

ocultist și inconștient de tipul lui Novalis sunt tot atâtea moduri poetice de expresie ale 

misterului.” După analiza modului în care motivul misterului se reflectă în lirica 

blagiană, Ioan Apetroaie susține că „dacă Blaga – poetul  este cultivatorul cel mai 

setos al misterului, prin chiar figurarea poetică a acestuia, paradoxal, el invită la un mod 

de cunoaștere.” 

În „Marginalii la «Metamorfozele măștilor comice» – puncte de vedere”, 

Ion Neacșu recenzează volumul Verei Călin, volum publicat în 1966, la Editura 

pentru Literatură: ”(…) Parcurgând volumul constați că nu ai de-a face cu o analiză a 

«metamorfozelor măștilor comice», fiindcă autoarea nu face altceva decât să rezume sute 

de opere, însoțind aceste rezumate cu comentarii din care puține pot fi reținute ca 

interesante. Nu se urmărește evoluția procedeelor și motivelor comice în discuție, ci 

evoluția conținutului teoretic al acestora, ceea ce este cu totul altceva. Autoarea  face 

mai mult sau mai puțin istorie literară; foarte rar și cu totul accidental discută probleme 

de stilistică.” Cauza acestei incongruențe ar fi, în viziunea recenzentului, „(…) 

lipsa unei platforme estetice clare.” Se constată că „deși Vera Călin aduce în discuție 

«modalitatea», modul în care face trădează superficialitatea cu care autoarea 

«Metamorfozelor…» a privit această categorie, cardinală în înțelegerea evoluției 

motivelor și procedeelor.” La final, Ion Neacșu enumeră motivele pentru care 

„studiul Verei Călin, deși conține unele idei și observații interesante, este aproape 
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imposibil de urmărit datorită lipsei de sistematizare, datorită lipsei unei baze estetice 

unitare, datorită inconsecvenței cu care este urmărit obiectivul stabilit inițial.”  

Constantin Călin semnează cronica literară la volumul de versuri al lui 

Ioanid Romanescu – Singurătatea în doi, volum apărut în 1966, la Editura pentru 

Literatură: „Placheta de versuri Singurătate în doi, originală ca substanță și expresie, 

traversează un spațiu de uitare, înspre o etapă a lirismului nostru, explorată doar prin 

fidelitatea unor istorici literari: simbolismul începutului de veac. Versurile lui Ioanid 

Romanescu readuc în peisajul actual al liricii românești poezia «nervilor», a izbucnirilor 

colerice, a insomniilor, a orgoliilor și refulărilor, a victoriilor și înfrângerilor, poezie 

dramatică în esența ei, posibil și în alte circumstanțe decât cele în care a apărut prima 

dată. (…) Ioanid Romanescu scrie o poezie a energiei, a efortului de adaptare la rigorile 

vieții.” Salutând „puternica originalitate a poeziei lui Ioanid Romanescu”, Constantin 

Călin își încheie cronica într-o notă optimistă în ceea ce privește viitorul literar 

al poetului: „Poet «maudit» ca structură temperamentală, ivind din durerea bucuriilor 

interzise versuri de un dramatism răscolitor, cinstind cuvântul, fără a risca alte 

«experiențe» decât aceea  a concentrării maxime a expresiei și de a-și fi fidel ritmurilor 

sale sufletești, Ioanid Romanescu aduce odată cu reușita unui volum ca Singurătatea 

în doi, speranța unei evoluții artistice radicale.” În post-scriptul cronicii, cronicarul 

enumeră alte reviste literare («Cronica», «Luceafărul», «Viața studențească») în 

care apar referințe asupra volumului lui Ioanid Romanescu. 

Cu prilejul împlinirii a 36 de ani de la tipărirea operei lui Urmuz și a 43 

de ani de la „tragica lui plecare dintre noi”, în articolul „Urmuz – simple note și 

rememorări”, Sașa Pană elogiază activitatea acestuia, evidențiind „interesul și 

deosebita prețuire pentru cei grupați în jurul revistei de avangardă unu (i) le-au 

manifestat pentru scrisul lui Urmuz.” Se realizează și o trecere în revistă a 

perspectivei critice asupra operei lui Urmuz, așa cum apare aceasta reflectată la 

o serie de cunoscuți critici literari. Sunt amintiți: Pompiliu Constantinescu 

notează că „titlul de precursor îi aparține ca o meritată medalie, fiindcă Urmuz a 

încercat o evadare din plenitudinea burgheză, prin grotesc și ilogic, susținut de o 

ingeniozitate în care se străvede și intenția de artă.”; Perpessicius analizează 

„schițele fantastice” ale lui Urmuz, „scânteietor și meteoric talent”, pe care le 

consideră a fi „îndestulătoare pentru a surprinde saltul, în cazul de față și mortal 

efectuat de unul din cei mai personali creatori de basme, noi, de pe trapezul acestei vieți 

de toate zilele în genunea fără de întoarcere a morții.”; pentru George Călinescu, 

„editarea prozelor lui Urmuz «este o faptă care merită, prin generozitatea ei, toate 

laudele. (…) ea dă istoricului literar un instrument pentru înțelegerea unor forme mai 

nouă de literatură.»” Sunt menționați și o serie de scriitori români (H. Bonciu, 

Grigore Cugler, Vasile Dobrian, Madda Holda, Dragoș Protopopescu ș.a.) care 
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„au fost înrâuriți de paginile tulburătorului, straniului Urmuz. Unii dintre ei au creat 

lucrări remarcabile, dar din scrisul niciunuia nu răzbate acea violentare satirică a 

societății burgheze în declin, prezentă în puținele pagini lăsate nouă drept moștenire de 

unicul Urmuz.”  

Articolul „Bacovia în critica și istoria literară II” continuă analiza pe care 

Constantin Călin o realizează în nr. 10 (27) / 1966 al revistei „Ateneu” și în care 

încerca să surprindă maniera de reflectare a liricii bacoviene în critica literară 

românească. Citând studiul „Aspecte și direcții literare (1914-1921)”, editura 

Viața românească, București, 1921, p. 35-36, semnat de criticul literar N. 

Davidescu, Constantin Călin remarcă nota de originalitate a liricii bacoviene a 

cărei sursă este „sinceritatea ei”. Un punct de vedere similar apare și la Cora 

Valescu care, într-un „comentariu la «Scântei galbene», aprecia «sinceritatea cea fără 

de ocol a imensei suferințe» a poetului, văzut pe fondul epocii sale ca un «crucificat al 

existenței».” Plecând de la studiul lui Vladimir Streinu, Literatura română 

contemporană, Antologie, Editura Dacia, București, 1943, p. XXXIV, Constantin 

Călin notează: „A fost remarcat și lăudat instinctul artistic al poetului care în chipul 

cel mai firesc selecționează materialul lexical, scoate la lumină cuvântul profund 

evocator, în acord nemijlocit cu starea sa sufletească.” Pentru Eugen Lovinescu, 

poezia lui Bacovia este „expresia unui simbolism elementar, adică a unui simbolism 

fără cunoștință de sine, rezultat – întâmplător -  al unei tragice dezorganizări sufletești 

și a unei înclinații spre muzicalitate.” Al. Piru demonstra efectul poeziei lui 

Rollinat asupra poeziei lui Bacovia și, încercând să clasifice poeții români 

angajați crezului simbolist, considera că Bacovia este un „poet al provinciei 

moldovenești.” Pentru Ovid. S. Crohmălniceanu, Bacovia se înscrie în rândul 

„simboliștilor protestatari.” Finalul articolului lui Constantin Călin rămâne 

deschis reflecțiilor așa cum rezultă din comentariul ultim al autorului: „Rămâne 

de văzut dacă Bacovia a avut un program estetic. Unele din mărturiile poetului răspund 

categoric afirmativ, încât aproape nu mai lasă loc discuției. Altele – stârnind confuzie – 

dimpotrivă, o stimulează.” 

Leonard Gavriliu semnalează apariția volumului Dimineața de 

Constantin Stoiciu în care „analizele psihologice (câte există) sunt conduse cu 

sobrietate, în maniera sondajului strict calculat, în alternanță cu relatări de fapte nude, 

așa încât o impresie de echilibru se degajă numaidecât din cele câteva așa-zise  schițe și o 

nuveletă) care alcătuiesc volumul. Personajele cărții amintesc de „atmosfera mediului 

interlop de altădată, cu împestrițăturile sale, dar ceea ce le caracterizează, în general, 

este efortul sincer de primenire epică, tendința de câștigare a unor dimensiuni interioare 

pe măsura revoluției sociale. (…) Scriitorul nu are vocația  marilor transfigurări sau 
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încă nu și-a descoperit-o. Simbolul e utilizat cu oarecare dificultate (…), iar tendința de 

analiză abisală (…) ancorează imediat în confuz, artificiu și insignifiant.”  

Constantin Crișan recenzează volumul Arghezi și folclorul, scris de D. 

Cesereanu care  „ne oferă o analiză, uneori densă, a unor zone, a unor probleme de 

filiație ale artei argheziene puțin cercetate sau neglijate până în prezent”. Titlul cărții 

este puțin înșelător căci „în «Arghezi și folclorul» nu este propriu-zis vorba de 

influențele folclorului asupra poetului (…), cât de contingențele artistului cu literatura 

populară, provenite din însăși structura operei, temperamentului, universului său 

artistic.” Remarcând bogata bibliografie utilizată, recenzentul notează că aceasta 

ar fi trebuit dublată de „(…) observațiile comparative pe același teren și în aceeași 

problemă la Coșbuc, Goga sau Blaga, care ar fi dus la un excurs mai adânc sugestiv al 

temei tratate. Ar fi scos și mai mult  în relief liniile caracterizatoare ale artei argheziene, 

contribuția masivă a poetului la fundarea unei modalități de o vibrantă forță originală, a 

cărei valoare o constituie însuși rezultatul acestei ecuații fixată pe efervescența 

clasicității creatoare și a superbei modernități.” 

G. Gheorghiță semnalează apariția monografiei Cezar Bolliac, semnată de 

Ovidiu Papadima: „Ceea ce captează în noua monografie îndeosebi atenția autorului 

este activitatea de ziarist a lui Bolliac deoarece (…) ziaristica reprezintă partea cea 

întinsă și mai solidă a activității lui Bolliac, poetul însuși justificându-se și rămânând 

tot în această perspectivă.” Lucrarea cuprinde analize riguroase a „numeroase articole 

reprezentând luări de poziție ale lui Bolliac cu prilejul unor evenimente capitale din 

istoria țării”. Autorul demonstrează „cu argumente convingătoare deosebita 

importanță și rolul imens în epocă al ziarelor înființate de Bolliac («Curiosul», 

«Buciumul», «Trompeta Carpaților»)”. În comentarea operei propriu-zise, Ovidiu 

Papadima, după ce admite că din punct de vedere estetic, poezia lui Bolliac e 

aproape lipsită de valoare, se oprește cu analize nuanțate asupra acelor poezii 

care ilustrează imaginația furtunoasă, romantică și amplitudinea lirică 

deosebită, calități autentice ale poetului Bolliac. În viziunea recenzentului, 

„importanța operei literare e dată în special de valoarea ei de document literar-istoric și 

de rolul militant pe care l-a avut în epocă. Pe de altă parte, multe versuri prevestesc 

lirica politică eminesciană.” Apreciind la superlativ studiul lui Papadima, 

recenzentul îl consideră a fi „cea mai amplă și mai serioasă lucrare asupra operei și 

activității lui Cezar Bolliac, fundamentată pe un vast material documentar”, reușind să 

surprindă „acel rol istoric al lui Bolliac.” 

C. Cojocaru semnalează în articolul „Opera lingvistică a lui Ion Budai-

Deleanu”, apariția la Editura Academiei a unui amplu studiu semnat de Ion 

Gheție. Lucrarea reprezintă o „sintetizare a rezultatelor obținute de acest harnic 

cercetător în urma investigațiilor pe care le-a întreprins asupra manuscriselor filologice 
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ale lui Ion Budai-Deleanu”. După o trecere în revistă a principalelor lucrări ale 

reprezentantului Școlii Ardelene, recenzentul consideră că studiul lui Ion Gheție 

„aruncă lumină asupra unui aspect puțin cunoscut al operei lui Ion Budai – Deleanu, 

întregind imaginea personalității acestui mare patriot și mare om de cultură”. Într-o 

expunere elegantă, bazată pe o temeinică documentare, se demonstrează că 

lucrările lingvistice ale lui Ion Budai-Deleanu constituie realizări cu totul 

remarcabile pentru epoca sa, fiind puse „în slujba ideilor de emancipare națională, 

socială și culturală, promovate de Școala Ardeleană.” 

În articolul „Critica indeterminismului în opera lui Mihai Ralea”, Gh. 

Mihai problematizează pe marginea concepției potrivit căreia „încercarea 

explicării fenomenelor sociale prin legile psihologiei constă în considerarea 

fenomenelor de conștiință ca fiind cauzele fundamentale ale proceselor sociale. 

(…) Împotriva mistificării faptelor sociale și exprimând un punct de vedere 

științific, Ralea a susținut că legitatea socială determină, în ultimă instanță, orice 

sferă de activitate din societate.” 

În articolul „Zile solemne”, academicianul Victor Eftimiu realizează o 

scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente care au marcat evoluția 

istorică și culturală a poporului român. Sunt amintite: ziua de 30 decembrie 1947 

„când monarhia a fost lichidată și s-a instaurat republica. (...) Republica înseamnă 

încredințarea puterii conducătoare în mâna unor fii aleși ai țării, investiți cu prețuirea 

unanimă a poporului suveran.” Alte evenimente „solemne” menționate au fost: 

aniversarea „cu fastul cuvenit a o sută de ani de la întemeierea Academiei române, o 

sută cincizeci de ani de la primul spectacol în graiul țării, în Capitala Moldovei, o sută 

de ani de la nașterea poetului țărănimii, George Coșbuc, trei sferturi de veac de la 

moartea bardului de la Mircești, Vasile Alecsandri, scriitorul, patriotul care a participat 

la cele mai importante evenimente ale veacului trecut, fondatorul dramaturgiei 

românești, cântărețul universal care a cucerit cupa de aur pentru oda închinată gintei 

latinei. (...) S-au sărbătorit 85 de ani de la nașterea lui George Bacovia și 50 de ani de la 

apariția remarcabilului său volum «Plumb».” În final, semnatarul articolului își 

afirmă optimismul pentru viitorul acestei țări care „vrea să cucerească într-un 

răstimp record toată lumina, toate bucuriile, pe care i le-au răpit veacuri întregi de obidă 

și de întuneric.” 

În rubrica „Cercetări literare”, prof. dr. Șesan Milan publică articolul 

„Dimitrie Cantemir, academician”, în care, chiar de la începutul articolului este 

menționată data de 11 iulie 1714, moment la care D. Cantemir „a fost proclamat 

membru al Academiei de Științe de la Berlin, academie inițiată de filozoful german G.W. 

Leibnitz, care a și prezidat ședința inaugurală din 1700.” Urmează enumerarea și 

prezentarea pe larg a „amănuntelor care au dus la promovarea din 11 iulie 1714, căci 
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la ea au colaborat mai multe elemente constitutive și anume: D. Cantemir savantul, 

persoana anonimă distinsă și savantă de la Academia berlineză; țarul Petru cel Mare și 

cauzalitatea relațiilor istorice.” Devenind membru al Academiei din Berlin, lui D. 

Cantemir i se solicită redactarea unei „lucrări speciale despre țara sa. În consecință, 

în 1716 era redactată lucrarea «Descrierea Moldovei», ca oglindă fidelă a realității.” 

Demersul auctorial pornește de la „principiul său despre istorie că ea trebuie să redea 

obiectiv faptele, prin cercetarea cât mai completă a izvoarelor și folosirea critică a 

materialului, precum și de dorința sa să-și informeze colegii academicieni în mod deplin 

și realist.” 

În articolul „Bacovia în critica și istoria literară III”, Constantin Călin face 

o trecere în revistă a unor perspective critice asupr operei bacoviene. Astfel, G. 

Călinescu „abstrăgea opera bacoviană din seria documentelor psihologice, morale și o 

situa în perspectiva analizei estetice.” Ţi îl considera pe Bacovia un liric de o factură 

aparte, „ilustrator al propriei sale lumi, un creator de contururi și gesturi proprii”. Lui 

Călinescu îi revine meritul de a fi fost primul și ultimul care a susținut că „lirica 

bacoviană s-ar afla sub zodia desăvârșitei sincerități. Dincolo de aparența spontaneității 

lirice au fost descifrate procedee și mijloace ce urmăresc extrema stilizare.”  

Într-un studiu – prefață la volumul „Plumb”, Nicoale Manolescu 

propune „imaginea inedită a unui Bacovia «bacovian, în poezie, ceea ce înseamnă un 

subtil compromis între cele două tendințe divergente în exegeza despre autor»”. 

Concluzia lui Constantin Călin este că „fenomenul bacovian nu e reductibil la o 

formulă. Opera care are particularitatea de a-l fi absorbit în întregime pe creatorul ei, e 

numai în iluzia cititorului grăbit, lipsită de complexitate, lesne descifrabilă. 

Originalitatea ei nu poate sta doar în modul de artă inedit, ci ea urcă în discuție 

chestiuni ca cea a specificității mediului, a atmosferei bacoviene, a raportului dintre 

observația realistă și capacitatea de fantazare a poetului, a raporturilor acestuia cu unii 

dintre autorii români, romantici, simboliști, ș.a.” Concluzia lui Constantin Călin este 

că „discutat în etape (de aici nevoia reluărilor și a confruntărilor de păreri), «miracolul 

bacovian» nu a fost analizat încă în toată splendoarea adâncimii sale limpezi (…) 

Adevăratul Bacovia nu e încă deplin cunoscut și în cercetarea sa faptuul notoriu se 

învecinează cu enigma. Câteva certitudini există, iar un viitor portretist al poetului nu 

poate renunța la ele de amorul originalității cu orice preț. Bacovia a fost simțit 

deopotrivă om al unui timp istoric limitat și precursor al unor etape nebănuite.” 

În „Farmecul limbajului”, Nae Antonescu susține că „poezia lui Bacovia 

este expresia unui conținut ideatic, de dezagregare latentă a materiei și a sentimentelor, 

în același timp corespunzându-i un grai distinct, muzical, foarte apropiat armoniei 

eminesciene, o așezare particulară a cuvintelor în frază, cu scopul de a sugera stări 

melancolice, depresive, și nu de puține ori protestatare.” Remarcând preferința 
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poetului pentru utilizarea repetiției, Nae Antonescu identifică prezența acesteia 

„pe planuri diverse: la începutul și la sfârșitul versurilor, în ultimul caz acordând 

cuvântului funcțiunea de rimă, repartiția lui în corpul strofei devine de asemenea 

frecventă, versuri întregi se repetă la intervale mai apropiate sau îndepărtate, de multe 

ori sub forma refrenului.” Se remarcă implicațiile coloristice: „G. Călinescu vorbea 

chiar de unele efecte ale audiției colorate la Bacovia. S-a ajuns astfel ca fiecare culoare să 

exprime un conținut emotiv, să aibă o sensibilitate proprie, să echivaleze cu un 

sentiment, poezii întregi organizându-se în jurul uneo culori: Alb, Amurg violet, 

Negru, Scântei galbene.” O altă particularitate a liricii bacoviene este 

„(…)tensiunea emoțională realizată prin concentrarea ideii poetice în strofe puține, care 

evidențiază pregnant un motiv existențial. Majoritatea poeziilor lui Bacovia sunt scurte, 

ele refuză întinderea pe spații vaste în favoarea directă a concentrării ideilor și a 

imaginilor artistice.” Finalul articolului reafirmă sintetic coordonatele care 

asigură valoarea artistică a liricii bacoviene „cu urmași direcți, care nu s-au ridicat 

însă la înălțimea modelului, un vers simplu, liber și nervos, de multe ori sincopat, apoi 

repetat obsesiv, muzical și sugestiv, în general scurt, dar plin de semnificații și 

rezonanțe artistice.” 

Rubrica „Cronica literară” este semnată de Vlad Sorianu și semnalează 

apariția volumului lui George Bălăiță - Conversând despre Ionescu. Apărută la doi 

ani după debutul cu Călătoria, în colecția „Luceafărul”, volumul de față este „un 

vădit pas înainte sub raport tematic, al mijloacelor de expresie, al substanței. (…) În 

actuala carte, se adaugă tematica de inspirație satirică, a comportamentelor automatice 

prin refuzul reflexivității, sau însingurate prin alienare. Renunțarea la lirismul anterior 

este tot atât de adecvată ca și adoptarea unei detașări, adeseori autoironice, rezultată din 

lucida analizare a materialului de inspirație.” Recenzentul remarcă „masivitatea și 

adâncimea volumului, gândirea matură și pasiunea polemică a autorului. Deși 

povestirile sunt elaborate cu o lucidă știință a compoziției, iar impresia e de rece și 

obiectivă scrutare a zonelor vulnerabile ale conștiințelor, ghicim totuși sub crusta 

distanțării, o natură pasionată de dezbateri etice, de probleme acut contemporane.” 

Ovidiu Genaru semnalează apariția volumului Răsfrângeri, semnat de 

Cezar Baltag, în care, prin exemplele oferite, încearcă să surprindă „perenitatea 

unor procedee ale poeziei de totdeauna, veșnic tinere. Și încă un lucru: limba poetului e 

nuanțată și elastic încât, în nici o formă, nu se simte torturată.” 

În „Creativitatea romantică II”, H. Zalis abordează problema aparteneței 

lui Eminescu la romantism, demers susținut prin apelul la câteva studii și 

articole semnate de G. Călinescu, Eugen Simion, C. D. Aricescu, I. Scurtu, Ion 

Ștefan, Ilarie Chendi. Pentru H. Zalis, apartenența lui Eminescu la romantism 

este „ireversibilă, însemană atitudine, afinitate, corespondență ideală între mesajul 
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lăuntric al personalității cu tot ce implică el – dragoste de țară, senzualitate și reverie 

filozofică, programul politic. (…) Prin toți factorii menționați, Eminescu își înscrie 

opera pe o traiectorie tot mai decis romantică.” 

În „Teatrul lui Ion Luca”, C. Isac încearcă să surprindă imaginea unui 

„scriitor nedreptățit” de critica literară a vremii sale. Realizând o trecere în revistă 

a principalelor coordonate ale opereri dramatice, C. Isac remarcă în 

dramaturgul băcăuan, scriitorul capabil să creeze „caractere dinamice, conflicte 

ascuțite, evitând retorismul. (…) Autorul inventă cuvinte scormonind fondul de aur al 

limbii române.(…)Dramaturgul băcăuan reclamă cel puțin acum, din partea criticii, a 

preocupare ce i se cuvenea demult.” 

Cu articolul „Despre «spiritul folcloric»”, V. Adăscăliței încearcă să 

definească conceptul evidențiat în titlu, o problemă des întâlnită la toți 

observatorii fenomenului cultural-istoric, dar căruia nu i-au fost lămurite precis 

limitele tocmai pentru că ”(…) spiritul folcloric prezintă laturi numeroase și 

evident nuanțate care se cer atent și analitic luate în considerare.” 

Rubrica „Ancheta Ateneu”, din paginile doisprezece și treisprezece, 

cuprinde douăsprezece întrebări subordonate temei „Anul literar 1966”. 

Respondenții sunt cunoscuți oameni de cultură, între care amintim: Vladimir 

Streinu, Maria Banuș, M.N. Rusu, Petre Stoica, Mihai Drăgan, Șerban Foarță. 

Problematica propusă în cadrul celor douăsprezece întrebări vizează analiza 

fenomenului literar din 1966, centrată pe următoarele aspecte: stabilirea unei 

ierarhii valorice privind cele mai bune cărți apărute în 1966 (poezie, proză, 

critică literară), dar și cele mai slabe; ce lucrări valoroase ar merita premiul 

Uniunii Scriitorilor și premiul Academiei; implicarea publicului și a 

specialiștilor în stabilirea celor mai valoroase lucrări; puncte de vedere asupra 

activității editoriale din 1966; sugestii pentru stimularea creației literar-artistice; 

necesitatea inițierii unei reviste de poezie și redeschiderea cafenelelor literare și 

a cenaclurilor de mare prestigiu; implicarea tinerilor în schimburi culturale și 

documentări externe; puncte de vedere privind traducerile  din literatura 

universală, înființarea unor colecții speciale care să reediteze cărțile tinerilor 

scriitori valoroși, reeditarea unor cunoscute lucrări de critică literară. Așa cum 

reiese din nota redacției, pe lângă cei ale căror răspunsuri sunt publicate în nr. 

12/1966 al revistei, răspunsurile celorlalți respondenți (Nina Cassian, Mihail 

Petroveanu, Eugen Simion, Nicolae Țațomir, Romulus Vulpescu și Vlad 

Sorianu) vor fi publicate în nr. 1 / 1967 împreună cu concluziile redacției. 
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Receptarea actuală a unui scriitor minor, Ionel Teodoreanu 

 
Drd. PANAITE Claudia-Cristina 

 Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați 

 

Resumé: Ionel  Teodoreanu, le poète errant dans le roman, est un écrivant controversé 

dans la littérature romaine, un peu ignorant, pas trop aimé par les critiques, plutôt 

réprimandé qu’apprécié. Bien qu’il ait beaucoup de succès auprès du grand public, il 

reçoit des attaques dures de la part des critiques (Eugen Lovinescu, Pompiliu 

Constantinescu, Șerban Cioculescu, George Călinescu, Nicolae Manolescu), mais si on 

tenait compte de l’affirmation de Nichita Stănescu qui déclarait que sans la critique 

littéraire la littérature serait aveugle, on pourrait affirmer qu’un écrivain sans critique 

ne peut pas être considéré un écrivant à vrai dire. On va présenter et analyser la vision 

des critiques dans une perspective comparatiste, on va positionner Ionel Teodoreanu 

entre les avocats de la défense et les avocats de l’accusation, on va essayer une 

revalorisation de cet écrivain qui est resté dans l’ombre des auteurs considérés 

canoniques à travers le « modernisme rétro », dans le discours critique actuel de Paul 

Cernat.  

 Mots clés: modernisme rétro, revalorisation, critique, écrivain mineur, discours 

critique actuel. 

Ajungând la momentul în care putem arăta, fiecare din nou, predilecția 

pe care o avem către literatură și simbolistica literaturii, ne dăm seama că am 

atins un anumit prag care, odată trecut, ne permite să citim astăzi cartea cu alți 

ochii, unii experimentați, unii care beneficiază acum de unele arme ale 

interpretării pe care nu le aveam odinioară. Ba mai mult, a reciti ne premite să 

filtrăm literatura prin anumite grile de lectură care pot uneori să schimbe 

statutul unui scriitor în concepția celui care reușește să realizeze o recitire 

detașată. Așa se întâmplă astăzi cu mulți scriitori cunoscuți sau minori. Avem 

ocazia să realizăm recitiri critice care să ne permită să cunoaștem cu totul și cu 

totul altfel vocile literare cu care credeam că suntem destul de familiarizați în 

trecut.  

Apărută la Editura Art, colecția Revizuiri cuprinde astfel de recitiri 

critice. Una dintre ele este realizată lui Ionel Teodoreanu și semnată Angelo 

Mitchievici și Ioan Stanomir. Pe Ionel Teodoreanu îl cunoaștem cu toții pentru 
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prima dată la frageda vârstă a copilăriei, ca atare, universul său literar rămâne 

în conștiința colectivă strâns legat de momentele de naivitate extremă, atunci 

când copil fiind, oricine trăiește alături de personajele din cărțile pe care le 

citește, întâmplări, fapte, aventuri, cutremurări, depresii sau bucurii.  

Teodoreanu a rămas în mentalul colectiv drept un scriitor de copilărie, 

de prezența căruia ne bucurăm în primii ani ai vieții noastre, dar pe care îl uităm 

odată cu trecerea nemiloasă a timpului. Bunicul, Bunica sau Medelenii, apar, ca s 

ne încânte, dar dispar odată ce literatura serioasă își face simțită tot mai mult 

prezența în viețile noastre. Ceea ce îl face pe Teodoreanu un scriitor neserios? Să 

fie emblematicul La Medeleni o lectură simplistă, o simplă carte naivă pentru copii? 

Mitchievici și Stanomir doresc să demonstreze contrariul într-o lucrare dedicată 

acestui scriitor, Teodoreanu reloaded, lucrare care își propune aplicarea altor grile 

de lectură asupra paginilor autorului luat în calcul și forțarea unor schimbări de 

opinie în ceea ce îl privește.  

Lucrarea cuprinde două părți, prima dintre ele fiind semnată Angelo 

Mitchievici și fiind compusă din capitolele: Medelenism și antimedelenism, 

Hronicul și cântecul vârstelor, Umbrele nostalgice ale Trecutului, Faruri, vitrine, 

cinematografii, Demonii decadenței, Avatarurile mitului: neogotic și romantism, și 

cealaltă, scrisă de Ioan Stanomir și intitulată sugestiv Cel din urmă basm, care 

cuprinde: Inventare Moldovei, De vorbă cu Ionel Teodoreanu, Arpegii, Cărarea 

pierdută, Strada Lăpușneanu, Despre crepuscul și umbre, Sonata spectrelor, Întoarcerea 

în timp. Fiecare dintre aceste capitole este amplu dezvoltat pe mai multe 

subcapitole, fiecare urmărind o tematică aparte. Fără să intrăm deocamdată în 

detalii, putem observa că lucrarea celor doi autori urmărește să aducă scrierile 

lui Ionel Teodoreanu aproape de tot de grila simbolistică de lectură, aplicând 

valorificarea simbolurilor și hermeneutica. Ambii autori vorbesc despre două 

concepte fundamentale care par să pună bazele operei: medelenism și 

antimedelenism, concepte care dau și titlul primului capitol, semnat Angelo 

Mitchievici. Ce înseamnă, deci, medelenismul? Ionel Teodoreanu creează în 

paginile emblematicului său roman o lume aproape de basm, o atmosferă 

feerică, compusă din elemente care au rolul de a fascina și de a încânta lumea 

copilului, elemente dintre care, se aduce în prim-plan profilul casei părintești.  

Casa, spațiul sacru, spațiul idilic în care locatarii casei se simt protejați 

și mai ales, către care tind în orice moment al vieții lor, indiferent cât de grave 

vor fi întâmplările prin care trec. Casa, căminul, locuința, reprezintă arhetipul 

axei lumii – axis mundi, centrul universului, spațiu purificator, căci de aici 

pornește începutul unei generații, din părinții arhaici, locatari primari ai casei. 

De aceea, Ulise, în timpul periplului său pe mări, supus la inimaginabile 
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întâmplări și grozave pericole, nu își dorește decât un singur lucru – să se 

întoarcă acasă, la nevasta lui care îl așteaptă și îi rămâne fidelă și mai ales la 

locul care îi permite să se simtă în siguranță. Un axis mundi este, așadar, moșia 

La Medeleni. Și romanul lui Teodoreanu debutează cu o întoarcere, căci copiii – 

Dănuț, Olguța și Monica – se întorc ca să-și petreacă vacanța pe moșia La 

Medeleni, un loc idilic, utopic.  

De aici începe șirul de întâmplări pe care Ionel Teodoreanu le încarcă 

cu o simbolistică aparte. Însă, pentru că personajele sunt copii și pentru că în 

fond, nu este vorba decât despre o simplă vacanță școlară petrecută la țară, 

romanul nu a fost citit în grila de lectură pe care o propune hermeneutica, ci la 

modul naiv, luându-se în considerație strict lucrurile de suprafață, fără o 

alunecare în esență, atât de interesantă, dar atât de grea. Reabilitarea lui Ionel 

Teodoreanu pe care o propune Angelo Mitchievici propune tocmai acest lucru. 

Nu degeaba autorul își intitulează primul subcapitol: La Medeleni – hotarul 

nevăzut al prozei cu istoria și utopia. Am stabilit deja că întoarcerea la casa 

părintească, la locul sacru în care, odată pătruns, orice suflet este păzit, ferit, de 

influența forțelor malefice care așteaptă în lumea profană, este în fond utopia 

teodoresciană. Aceasta reprezintă utopia, pătrunderea într-un spațiu protector în 

care domnește atmosfera de basm a copilăriei pierdute și regăsite, și mai ales, în 

care nimic rău nu li se poate întâmpla personajelor care își trăiesc aici unele 

dintre cele mai frumoase și liniștite clipe ale vieții. Distopia, antimedelenismul este 

reprezentat de lumea de afară. Și ce fel de lume este aceea din afara moșiei 

Medelenilor? Una supusă războiului și factorului politic, una plină de 

interdicții, una care nu ar fi fost defel favorabilă unor copii, mai ales la vârsta la 

care se află Dănuț, Monica și Olguța cea vitează. De aceea, Ionel Teodoreanu 

eufemizează pentru ei războiul. În incinta casei Medelenilor, ceea ce se petrece 

afară este minimalizat, redus în intensitate, pentru a nu fi simțit în adevărul său 

cutremurător. Mitchievici aduce aici în discuție episodul din roman intitulat 

Potemkin și Kami-Mura. Această strategie literară nu face sub nicio formă din 

romanul lui Teodoranu unul minor, naiv, și nici pe scriitorul său un simplu 

mâzgălitor de hârtie, așa cum arată unele articole răutăcioase. Pentru a-i 

supraviețui și pentru a păstra spiritul copilăriei intact, Teodoreanu face din 

episodul istoric care a avut destul impact asupra lumii în timpul celui de-al 

doilea Război Mondial, o simplă teatralizare. Recunoaștem bine motivul, unul 

de iz romantic, și anume viața ca teatru – căci ce ar putea bagateliza un război 

cutremurător mai bine decât o piesă de teatru în care un asemenea eveniment ar 

fi redusă în intensitate de către copii? Și totuși, nimeni nu a afirmat despre 

romantici că ar fi simpli mâzgălitori de hârtie. Mitchievici scrie: „Istoria este pentru 
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Dan Deleanu asemeni improvizației teatrale copilărești cu generalul Potemkin și 

generalul Kami-Mura, războiul luând o formă burlescă în interpretarea copiilor. [...] 

Felul în care este miniaturizat, diminutivat prin inocentare evenimentul istoric în 

primul roman al Medelenilolr, Hotarul nestatornic, devine emblematic pentru întreaga 

operă a lui Ionel Teodoreanu. Kami- Mura și generalul Potemkin există doar pentru 

uzul copiilor – în albumul de familie, Ionel Teodoreanu copil apare îmbrăcat în uniforma 

generalului japonez – asemeni soldaților confederați din plastic față în față cu indienii 

sioux sau navajo din același material, așezați pe o suprafață de carton gofrat. „268 

S-a atras atenția asupra bagatelizării războilui sau a evenimentelor 

istorice, mulți semnatari ai unor articole critice scoțând în evidență faptul că 

acestea, în romaul lui Ionel Teodoreanu, nu au parte de viziunea pe care o 

capătă, spre exemplu, în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a lui 

Camil Petrescu. Și cum ar putea să o capete, când nu acesta este scopul 

construirii romanului Medelenilor? Să privim în ansamblu: în Ultima noapte... , 

Ștefan Gheorghidiu, personajul principal și erou devenit emblematic pentru 

literatura română suferă o dublă dramă, o dublă decepție – întâia, în dragoste, 

căci după o poveste frumoasă de iubire, ca toate poveștile, cu delicata Ela, 

constată stupefiat că femeia îl înșeală chiar atunci când el are cea mai mare 

nevoie de afecțiune. Ca atare, găsește de cuviință să se înroleze în război, 

crezând că se va aplica și pentru el mitul conform căreia războiul transformă 

băieții în bărbați, și că se va întoarce de acolo întărit, pregătit să lupte cu orice 

evenimente îi va mai pregăti viața.  

Dar câmpul de luptă apare cu totul altfel decât și-ar fi imaginat el din 

confortul casei – ororile războiului îl zguduiesc total, mai ales când ne-a acoperit 

pământul lui Dumnezeu, iar în urma supraviețuirii neașteptate, Ștefan realizează 

că orice obstacol poate fi trecut, atâta timp cât avem o viață întreagă la 

dispoziție. Spre deosebire de alți eroi camilpetrescieni, Gheorghidiu 

supraviețuiește tocmai pentru că această a doua dramă, cea a războiului, una 

colectivă față de drama sa personală în iubire îi demonstrează că altuia i se 

întâmplă ceva și mai rău decât i s-a întâmplat lui, iar povestea cu Ela devine 

pentru el un obstacol minor, reușind în cele din urmă să se detașeze și să lase în 

urma sa tot trecutul.  

Cum ar putea să fie comparat romanul La Medeleni, acest 

bilduungsroman, în fond, această emblemă a vârstei feerice a copilărie, cu 

poveștile cutremurătoare ale lui Gheorghidiu?! De ce ar cere cineva acest lucru? 

                                                           
268 Mitchievici, Angelo, Stanomir, Ioan, Teodoreanu reloaded, Editura Art, Colecția 

Revizitări, București, 2011, pp. 10-11 
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Viziunea lui Teodoreanu face, în fond, ceea ce face orice scriitor – oferă o 

alternativă în fața ororilor existenței umane, dintre care războiul se evidențiază 

total. Medelenii înșiși sunt alternativa. Spațiul în care copiii își petrec vacanța 

este cu atât mai utopic cu cât amintește de un alt spațiu intens discutat de 

specialiștii hermeneuticii: illo tempore. Practic, odată intrați în vacanță, copiii 

pășesc într-un spațiu care are puterea să îi rupă de realitate, oricare ar fi ea, 

inclusiv de iminența și de amenințările războiului. Este vorba despre acel spațiu 

fără vârstă, fără naștere și moarte, spațiul paradisiac prezent în basme, căci a fost 

odată ca niciodată... dar și în operele lui Eliade, atunci când acesta își forțează 

personajele să se detașeze de realitatea cotidiană și să pătrundă afară din timp și 

spațiu.  

Este spațiul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte, în care 

personajele găsesc tinerețe și fericirea, existența îndestulată și lipsită de griji, în 

care o simplă fundă frumos arcuită de Monica este principala grijă pentru ziua 

de mâine a Olguței, în care dulceața alină orice supărare, în care Moș Gheorghe 

nu mai contenește cu alinturile și în care cerul albastru nu este brăzdat de 

bombe și avioane de luptă, ci de zmee colorate, în care singura supărarea a 

părinților este aceea că îndrăzneața Olguța cere cafea, e o zgâtie cu Monica și îl 

poreclește pe Dănuț. Dincolo de toate acestea, dincolo de universul feeric și 

lipsit de griji planează negura deasă a realității. O realitate în care al Doilea 

Război Mondial își arată ghearele și atrocitățile lui Hitler ajunse la apogeu își 

pun amprenta asupra a zeci de ani din existența umană. Este vorba despre 

binomul utopie – distopie, așa cum arătat mai sus, cunoscută în basmele 

românești. Ieșirea din spațiul utopil înseamnă contactul cu realitatea crudă.  

Așa cum prințul aflat în căutarea tinereții fără bătrânețe și vieții fără de 

moarte ajunge pe tărâmul în care la dispoziție ceea ce caută, dar are parte și de 

interdicția de a părăsi zona de comfort, așa cum el alege să-și asculte inima, să 

pășească dincolo purtat de naivitatea urmăririi unui iepure în timpul vânătorii 

și ajunge astfel în Valea plângerii, așa și personajele noastre sunt nevoite în cele 

din urmă să pășească în viață și să dea piept cu tot ceea ce aceasta le-a pregătit. 

Suferință, boală, vicii, alegeri grele, într-un cuvânt, distopie. Herr Direktor 

anticipează într-unul din capitolele romanului această pătrundere în viață, 

atunci când îi sfătuiește pe domnhul și doamna Deleanu să-și educe copiii în 

spiritul contactului cu lumea reală, ca aceștia să se poată descurca în viață – mai 

ales pe Dănuț, care ar trebui, odată și odată, să devină Dan, adică bărbat:  

„Nu întâmplător, unchiul junelui Deleanu, Herr Direktor, îi intruiește pe părinții 

acestuia să-i asigure o educație cazonă [...] să-l scoată din spațiul placentar, ombilical, al 

microarmoniei pentru a lua contact cu socialul, pentru a deveni bărbat, un individ 
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social capabil să facă corect legăturile, să se adapteze și să răspundă provocărilor 

existențiale. Microarmonia vacanței aparent fără de sfârșit din spațiul Medelenilor este 

una înșelătoare, asemeni locului paradisiac unde absența memoriei îl face pe prinț să 

trăiască delectabil una și aceeași clipă a unei fericiri eterne în basmul lui Ispirescu, 

„Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Dincolo însă, se află Valea plângerii, 

un loc care reactivează memoria și odată cu ea, timpul.”269  

Este evident, am putea spune, că lucrurile nu sunt atât de naive cum ne 

sunt prezentate într-unele dintre articolele dedicate denigrării lui Teodoreanu. Se 

petrece și în roman o antimedelenizare, o pătrundere în distopie, o alunecare în 

viață, căci odată cu maturitatea, vin grijile, nevoile și evenimentele existențiale 

întunecate. În spațiul lipsit de griji și memoria, în spațiul copilăriei, cunoaștem o 

Olguță plină de viață și pusă pe șotii, o ștrengară de care ne îndrăgostim la 

prima vedere și care ne impresionează cu candoarea ei.  

Cunoaștem, de asemenea, o Monică frumoasă și naivă, o fetișcană 

blondină cu cozi împletite, al cărei singur gând este să-i împace pe cei doi frați.  

Și mai cunoaștem un Dănuț, frate etern poreclit din joacă, un buftea 

poloboc-cioc-poc, pe care Olguța îl are tot timpul în vizor. Cine ar crede că, peste 

ani, Olguța, sufletul moșiei Medelenilor, își pierde viața acaparată de boală, că 

Monica devine o femme-fatale iar Dan-Dănuț-Deleanu, un scriitor care își 

forțează cariera, fiind conștient de sacrificiile pe care trebuie să le facă? Iată 

viața, iată zbuciumul, iată pierderea pe care autorii de articole defavorizante le 

tot denigrează în ceea ce privește romanul. Este vorba, în fond, despre un roman 

al scrierii, scriiturii și scriitorului, căci Dănuț este exponentul sacrificiilor pe care 

individul simplu ar trebui să le facă pentru a pătrunde în eternitate.  

Da, este adevărat, moșia Medelenilor stă în picioare și există 

permanent, căci acolo sunt prinse sufletele de copii ale personajelor, acolo 

viețuiește însăși copilăria, personificată și întruchipată magistral de Olguța. Ea 

este sufletul moșiei. Datorită ei, farmecul primului volum nu va pieri niciodată. 

Dar ea este și elementul care îl împiedică pe Dănuț să devină ceea ce își dorește 

și simte că trebuie – scriitor. Din influență benefică, Olguța devine fantasma 

copilăriei care își trage prietenii înapoi. Așa că ceea ce trebuie Dănuț să facă este 

să o sacrifice, să o lase să plece, să se împace cu moartea ei și pe urmă, să 

renunțe la moșie, căci acolo Olguța va trăi veșnic. Doar o astfel de detașare va 

reprezenta pentru el eliberarea. Acesta este sacrificiul pe care romanticii îl 

considerau păcatul omului de geniu, care nu poate fi fericit pe pământ, dar nici nu 

poate ferici pe alții. Nu degeaba, un capitol din lucrarea pe care o prezentăm 

                                                           
269 Idem, p. 14 
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acum se intitulează sugestiv Avatarurile mitului:neogotic și romantism. Iată deci, 

detașarea și pătrunderea în universul iminent: “poate nu întâmplător este nevoie de 

moartea Olguței, sufletul Medelenilor, ca Dan Deleanu să se desprindă definitiv, să se 

desmedelenizeze iar renunțarea la a mai păstra moșia în ciuda sfatului matur al lui Herr 

Direktor nu ține de incapacitatea sa de a lupta pentru moșie – toți de la soție la unchiul 

becher și cu situație își declară susținerea – ci de o intuiție mult mai profundă, că 

Medelenii nu se mai află acolo. Utopia s-a destrămat. Locul nu mai are nicio 

importanță.”270 

Cât despre personaje, lucrarea lui Mitchievici și Stanomir este dovada 

unei preocupări uluitoare pentru demonstrare profunzimii lor. Moartea Olguței, 

susțin cei doi autori, nu face decât să o proiecteze pe eroină în eternitate, alături 

de celelalte personaje feminine emblematice ale literaturii române – Otilia lui 

George Călinescu, Domnișoara Christina a lui Mircea Eliade, Irina lui Anton 

Holban.  

În capitolul intitulat Arta portretului, avem în față o abordare a 

peronajului feminin, Olguța, în profunzimea ei.  

Știm deja că fetița de odinioară este acum suferindă de cancer la sân, un 

cancer reactivat. Și mai știm că personajele lui Ionel Teodoreanu nu fac decât să 

își proiecteze existența în eternitate, prin diverse metode: Dănuț, prin 

maturitatea lui în arta scrierii, prin devenirea sa ca scriitor, iar Olguța, printre 

altele, prin pictura pe care i-o face Pallă. Portretul anticipează într-o oarecare 

măsură sfârșitul prematur al fetei, căci în cadrul acestuia, vivacea Olguță, ființă 

solară după cum spun autorii lucrării, este lipsită de orice vioiciune a ființei sale 

– veselia, rumeneala obrajitor, toate dispar, fiind înlocuite cu paloarea feței, cu 

fruntea plecată în tristețe și moarte, cu paleta sumbră și rece de culori alese de 

pictor mai ales în sens simbolic. Să fie acesta un semna că Olguța va deveni 

practic fantoma de la Medeleni? Mitchievici notează: „chipul dobândește, prin 

intermediul acestui ecleraj bizar, un aspect necrozat al asfixiei cu mangal, este chipul 

unei moarte. Pallă îi face un portret spectral Olguței, în care transpare dimensiunea 

melancolică a personalității sale scoase la lumină de dragostea pentru Vania, dar și 

prezența spectrului. O înfățișează pe Olguța la pian, însă nu cântând, nu muzica este 

vidul absorbant ce conferă chipului Olguței o expresie de spaimă, ci ceva ce numai ea 

vedee, invizibil pentru toți ceilalți [...] Privirea Olguței captează o prezență terifiantă, 

spectrală, se contaminează la rândul ei de această prezență angoasantă, devitalizantă.”271 

                                                           
270 Idem, p. 15 
271 Idem, cap. Arta portretului – Spectroscopii nostalgice, p. 154. 
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Și cum altfel ar putea fi, din moment ce întreaga lume feerică a 

basmului de odinioară se află într-un continuu proces de destrămare? 

Pot spune, concluzionând, că lucrarea lui Angelo Mitchievici și Ioan 

Stanomir apărută la Editura Art reușește să își atingă scopul, acela de a 

revitaliza scrierile esențiale ale lui Ionel Teodoreanu, din care se remarcă, ca o 

oază de lumină lumea Medelenilor, plină de jocurile și farmecul copilăriei. 
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