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Cuvânt înainte 

 

 

Revista „EDU FOR YOU” se dorește a fi o revistă de specialitate în educație și se 

adresează în primul rând personalului didactic (învățători, profesori învățământ primar, 

educatori, profesori, bibliotecari, documentariști, informaticieni etc.) din învățământul 

preuniversitar din România. Aceasta aparține Asociației „EDU FOR YOU” care are 

dreptobiective desfășurarea de activități cu caracter educațional-cultural, promovarea și 

sprijinirea educației, formarea și educarea tinerilor, precum și dezvoltarea culturală și socială a 

acestora, racordată la normele europene în domeniu,care încurajează socializarea, creativitatea, 

toleranța, altruismul etc. 

Considerând că printre marile deficiențe ce pot altera calitatea actului educațional se află 

și autosuficiența educatorului, redactorii acestei reviste, de formație profesori, subscriu la o 

atitudine constant implicată în cercetarea științifică de specialitate și/sau didactică, la întreținerea 

interesului pentru evoluția personală și profesională. O astfel de atitudine este cu atât mai 

necesară, cu cât contextul bulversant în care se află astăzi învățământul românesc, destabilizator 

prin multitudinea de reforme și pseudoreforme, poate deveni un factor favorizant al „depunerii 

armelor”. Or, în calitate de formator de conștiințe și comportamente existențiale, educatorul, în 

sensul larg al cuvântului, trebuie să fie în permanență conștient de faptul că această reală 

responsabilitate îl obligă la profesionalism, rigoare și implicare. Din această perspectivă, revista 

se adresează tuturor celor care se revoltă împotriva stagnării, a imfatuării omnisciente sau a 

complacerii în zona confortabilă a strictului necesaar. Cu alte cuvinte, revista se adresează 

tuturor pedagogilor care își întrețin curiozitatea profesională studiind, cercetând, formulând 

opinii și căutând soluții pe care sunt dispuși să le împărtășească tuturor colegilor de breaslă. 

Acestea pot lua diverse forme: articole și studii de diferite specialități didactice, prezentări ale 

noutățior din domeniul științelor educației sau proiecte inovatoare prin care se acționează 

realmente în favoarea celui mai important element al sistemului de învățământ  – elevul. 
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TEACHING WRITING THROUGH TECHNOLOGY 

 

 

prof. Georgeta Gabriela UDREA 

                                                             Liceul Tehnologic “Grigore Antipa”  

 

 

a) Writeboard 

The writeboard is a modern tool that can be used in a collaborative way in order to edit texts 

(stories, articles, essays, ads). It can be fully integrated in the activities that happen in the 

classroom or can be used by itself in a productive way. It has three main features: the text can be 

shared among the group, the text can be edited and the versions can be compared by the user. 

The safe editing feature shows and saves past edits of the same document. The comparison mode 

feature allows the teacher or the students who use it to compare two revisions, with deletions in 

grey and new changes in green. Another advantage is the fact that it is free to use. So, the teacher 

asks the students to use it in order to improve their English writing. They save there the projects 

or the homework they work for and they are proud about. 

          Furthermore, the writeboard is a nice tool to use among students when they have to work 

on a project together or when they have to write a composition or essay with a given topic. They 

continuously can enter the proper page in order to modify, to express opinions, to come up with 

other interesting ideas. 

          The writeboard is a very good way to give homework to the students. If the teacher forget 

to give them the homework in class or if he/she announced the students that they will receive an 

electronic homework, then he/she can post the exercises on the writeboard and he/she can send 

them through an email to his/her students. In this way, the students can work at home without 

any stress. Here I posted the four vocabulary exercises that I proposed to my students from the 

12th grade as homework - http://123.writeboard.com/en0h738i96zshc9mx01vlnf1. 

 

 

http://123.writeboard.com/en0h738i96zshc9mx01vlnf1
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 The disadvantage of this tool is that for each topic the teacher has to create a new writeboard on 

the same site: http://123.writeboard.com/new 

 

b) Webquests 

The webquest is an inquiry-oriented activity where the students post information taken 

from the internet. It can be for short term or for long term. 

In case of a short-term webquest, the teacher is interested in knowledge acquisition and 

integration. At the end of the period, the students will have studied everything they supposed to. 

This type of webquest has to be completed in maximum three hours. 

In case of a long term webquests the instructional goal is to extend and reinforce knowledge. 

After finishing the period, the students would have analysed knowledge seriously, made 

comments about it, understood it and used it in other situations. This type of webquest will take 

place between one week and one month. 

Generally speaking, the short-term or the long-term webquest is designed to be advantageous for 

students, to help them in the process of learning a language and to use their time efficiently. The 

page also gives guidance in order to organize the information acquired. 
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The webquest is created for students to cooperate in order to accomplish their mini 

projects. It can be for a single discipline (English, for example) or it can be interdisciplinary 

(including English and probably Arts, Literature, History). 

To create a web quest is not complicated. The teacher has to search for a free webquest 

and has to create one with a clear title and a clear aim. I created such a webquest (on the website 

http://zunal.com/) named “Absolute Power” having in mind a lesson (unit 2) from Prospects 

Advanced – Absolute Power1. 

At this address - http://zunal.com/webquest.php?w=182812 – the students post information about 

important personalities that has made a powerful contribution to people’s life. They are free to 

choose the person that impressed them the most. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHY: 

Udrea, Georgeta-Gabriela, Integrating Technology in Teaching English, Casa Corpului Didactic, Bacau, 2018; 

https://www.elc.edu/english-courses/english-teaching-methods/; 

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/how-to-teach-english-to-children/. 

 

                                                           
1 Deirdre Howard-Williams, Michael Vince, Prospects Super Advanced, Macmillan, 2006, p.9 

 

https://www.elc.edu/english-courses/english-teaching-methods/
https://www.fluentu.com/blog/educator-english/how-to-teach-english-to-children/
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WHY TO WRITE A JOURNAL? 

 

 prof. Georgeta - Gabriela UDREA   

   Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

          We often encourage our students to write a journal, but what does a journal writing entail?, 

what benefits can it bring?, what benefits can it bring?. 

 

     The virtues of journal writing and keeping are connected to creative, professional, personal 

and spiritual development. There are a lot of benefits. According to Jennifer Moon “a journal is 

a friend that is always a comfort. In bad moments I write, and usually end up feeling better. It 

reflects back to me things that I can learn about myself. It represents a private space in my life, a 

beautiful solitude, the moments before I go to sleep just to stop and note what ‘there’ is about the 

day or about my life at the time. I think that it has enabled me to feel deeper and more 

established as a person, more in control and more trusting of life.”                              

    Some of the students don’t see themselves doing such a thing or they think that writing a 

journal is a waste of time.  

   I suggest convincing your students to take into consideration this idea because a journal is a 

very important thing, a way to learn a foreign language. I believe that it’s a good idea for 

teachers, too. This procedure may even have a name, “the learning journal”.  

    The idea is very simple. The journal can be a notebook, some papers, an audio tape, a file on 

the personal computer. The students have to write their experiences, to analyse their actions, to 

reflect on some ideas, to record events over a period of time. In this way the pieces of paper 

become a tool for self discovery, an aid to concentration, a mirror for the soul, a place to 

generate ideas, a good friend and a confident. But the most important thing about this journal is 

the fact that it is an aid to the professional development of the students. They think before 

writing, they analyse their ideas because they have to write in a foreign language. That’s way the 

process is not so easy, but complex. 

     So, the benefits are various. 

First of all, it is a way to remember the events and the actions. 
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Second, the act of putting pen on a piece of paper or finger to keyboard engages the brain. The 

students have to think before writing: “Why do I do this?”, “Why did that happen to me?”, How 

do I solve the situation?.” In this way, the teacher encourages the students to reflect and to take 

decisions. 

Third, it isn’t just that writing a journal stimulates thought – it allows them to look at themselves, 

their feelings and their actions in a different way and it gives them the opportunity to analyse 

their thoughts, their way of writing and their way ok expressing themselves. 

Fourth, writing things down in a journal also allows them to 'clear their minds'. Having made a 

note of something they can put them on one side for consideration or action at a later point. They 

can only handle so much at any one moment. Trying to remember this or that, and deal with 

current situations, can sometimes mean that they are not focusing on what they need to. As Mary 

Louise Holly again puts it, 'The journal offers a way to sort out the multitude of demands and 

interactions and to highlight the most important ones'. 

Last, and certainly not least, making journal writing part of their routine means that they do 

actually take time out to reflect on what might be happening in their practice and in their lives 

generally. And all these reflections have to be in English (other foreign language). In this way, 

your students practice thinking, speaking (why not?) and writing. 

    From this the students can see that writing and keeping a journal holds the possibility of 

deepening their self-understanding, and to making added sense of their lives and what they 

believe. It can also help them to entertain, contain and channel troubling emotions and gain 

perspective. They may also develop a greater awareness of daily life and of the foreign language 

they use; they become more alive to what is happening to, and around them. At a practical level, 

writing and keeping a journal can both help them with administrative tasks (like reporting what 

happened, when and why) and with the process of setting goals and managing our time and 

priorities. 

    Taking into consideration Holly’s thoughts I may say that this type of journal is a 

reconstruction of experience with objective and subjective dimensions: beyond recording events, 

thoughts and feelings, the students can also analyse what they have already written there. And 

they even have to use a different language to express all these events, feelings and thoughts. In 

this way, the journal becomes a working document, and not a simple notebook. 

    All journal writing must involve learning at some level. Our interest here is to highlight the 

processes of reflection and self understanding and to emphasize the use of a foreign language 

when learning becomes a specific focus - as is the case in 'learning journals'.  For Jennifer Moon 

such a journal is “an accumulation of material that is mainly based on the writer's processes of 

reflection” and it is written over a period of time, not in “one go”.  
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USING VIDEO AND DVD IN THE CLASSROOM 

 

prof. Georgeta-Gabriela UDREA 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

     We live in the 21st century, but many people believe that the traditional system of learning 

and the traditional way of studying is better than the modern way of learning. So, when 

somebody sees the title above, the first question that comes to his/ her mind is “Why? Why 

should we use such modern devices? We learned English in a traditional way during our school 

years and it was ok.” 

      Well, the answers can be different:  

 because it is more interesting; the students have practical examples in their classroom; 

 because it is good for the students to compare, to analyse (when referring to literature); 

 because they can read and listen in the same time; 

 because it is motivating; the students are more interested in such a lesson; 

 because it stimulates them; it is a good opportunity to communicate, to express opinions thoughts 

/ experiences; 

 because the teacher can emphasize pronunciation, accent; 

 because it offers a complete context: facial expressions, body language, paralinguistic elements; 

 because it is an opportunity to see, hear, comment an authentic material; 

 because it offers cultural information. 

http://books.google.ro/books
http://books.google.ro/books?id=VlM9AAAAIAAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Jennifer+Moon+journal&source=bl&ots=2zCQYwYeVj&sig=2spew_J5e0VdXNPS5T2dsL79P-E&hl=ro&ei=z3fHSpHFMIKGmwPtrYg9&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=Jennifer%20Moon%20journal&f=false
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     All these motifs can determine a teacher to use such technology during the process of 

teaching a foreign language. 

    

    The activities that you (the teacher) choose have to be well contextualised – linguistically, 

culturally, thematically. You have to keep in mind some points: they have to be active, 

interestingand proper to your students’ age, with proper content.  For example, you can watch a 

scene from a movie, an interesting English movie where good, clear, fluent English is spoken. 

As pre-viewing tasks, you may have a short conversation starting form the title of the movie, you 

may ask them what this movie is about, what characters are there and so on. You may also 

present the vocabulary of the scene in sentences and stress the meaning of the word. You may 

revise different grammar problems: maybe the tenses, maybe modal verbs (probability, 

prediction), maybe the degrees of comparison of the adjectives. You have to watch the scene 

attentively and you have to choose the proper grammar problems presented there.  

As while-viewing tasks, the students watch the scene carefully once, then you ask them some 

questions: what’s the situation?, why?, where does the action happen?, what are the characters’ 

names?, etc. After this short discussion you ask them to watch the scene once more and to pay 

attention to the language.  

As post-viewing tasks, you can revise in this way some grammar problems, you may ask them to 

use certain words, you may ask them to write a report about what happened there, you may use 

role play in order to stress certain emotions, ideas, you may speak about characters using 

physical and moral description. 

 

       Other activities which can be done during this class may be: 

 watching the scene with no sound (sound off): you ask the students to guess the situation, the 

intonation, different structures; 

 listen to the dialogue (without seeing the screen): you ask the students questions about the scene 

they have just heard: what do you think he/she is wearing?, What’s her/his age?, how do you 

think he/she looks?, etc 

     

      The teacher doesn’t necessary have to choose a scene from a movie. He/she can use his/her 

imagination in this direction. The possibilities are various: interviews, cartoons, adverts.  

The preparation of this type of lesson has to be well done, the tasks have to be clear, the time has 

to be properly used. Each activity has its own time. Do not use a lot of activities in one class 

because your students can be confused. 
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HOW TO MAKE GRAMMAR MORE INTERESTING….. 

 

prof. Georgeta-Gabriela UDREA 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

  

    Grammar is an important step in learning a foreign language because it is the part that makes it 

possible for us to talk about language. Grammar names the types of words and word groups that 

make up sentences not only in English but in any language. As human beings, we can put 

sentences together even as children--we can all do grammar. But to be able to talk about how 

sentences are built, about the types of words and word groups that make up sentences - that 

means knowingaboutgrammar.  

  People associate grammar with errors and correctness. But knowing about grammar also helps 

us understand what makes sentences and paragraphs clear and interesting and precise. Grammar 

can be part of literature discussions, when we and our students closely read the sentences in 

poetry and stories. And knowing grammar means finding out that all languages and all dialects 

follow grammatical patterns. 

  The following article provides teachers with an authoritative and practical piece on teaching 

grammar more interesting and helps to make preparing grammar lessons easy and 

straightforward. 

1. Scrambled sentence: 

The teacher cuts up three sentences. The students (in groups) have to put them back 

together again. 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/ten-reasons-why-you-should-start-keeping-diary
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/ten-reasons-why-you-should-start-keeping-diary
https://www.linguasorb.com/blog/language-learning-journals
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2. Incomplete question mingle: 

The student each get a question with the relevant form aspect omitted. They complete the 

question (in their head only, not on paper), then mingle to ask other students the question. 

With each person, they exchange the question. 

3. Consequences: 

(best with conditionals) 

Give students (in pairs) a conditional clause; the students must complete with the main 

clause, at the top of a piece of paper. Pass the page to the next pair, who must transform 

the main clause into a conditional, then complete. Pass on again, etc. 

4. Skirt: 

Or “the Hawaian skirt” 

Enlarge a gap fill or a sentence head, and slice between each number on the exercise, 

leaving it attached to the end. The students are divided into groups. One from each team 

runs to take a number, complete in groups, run to the teacher to check correct. Only when 

it is correct they can take another sentence. It is a competition. 

5. Four-in-a-row: 

The students are presented with a grid that contains incorrect examples of the target 

grammar. In groups, they spend a few minutes discussing some errors. The students must 

then challenge each square and correct it, aiming to get four-in-a-row on the grid.  

6. (Similarity) Tic-tac-toe/ Noughts and crosses: 

The students win squares on the grid when providing the right answer. 

7. Board race: 

(best with tenses) 

Enlarge a gap fill and project onto the board (or write it on the blackboard). The students 

in two teams line up in front of the board with different colour pens. The front two (one 

from either team) races to the board to complete the first gap, then give the pen to the next 

in line from their team. The teacher checks at the end and awards points accordingly. 

8. Reported speech football: 

(can also work with conditionals, sentence transformations, etc.) 

The students in teams, two teams playing per “match”. Card with (or teacher dictates) 

original sentence (or gap fill), first team plays by transforming sentences using the target 

language. If successful, ball is played to the next part of the pitch. If unsuccessful, ball can 

be tackled by the opposition giving the correct answer. The advanced students have to give 

the answer without writing the transformed sentences. The teacher may ask them not to 

use the familiar reported verbs: “to say” and “to tell”.  
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9. Transformation race: 

(with conditionals, wish, reported speech) 

The teacher calls out the original statement and the students (previously divided into 

groups) race to write it (visibly) in the target language. They shout “stop” when finished 

and the other groups judge whether it is correct. If yes, a point; if not, the next quickest 

group can try to claim the point. 

10. Round-the-room/ Treasure hunt: 

The students have a gapfill with answers (plus distracters) stuck on the walls or in the 

corridor. They must quickly find the answers and complete the gapfill. As a race. The best 

wins. 

11. Grammar auction: 

(this could be done as a review, or error correction, or just a spot-the-wrong-answer.) 

The students in groups are given a number of sentences some of which are correct but 

others that are wrong. They get time to decide which are correct and which are not. Groups 

are given (fake) money that they can use to “bid” for the correct sentences, in order to buy 

them. They must avoid the incorrect sentences. The winning team is the one with the most 

correct sentence. If it is a tie, then the remaining money is counted and the group with the 

most money wins the game. 

12. Grammar gamble: 

It is similar to auction. The students analyse the sentences and “bet” on the correct answer 

(or, if a gap fill, the correct answer they provide). During feedback, if correct they ‘win’ 

the money they bet (maximum 100 pounds, minimum 10 pounds) but if they are wrong 

they ‘lose the money they have bet.  

 

BIBLIOGRAPHY: 

English Course Creative Methodology – Oxford House College, London, 2010. 
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METHODS AND TECHNIQUES  

USED DURING ENGLISH CLASSES FOR TEACHING 

YOUNG STUDENTS  

 

prof. Georgeta-Gabriela UDREA 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

Young children represent a particular category when studying languages. More than 

anything else, they are curious, and this in itself is motivating. At the same time, their span of 

attention or concentration is less than that of an adult. This is one of the reasons why children 

need frequent changes of activity: they need activities that are exciting and stimulate their 

curiosity, more precisely, they need to be involved in something active. 

 

Usually, the children who study English at the beginner level are about eleven years old. It 

is an age at which children can think in more abstract terms, they start to reflect, hypothesize, 

and theorize. It is a period when they start developing cognitive abilities such as comprehension 

(understanding of facts and ideas), application (need to know rules, principles and procedures), 

analysis (breaking down concepts into parts), synthesis (putting together information or ideas), 

and evaluation (judging the value of information). Taking all these things into consideration, the 

best method to learn English is the inductive one. The overt teaching of grammar is pretty much 

a waste of time at this age because they learn holistically, by learning chunks of language 

through clear contexts like stories and videos rather than through analysis. 

English learners at this level can performs simple tasks in English such as ordering food in 

a restaurant with the help of visual aids, as well as complete simple transactions in shops. The 

students can also provide basic explanations about themselves such as stating where they are 

from, their marital status, their current employment status, etc. Also, the students at this level can 

respond in many basic situations, but find difficulty in expressing and / or inquiring about further 

detail. They have noticeable pronunciation difficulties that can at times hinder their ability to be 

understood by others and they also find difficult to speak a foreign language. 
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In Romania, during the English learning teaching, the focus is on the whole text as a unit of 

meaning, presenting a context within which to study vocabulary and grammar. It is the “path” 

that most English course books follow. 

 A good example is WOW2  a course book for beginners written by Rob Nolasco and 

published at Oxford University Press, and which represents one of the courses children in 

Romania are quite familiar with. As the authors claim, it is “a modern course with traditional 

virtues”. It is modern because it recognizes the importance of using English from the start and 

traditional because it is a structurally based course. As far as the skills are concerned, the 

textbook provides important steps in achieving these skills being a proper guide for them. 

Vocabulary and grammar is integrated through the Presentation – Practice – Production model. 

Firstly, the learners are given a context taken from real life. Secondly, the teacher writes on the 

blackboard examples taken from the studied texts or from his/her students’ experiences, giving 

the necessary explanations. Students are invited to practise, making sentences about each picture 

given. There is also a vocabulary box or a grammar box, which offers the basic explanations, but 

it also has some references to some appendices at the end of the textbook. I may say the same 

things about other beginner textbooks such as Way Ahead3, Splash4, Set Sail5. 

At the beginner level, the commonly used techniques are the use of pictures accompanied 

by sentence patterns. To introduce Past Tense Simple, for example, the teacher shows students 

pictures representing people doing several things; he makes a statement pointing to one picture 

and then asks students to do the same for all the other pictures. Text – study represents another 

technique that is often used at this level. Students are asked to discover new grammar by 

concentrating on its use in a text. Certainly, drills are of great help at this age. Immediately after 

the presentation of a new structure, the students need a controlled practice stage in which they 

have the chance to focus exclusively on the new language and start to familiarise themselves 

with it. What the student says and how it is said is controlled by this kind of activity and restricts 

the student to the target item. The lower the level, the more important this stage is. The repetition 

drill is the simplest and the most controlled as the students do not have to speak spontaneously, 

which would be quite difficult, taking into consideration their level. The course books also offer 

a large variety of interaction activities, which make controlled language more meaningful and 

more enjoyable. 

                                                           
2 Rob Nolasco, Wow, Book 1,Oxford University Press, Oxford, 1996 

3 Mary Bowen, Printha Ellis, Way Ahead (Pupil s Book): A foundation course in English; Macmillan, 2002 

4 Brian Abbs, Anne Worrall, Splash!, Pearson, 1997 

5 Virginia Evans, Elizabeth Gray, Set Sail, Express Publishing, 2010 
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         Overall, the beginner level is one that does not involve very complex vocabulary and 

grammar knowledge. It represents a stage at which children only familiarize with all these issues 

through the help of games, realia, pictures, songs etc. It is only the beginning of a long but 

rewarding journey. 

 

BIBLIOGRAPHY: 

Udrea, Georgeta-Gabriela, Building Skills Through Technology, Casa Corpului Didactic, Bacau, 2018; 

https://www.elc.edu/english-courses/english-teaching-methods/; 

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/how-to-teach-english-to-children/. 

 

 

 

 

 

A SLICE OF ENGLAND 

 

prof. Georgeta-Gabriela UDREA 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

Welcome to Cambridge – the home of the world’s famous University, the home of 

beautiful Christmas carols in King's College Chapel or the home of punting on the river Cam. It 

is a compact cosmopolitan city with outstanding architecture old and new. The beauty of its 

ancient centre is preserved with its walkable medieval streets, college courts, gardens and 

bridges. 

  Situated in the East of England (just 50 minutes from central London), Cambridge sits 

on the River Cam and has plenty to offer all year round – making it ideal for a short break or 

holiday in Britain. It is a delight to visit in any season: relax in its many pubs, 

restaurants and cafes whilst exploring the independent shops around the historic market place. 

There are brand new shopping areas too, with all the high street favourites that you would 

expect. Whether you’re looking for department stores, designer shops, or delicatessens you’ll 

https://www.elc.edu/english-courses/english-teaching-methods/
https://www.fluentu.com/blog/educator-english/how-to-teach-english-to-children/
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find them all here. The bustling city centre market square, with a market every day of the week, 

is at the heart of Cambridge’s shopping district. And the Grand Arcade is home to all the high 

street and designer shops you could ever need – all under one roof. 

For a relatively small city, there are many things to do in Cambridge. It is rich in museums, 

ancient churches and historical tradition. No visit to Cambridge would be complete without 

seeing the Fitzwilliam Museum, with its outstanding picture collection, or the Sedgwick 

Museum, or the Round Church, one of only 4 round churches in Britain. Don’t miss a day at 

Milton Country Park or at the Cambridge Arts Theatre. And the University College Gardens are 

one of the great secret delights of the city – Clare’s, Emmanuel’s and Newnham’s are 

particularly spectacular. 

Cambridge is an inspiration - its colleges are breathtaking and you can't help but peek 

through the ancient wooden doors to see the court yards and gardens, hidden away like treasures. 

You could spend the day in the bustling market square or punt lazily down the River Cam - 

either way, Cambridge is truly idyllic. 

While wondering through the narrow streets you will discover the breathtaking buildings, the 

many thriving shops, bookshops, pubs, cafes and restaurants as well as the best Cambridge 

accommodation. And of course, what it is best known for - the world-famous university.  

 

BIBLIOGRAPHY: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge 
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DENOMINAŢIA SUB SEMNUL MONDIALIZĂRII 

 

prof. Elena-Cristina POPESCU 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

Globalizarea este un fenomen al realităţii contemporane, ce încă stârneşte controverse, 

prin consecinţele explicite şi implicite ale semantismului său: anularea graniţelor fizice şi 

culturale între statele lumii, dispariţia teritoriilor autarhice, suficiente şi apte să funcţioneze prin 

sine şi pentru sine, libera circulaţie a indivizilor şi a informaţiilor, generează, ca orice altă 

manifestare socială într-o epocă a „relativismului absolut“, atât efecte pozitive, cât şi negative. 

În categoria beneficiilor intră, cu siguranţă, oportunităţile hipermultiplicate ale 

individului de a cunoaşte realităţi străine de propria origine, de a-şi forma o imagine de ansamblu 

asupra lumii, ca spaţiu deschis, dar absolut cognoscibil, dispus de a fi luat în stăpânire. Viteza cu 

care circulă astăzi informaţia anulează atât limitele temporale, cât şi pe cele spaţiale, oferind 

fiecăruia senzaţia că trăieşte în centrul lumii. De fapt, într-o lume supusă globalizării, conceptele 

de centru şi periferie încep să-şi piardă din consistenţă şi utilitate funcţională. Mass-media, 

internetul şi, în general, progresul tehnic conferă accesibilitate cognitivă maximă. Persoane aflate 

în părţi opuse ale globului comunică într-o virtualitate tehnologică care mimează eficient 

realitatea. Nevoia de deschidere devine trăăsătura dominantă a unei societăţi formate din 

identităţi care se oferă alterităţii. 

Totuşi, reversul medaliei funcţionează şi în acest context: indivizii încep să simtă 

presiunea unei tendinţe exagerate de exhibare a sinelui, iar confortul apartenenţei la un anumit 

spaţiu (fizic, cultural, etnic, social, psihologic) începe să devină un concept fără tangenţe cu 

realitatea sau, în cel mai bun caz, un stigmat. Orgoliul castei îşi pierde autenticitatea şi este 

invocat doar în scopuri de manipulare. 

Ceea ce un filosof al culturii precum Lucian Blaga definea prin „matricea stilistică“ („un 

mănunchi de categorii, care se imprimă, din inconştient, tuturor creaţiilor umane“) şi, în special, 

prin componenta „orizontului spaţial“ 6  are astăzi valenţele unui simplu clişeu lingvistic. 

                                                           
6Lucian Blaga, Opere. Trilogia culturii (9), ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Studiu introductiv de Al Tănase, 

Bucureşti, Editura „Minerva”, 1985, p. 179. 
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Individul îşi pierde rădăcinile şi nu mai resimte ca indisolubilă acea legătură cu tradiţia, care 

pentru predecesori era iminent subscrisă sacrului. 

Revoluţia tehnico-industrială, emanciparea prin ştiinţă şi raţiune, alungarea lui Dumnezeu 

din contextul umanităţii, devenit ineficient într-un spaţiu al omnipotenţei omeneşti 7 , 

descoperirile geografice şi luarea în stăpânire a noilor teritorii, toate manifestări ale elanului 

evoluţionist specific modernităţii, îşi fac resimţite efectele secundare în epoca aşa-zis 

postmodernă, universul de graţie al globalizării. 

Descurajat de ratările raţiunii, privilegiu care a putut, totuşi, genera adevărate cataclisme 

istorice, precum cele două războaie mondiale sau cele două regimuri totalitare ale Europei, omul 

contemporan se află într-o criză identitară, rătăcind către un trecut cu care legăturile s-au surpat, 

naufragiat într-un prezent ce predispune la denudarea completă a sinelui, la exilul intimităţii şi la 

con-vieţuire cu toată omenirea. 

Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale este un instrument epistemologic 

indispensabil pentru studiul realităţilor sociale şi culturale contemporane, care acordă 

conceptului de globalizare un spaţiu consistent de analiză, direct proporţional cu relevanţa 

manifestărilor sale concrete. Autorii lucrării impun, mai întâi de toate, o distincţie terminologică: 

„Există un puternic contrast între semnificaţia veritabilă a cuvântului şi încărcătura sa afectivă. 

Dacă termenii de globalizare, internaţionalizare sau chiar integrare sunt relativ neutri, acesta 

[mondializare a.n.] suscită luări de poziţie critice şi reacţii ostile, fiind asociat cu dictatura 

pieţelor financiare, cu negarea diversităţii culturale şi cu dominaţia exercitată de liberalismul 

american“8. 

Traiectoria analitică a conceptului este evidentă: primatul componentei economice, 

instaurată o dată cu revoluţia industrială de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi materializată prin 

amplificarea schimburilor de bunuri şi servicii, stigmatizează fenomenul, deoarece „pieţele 

monetare şi financiare ale planetei sunt strâns şi instantaneu legate între ele, fără deosebire de 

naţionalitatea de origine a actorilor“9. 

Mai importantă însă pentru lucrarea de faţă este componenta culturală a mondializării, 

care îşi propune o uniformizare a tuturor actelor de cultură şi, implicit, o anulare a specificului 

naţional, bază a piramidei identitare. Naţiunile sunt grupuri de indivizi eterocliţi, însă reuniţi într-

un gen proxim care face posibilă convieţuirea. Diferenţele specifice dintre naţiuni sunt 

                                                           
7 Friedrich Nietzschedeclară: „Gott ist tot“ — „Dumnezeu a murit“, înAşa grăit-a Zarathustra(trad. rom. Victoria 

Ana Tăuşan), Bucureşti, Edinter, 1991, p. 10. 
8Gilles Ferréol, Guy Jacquois (coordonatori), Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale, traducere de Nadia 

Farcaş, Iaşi, POLIROM, 2005, p. 433. 
9Ibidem, p. 434. 
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considerate, de către adepţii multiculturalismului, mai importante decât elementele comune, 

asigurând unicitatea şi specificitatea de care au nevoie pentru a continua să existe. 

În acest context, reacţiile declanşate de mondializare sunt motivate de perspectiva 

holistică abordată, de nevoia de omogenizare prin reducerea la un numitor comun. Mai ales că 

lucrurile se petrec astfel numai teoretic, practica demonstrând şi validând teoria hegeliană asupra 

dialecticii sclav — stăpân: naţiunea mai puternică o va reduce pe cea mai slabă la propriul său 

numitor, iniţiind „drama alterităţii: asimilarea   într-un joc al dominării“10.  

Fenomenul mondializării acţionează multidirecţional, afectând şi categoria utilizării 

antroponimelor. Influenţele exterioare sunt, bineînţeles, mai vizibile în ceea ce priveşte elecţia 

prenumelor, datorită posibilităţii de selecţie, acestea aflându-se într-un raport de inferioritate faţă 

de numele proprii, în ceea ce priveşte stabilitatea şi capacitatea de reflecţie a specificului 

naţional. 

Este deja binecunoscut curentul de opinie care susţine importanţa prenumelui, ca parte 

integrantă a identităţii persoanei; aceasta nu mai este un simplu purtător al unui nume, ci posesor 

şi „obiect posedat“ al acestuia, în sensul că antroponimul devine un fel de heraldică a 

intimităţilor structurale ale fiinţei. Convieţuirea armonioasă cu numele şi prenumele are 

manifestări vizibile în exterior, conturând o identitate stabilă. 

Din păcate, literatura românească de specialitate este deficitară pe această tematică, iar 

unele dintre studiile tangenţiale au devenit anacronice. Este şi cazul celui semnat de Al. 

Cristureanu, Prenume de provenienţă cultă în antroponimia contemporană, publicat în 1969, 

invalid astăzi sub raportului „modernizării sistemului de denominaţie“11. Şi totuşi, taxonomia pe 

care o propune autorul, în funcţie de originea prenumelor, este legitimă:  

1. prenume de origine latină; 

2. cele de provenienţă cultă occidentală, romanică şi germanică, la care se adaugă şi câteva din 

rusă; 

 3. prenume de provenienţă cultă românească. 

O abordare statistică, în funcţie de această clasificare, a tendinţei de denominaţie, între 

limitele unei generaţii şcolare (cinci clase a IX-a, Liceul „Grigore Antipa“, din Bacău, copii 

născuţi în anii 2003 — 2004) evidenţiază faptul că prima şi ultima categorie de prenume 

reprezintă aproximativ 60℅ din total, cea mai mare ocurenţă având-o cea  de-a doua categorie. 

Situaţia este explicabilă, şi, deşi un procent de 40℅ este deţinut de antroponime de origine cultă 

străină, acestea sunt influenţe deja statornicite, începând cu secolul trecut, acomodate, ca 

                                                           
10Ibidem, p. 20. 
11Al. Cristureanu, Prenume de provenienţă cultă în antroponimia contemporană românească, în Studii şi materiale 

de onomastică, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1969, p. 21. 
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rezonanţă, în viziunea utilizatorilor; influenţe antroponimice  recente nu se remarcă decât foarte 

rar, întrucât perioda nu se încadrează în intervalul de maximă deschidere la mondializare.  

Dintre prenumele de origine latină, cea mai mare ocurenţă o au Diana, Livia, Liviu, 

Lucian, Ovidiu şi Valeria. Apariţia acestor prenume în spaţiul românesc este detectabilă, la 

început, în mediul intelectualităţii româneşti din Transilvania, din a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, ca un reflex al luptei de eliberare naţională şi ca o replică dată oficialităţilor din Austro-

Ungaria, care tindeau să maghiarizeze prenumele româneşti, aşa cum explică autorul studiului. 

Se poate observa că denominaţia a fost şi înainte considerată o strategie de rezistenţă la 

asimilarea alterităţii suverane. 

O explicaţie similară oferă şi Al. Graur, insistând pe faptul că „nu avem niciun singur 

nume care să fie moştenit din latineşte. [...] Numele de origine latină pe care le folosim astăzi 

sunt toate relativ recente, marea lor majoritate fiind introduse de curentul «latinist» de la 

începutul secolului al XIX-lea încoace“12. 

Utilizarea frecventă a acestor prenume la o generaţie curând după 1989 sugerează că 

practica a devenit obişnuită, iar antroponimele sunt resimţite „autohtone“, neagresive. Trebuie, 

de asemena, menţionat faptul că alegătorii acestor prenume fac predominant parte din clasa 

muncitorilor sau a celor din mediul rural, cu o conştiinţă mai pronunţată a rădăcinilor. 

În categoria prenumelor româneşti de provenienţă cultă intră prenumele cu următoarele 

surse: istoria naţională, literatura naţională, derivate sau hipocoristice ale numelor vechi 

româneşti sau moderne, substantive comune româneşti. Din această clasă, cele mai frecvente la 

generaţia 2003 — 2004 sunt: Bogdan, Costin, Dragoş, Radu, Răzvan, Tudor, Vlad, Mircea (pe 

care le regăsim cristalizate în denominaţie şi ca nume de familie), Călin, Dan, Cătălin, Cătălina, 

Olguţa (de origine livrescă) sau  Brânduşa, Lăcrămioara, Dorina (câte un singur copil). 

Antroponimele de origine cultă eteroclită (franceză: Nicoleta, Simona, Mirela, italiană: 

Angela, Beatrice, Bianca, rusă: Olga...) monopolizează peisajul onomastic al acestei generaţii. 

Trebuie specificat faptul că se impune o disociere între prenumele împrumutate în secolul trecut, 

care deja şi-au găsit loc în rutina auditivă a indivizilor şi influenţele stridente prin noutatea lor 

(Leonardo, Sonia, Romeo, Bernadeta, Estera). În patru din cele cinci cazuri, unul dintre părinţi 

este şomer sau angajat fără pretenţii intelectuale, deci mai expus tentaţiei senzaţionalului. 

Foarte important este faptul că 80℅ dintre elevi sunt posesorii a două prenume, tradiţie 

iniţiată din necesitatea de a distinge între membrii familiei care poartă prenumele tatălui, 

devenită apoi semn de distincţie nobiliară şi, inevitabil, secularizată prin uz. Cel mai adesea, unul 

                                                           
12Al. Graur, Nume de persoane, Bucureşti, Editura Stiinţifică, 1965, p. 53. 
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dintre prenume este religios, perpetuând credinţa că sfântul re-numit va fi protectorul copilului 

(în fapt, strategie de manipulare a bisericii creştine, primul germene relevant de globalizare). 

În concluzie, se poate remarca faptul că anii 2003 — 2004 continuă perioada de 

deschidere echilibrată către influenţele occidentale, cel puţin în ceea ce priveşte actul 

denominaţiei, persistând încă o dorinţă de apartenenţă la tradiţie. 
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DILEME LITERARE ȘI RĂSPUNSURI LINGVISTICE 

 

prof. Elena-Cristina POPESCU 

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

1. Argument pentru trup şi literă 

 În lucrarea de faţă ne propunem o cercetare a articolului „Trup şi literă“, considerat 

definitoriu pentru ansamblul scrierilor lui Gheorghe Crăciun, în sensul că problematizează 

preocuparea principală a autorului, cea presimţită în lucrările anterioare şi reevaluată în cele 

ulterioare. De asemenea, această obsesie scriiturală va fi pusă în legătură cu aspecte importante 
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ale viziunii coşeriene asupra limbajului şi cu elemente ale teoriei lui Ioan Petru Culianu asupra 

dualismului. 

Gheorghe Crăciun, recunoscut prozator al Generaţiei ’80, este şi autorul unor lucrări de 

teorie şi critică literară (Experimentul literar românesc postbelic — în colaborare, 1998, 

Aisbergul poeziei moderne, 2002, Pactul somatografic, 2009), articole şi eseuri (Cu garda 

deschisă, 1997, În căutarea referinţei, 1998, Reducerea la scară, 1999) sau al unor texte de 

„fals“ jurnal, precum Mecanica fluidului (2003) şi Trupul ştie mai mult. Fals jurnal la Pupa 

russa (2006). Paginile ficţionale, postmodernist fragmentate de reflecţii metaficţionale, sunt 

astfel dublate de ample studii teoretice care oferă o viziune asupra literaturii şi de confesiuni 

„pseudo-diaristice“ ale unui eu predominant auctorial, minim biografic. 

Ipoteza de la care porneşte acest studiu este că, în ciuda eterogenităţii modurilor 

discursive practicate (ordonabile în jurul opoziţiei majore literar/ficţional — ştiinţific/critic, cu 

trecere prin modul autobiografic), ansamblul scrierilor lui Gheorghe Crăciun exprimă un sistem 

coerent de concepţii, construit pe fundamentul unei tematici centrale. 

Elementul de unitate îl reprezintă raportul beligerant dintre trup şi literă, două concepte 

care, conform principiului baudelairian („Pentru a pătrunde sufletul unui poet, trebuie să căutăm 

în opera sa cuvintele care apar cel mai frecvent. Cuvântul va traduce obsesia“13), îşi câştigă şi 

prin recurenţă statutul de obsesii. Însă nu numai criteriul cantitativ le îndreptăţeşte centralitatea, 

ci şi unul al calităţii, întrucât opoziţia se dovedeşte, în dimensiunea semnificaţiilor ei, extrem de 

fertilă şi dinamică, solicitând, din perspectiva autorului, continue abordări şi contextualizări. În 

fapt, fiecare lucrare propune, în momentul apariţiei sale, noi interpretări sau reevaluări ale acestei 

relaţii tensionate, drept dovadă că ea constituie o preocupare mentală permanentă a autorului. 

2. Un conflict universal 

Conflictul dintre trup şi literă are, în opera lui Gheorghe Crăciun, un caracter 

complex, care impune cercetarea conceptelor în dinamica lor; aria semnificaţiilor rezultante 

nu este aşadar un dat stabil, egal cu sine în orice moment al investigaţiei, ci un ansamblu 

polimorf, proteic, un spaţiu al beligeranţei perpetue, în care victoriile unuia sau ale celuilalt 

dintre concurenţi reclamă acceptarea şi asumarea provizoratului şi a metamorfozei.  

Studiul particularităţilor de manifestare a unui astfel de conflict în opera unui 

scriitor contemporan devine cu atât mai relevant cu cât dilema în cauză nu este o creaţie a 

epocii noastre, ci o prelungire personalizată a unei opoziţii ce şi -a câştigat, se pare, dreptul 

la universalitate: ceea ce Susan Sontag numea „hipertrofia intelectului în dauna energiei şi 

                                                           
13Charles Baudelaire, apud Hugo Friedrich, Structura liricii moderne (de la mijlocul secolului al XIX-lea până la 

mijlocul secolului al XX-lea), traducere de Dieter Fuhrmann, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969, 

p. 43. 
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a aptitudinilor senzoriale“, ca „dilemă ajunsă deja clasică“ 14  a culturii noastre, se 

subordonează de fapt „confruntării fără de sfârşit dintre raţional şi iraţional“ 15 ; aceste 

atribute corespund însă, la rândul lor, celor două dimensiuni esenţiale ale fiinţei, 

responsabile de dualismul imanent al omului.  

Răspunzând unei tentaţii de căutare a originii, prima dedublare este atribuită de Otto 

Rank individului primitiv confruntat cu experienţa morţii. Narcisist sau dependent de 

propriul trup, acesta s-a simţit ameninţat de realitatea, devenită din ce în ce mai evidentă, a 

morţii, considerată iniţial accidentală16. Contextul conflictual naşte credinţa în suflet, la început 

reprezentat ca dublu identic al trupului, pe urmă esenţializat prin decorporalizare: „Aşa deci 

credinţa primitivă în existenţa sufletului nu este la început nimic altceva decât un fel de credinţă 

în nemurire care dă o dezminţire energică puterii morţii. [...] Ideea morţii a devenit suportabilă 

prin intervenţia dublului, al cărui rol este acela de a asigura o altă viaţă după aceasta“17. 

Începând de aici, istoria culturală a umanităţii poate fi panoramic vizionată în funcţie de 

poziţia adoptată în această permanentă confruntare dintre trup şi suflet, ce creează impresia 

diversităţii prin multitudinea măştilor însuşite; există un gen proxim al dialecticilor trup — 

suflet/spirit, raţiune — sensibilitate, ştiinţă —artă, empirism —epistemologie, contingent — 

transcendent, material — imaterial, iar diferenţele specifice ţin de spiritul veacului ce le 

interpretează. 

Limitându-ne la literatură, ştim că „propria sa problemă“ este cea „a reprezentării omului 

şi realităţii“. Or „calitatea unei concepţii despre om provine dintr-o modelare cantitativă într-o 

imagine istoric specifică a contrariilor spirit — trup“18.  

Aşadar nu e de mirare faptul că Gheorghe Crăciun se înscrie în rândul „modelatorilor“ 

atunci când denunţă izomorfismul relaţiilor trup — literă, corporal — scriptural, senzaţie — 

intelecţie; în acest fel, alături de literatură în general, şi tema fundamentală a scriiturii sale 

este subordonată aceleiaşi dominante: „Din conflictul dintre trup şi literă, dintre corporal şi 

scriptural, dintre senzaţie şi intelecţie, din acest contradictoriu dinamism în logica fiinţei noastre 

(alfabetizate!), pasibil la fiecare pas pe hârtie de o iluzorie sintetizare, se constituie, se 

deconstituie şi se reconstituie substanţa literaturii, permanenţa şi remanenţa sa estetică“19. 

                                                           
14Susan Sontag, Împotriva interpretării, postfaţă de Michaela Anghelescu Irimia, traducere de Mircea Ivănescu, 

Bucureşti, Editura „Univers“, 2000, p. 17. 
15Paul Cornea, Interpretare şi raţionalitate, Iaşi, POLIROM, 2006, p. 103. 
16Otto Rank, în Dublul. Don Juan declară că pentru individul arhaic „moartea nu este un eveniment natural, ea se 

datorează unei vrăji“; traducere de Georgeta-Mirela Vicol, prefaţă de Petru Ursache, Institutul European, Iaşi, 1997, 

p. 140. 
17Ibidem, p. 140. 
18 Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Competiţia continuă. Generaţia ’80 în texte teoretice (antologie), Piteşti, 

Editura „Paralela 45“, 1999, p. 274. 
19Ibidem, pp. 272 — 273. 
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Simţim aici nevoia unei adăugiri: fiinţa alfabetizată, cea care poartă povara (felix culpa!) 

întregii moşteniri culturale, nu se deosebeşte în esenţă de fiinţa nealfabetizată (individul primitiv) 

decât prin proteismul şi multiplicarea măştilor pentru trup şi literă/suflet/spirit. Căci litera 

devine un avatar al sufletului, este interiorizată ca jumătate a fiinţei umane, şi preia tensiunile 

inerente conflictului cu dublul său, trupul, lărgind aria semnificaţiilor unui raport inepuizabil, 

mereu problematic. 

3. Un conflict central. „Trup şi literă“ 

Primele coordonate ale conceptelor ar trebui căutate în articolul al cărui titlu îl compun, 

publicat pentru prima dată în revista „Astra“, 5, 6, 1983. Centralitatea acestuia în cadrul operei 

este confirmată şi de „intenţia  autorului“, care alege să-l reediteze în contexte diverse: fie îl 

introduce între paginile ficţionale ale romanului Frumoasa fără corp, ca mărturisire eseistică a 

viziunii despre literatură, fie îl înscrie în Cuvântul prozatorilor Generaţiei ’80, a cărei antologie 

o coordonează, sub titlul Competiţia continuă. Generaţia ’80 în texte teoretice. Şi în „intenţia 

lectorilor“ avizaţi, articolul este esenţial, de aceea inclus de către Ioan Bogdan Lefter în editarea 

postumă (2009) a Pactului somatografic. 

În forma sa eseistică, textul reprezintă el însuşi un teritoriu tensionat care „încearcă“ să 

concilieze periplul livresc, ca rigoare a stilului ştiinţific, cu personalizarea prin selecţie şi 

raportare a referinţelor culturale la propria viziune despre literatură, trup şi literă, aşa cum 

remarcă Ion Bogdan Lefter: „în special partea a doua a eseului, după un excurs preponderent 

istoric, estetic şi filosofic, articulează teoria de uz personal pe care Gheorghe Crăciun o va 

ramifica şi o va extinde [...]“20. 

O viziune diacronică asupra literaturii îl conduce pe autor la revelaţia omniprezentei 

interdependenţe dintre dimensiunea senzorială, corporală a omului şi manifestările sale literar-

artistice. Prin verificări punctuale, la intervale de aproximativ un secol, Gheorghe Crăciun 

testează rezistenţa binomului şi constată că fiecare perioadă din istoria literaturii vine cu propria 

contextualizare a relaţiei; aşadar, la 1750 „«poemul este o realizare senzorială perfectă» [...] 

peste 121 de ani [...] «poetul devine vizionar printr-o îndelungă, imensă şi lucidă dereglare a 

tuturor simţurilor»“, pentru ca peste încă 122 de ani „«plăcerea textului»“ să fie „«acea clipă în 

care corpul meu îşi va urma propriile idei — căci corpul meu nu are aceleaşi idei cu mine»“21. 

În fond, Baumgarten, Arthur Rimbaud şi Roland Barthes sunt trei martori citaţi să susţină 

indestructibila legătură dintre simţuri şi literatură, temporar ocultată de consecinţele unei 

„nenorociri“,„denunţată de Platon“ şi recontextualizată de Gheorghe Crăciun: „Grecii au numit 

                                                           
20Ion Bogdan Lefter, în Gheorghe Crăciun, Pactul somatografic, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ion Bogdan Lefter, 

Piteşti, Editura „Paralela 45“, 2009, p. 22. 
21Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 272. 
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litera gramma. Iar Quintilian este acela care transformă prin calchiere termenul derivat 

grammatike în cunoscuta nouă de multe sute de ani încoace literatură“22. Într-adevăr, în Le 

Dictionnaire Étymologique Latin, „littĕraoulītĕra, æ(f.), caractère d’écriture, lettre“ este pusă în 

relaţie etimologică cu literatura: „Quintilian […] dit que litteratura a été fait sur le modèle du 

grec […] pour désigner la grammaire“23. Acesta este motivul pentru care „literatura e multă 

vreme, până în secolul al XVIII-lea ne spune Robert Escarpit, un concept al literei şi al efectelor 

sale plurisemnificatoare, al culturii în general, al scrierilor de orice tip, cu sensuri încă 

nesedimentate şi neconsolidate în forma lor de azi“, însemnând „pentru Cicero, Seneca, Tacit şi 

Tertulian, de exemplu, […] scriitura, gramatica, filologia, alfabetul, ştiinţa şi erudiţia, adică 

Spiritul, Raţiunea, Legea, Ordinea, Adevărul“24. 

Se impun deja câteva observaţii: în primul rând, litera este un concept plurisemnificator, 

ceea ce înseamnă că trecerea ei în „corpul“ literaturii nu va facilita definirea irevocabilă a celui 

din urmă termen; dimpotrivă, stabilizarea monosemantică a cuvântului literatură este deja 

compromisă, pentru că littera din sânul ei deschide calea polisemantismului.  

În al doilea rând, semnificantul — literatură — pentru semnificatul — „«ansamblul 

operelor scrise care au caracter estetic»“25—este în realitate „un uzurpator [...] al mai naturalului 

«poiein»“26, cu sensul de „creaţie“,  fapt care nu rămâne fără consecinţe. Devenind „cuvânt de 

bază“ al literaturii, littera îşi impune şi zestrea semantică de omoloagă a lui gramma; odată 

latinescul poesis (gr. poiesis) înlăturat, termenul „literatura“ trebuie să includă şi sensurile 

coagulate în timp în jurul ideii de „creaţie“. Prin urmare, „chiar şi în secolul XIX, conceptul de 

literatură se va dovedi extrem de generos cu spaţiul pe care îl tutelează, el înglobând toate textele 

scrise cu conţinut umanistic“27; mai mult decât generozitatea, se cade remarcată ambiguitatea 

termenului: el se impune ca problematic deoarece acoperă o arie de semnificaţii suficient de 

vastă încât să includă cel puţin două opoziţii majore (între proză şi poezie, apoi între ideea de 

ştiinţă şi cea de sensibilitate). Ambivalenţa face posibile metamorfozele semantice radicale pe 

care le suferă de-a lungul timpului. 

4. O criză identitară: literatura ca trup sau ca literă? 

Aşadar, conceptul de literatură are o istorie lingvistică încărcată ce pune în dificultate 

definirea sa irevocabilă; însă mai importantă decât istoria lingvistică a termenului este, pentru 

scopul acestei lucrări, istoria „minoră“ a receptării sale de către Gheorghe Crăciun, 

                                                           
22Ibidem, p. 273. 
23Michel Bréal, Anatole Bailly, Dictionnaire Étymologique Latin, sixième édition, Paris, Librairie Hachette Et Cic 

79, Boulvard Saint-Germain, 79, 1906, p. 169. 
24Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit. , pp. 273 ― 274. 
25Idem, Introducere în teoria literaturii, ediţia a II-a, Chişinău, Editura „ Cartier“, 2003, p. 7. 
26Idem, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 273. 
27Ibidem, p. 10. 
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reconstituibilă prin cercetarea utilizărilor din cadrul operei. Înarmaţi cu acest criteriu şi obligaţi 

la schimbarea perspectivei, observăm că istoria receptării nu e nicidecum minoră şi că literatura 

este problematică nu numai în general, ci şi în acest caz particular.  

Cel puţin în aceeaşi măsură ca trupul şi litera, conceptul de literatură corespunde unei 

obsesii auctoriale; este firesc să fie aşa, deoarece nu termenii în sine, ci relaţia care se stabileşte 

între ei, dinamica nenumăratelor posibilităţi de combinare şi contextualizare impun 

problematizarea. Or, toată această dinamică a interacţiunii dintre trup şi literă are ca spaţiu de 

manifestare literatura, concept complex, conţinător neloial al ambelor şi partizan oportunist al 

unuia sau al celuilalt, în funcţie de orizontul de aşteptare al epocii istorice. Aşa se explică faptul 

că „retoricile Antichităţii şi ale Evului Mediu, adevărate reţetare normative extrem de detaliate, 

sunt tot atâtea încercări şi reuşite în a controla şi formaliza manifestările trupului în literă“; căci, 

„pentru o mentalitate subsumată legii «armoniei sferelor», trupul este un factor perturbator, un 

element al dezordinii, un spaţiu al iraţiunii, o contingenţă instabilă, incertă“, pe când „litera şi 

spiritul literei sunt purtătoare de echilibru, de consecvenţă, de stabilitate, de transcendenţă“28. 

Turnura axiologică spectaculoasă, deşi inteligibilă şi justificată pentru un privitor 

contemporan al spectacolului beligeranţelor din interiorul literaturii, nu a fost uşor de înfăptuit: 

pentru a-şi „răscumpăra“ trupul, literatura a trebuit „să-şi recupereze pas cu pas «naivitatea şi 

sensibilitatea» prealfabetică, să înfrunte şi să accepte agresiunea raţiunii, a moralei şi a dogmei 

religioase, ajungând cu dificultate la un principiu «sentio, ergo sum» care să se bucure de tot 

atâta recunoaştere şi consideraţie ca şi cel filosofic“29. 

O ipostază literară „la fel de“ extremă, însă opusă prealfabetismului, regăseşte autorul în 

clasicismul francez: „Când litera domină trupul, când îl înfrânge şi şi-l subsumează, literatura e 

asemănătoare Metafizicii, apropiindu-se de uscăciunea conceptelor, de ariditatea definiţiilor, de 

abstracţia raţionamentelor. Clasicismul francez va cunoaşte pasiunea în calitatea sa de concept 

moral fără substrat umoral. Corneille, Racine, Boileau pun în funcţiune sublime maşinării 

prozaice, sintactice, caracterologice care sublimează simţurile în simţăminte mişcate de 

comandamentele etice opuse, făcând din trup nu o imagine ascunsă, ci una absentă. Sensul (le 

sens) îşi ignoră aici, cu tot rafinamentul de care limba şi cultura franceză sunt pe moment în 

stare, baza etimologică“30. 

Înfăptuirea, adică eliminarea trupului din literatură, a fost posibilă în acest caz extrem 

deoarece limbajul, prin natura sa subordonată scrierii, „se dovedeşte bun pentru lumea din afară, 

nu pentru cea dinăuntru. El se potriveşte obiectelor exterioare, nu senzaţiilor, sentimentelor, 

                                                           
28Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 274. 
29Ibidem, p. 275. 
30Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 275. 
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gândurilor. Limbajul ordonează spaţiul din afara conştiinţei noastre, dar el nu ne poate spune 

nimic despre mişcările interioare care conduc la existenţa acestei ordini lingvistice“31.  

S-ar putea trage de aici concluzia că, în viziunea lui Gheorghe Crăciun, literatura este din 

punct de vedere genetic mai apropiată de literă, iar înclinarea balanţei înspre trup presupune efort 

şi sacrificii substanţiale deoarece contravine „firii“ literare. Exemplar de sacrificial este actul 

poetic depersonalizator practicat de Rimbaud: numai prin dereglarea tuturor simţurilor, adică 

prin instalarea voită a anarhiei senzoriale este posibilă declanşarea crizei lingvistice şi, implicit, 

iminenţa invenţiei unui limbaj care să exprime simţurile. „Iată de ce «vizionarismul» lui 

Rimbaud este unul al trupului. Atingerea «necunoscutului» («eu este altcineva») înseamnă 

înainte de toate «a găsi un limbaj», care să rezume totul: «miresme, sunete, culori», adică 

simţurile“32. Sacrificiul nu înseamnă numai autoagresiune, ci şi agresiune asupra limbajului, iar 

faptul că orice dezechilibru în favoarea trupului este perceput ca act de violenţă, deci nefiresc sau 

împotriva firii („orice violare a sintaxei, orice depăşire a statutului semantic al metaforei şi 

metonimiei, orice încercare de perforare a unei rostiri literare canonice descriu de obicei o 

agresiune conştientă a trupului, a vieţii, împotriva literei“ 33 ), ar putea întări concluzia 

consubstanţialităţii „primare“ dintre literă şi literatură. 

Şi totuşi această concluzie este la fel de valabilă ca orice alta în ceea ce priveşte viziunea 

lui Gheorghe Crăciun asupra naturii literaturii, asupra soluţionării conflictului prin victoria 

trupului sau a literei. Mai exact, valabilă în acceptarea provizoratului ei, în abilitatea de a accepta 

răsturnarea, în comprehensiunea faptului că reversibilitatea opţiunilor de viziune nu este o 

consecinţă a vreunei predispoziţii histrionice a „vizionarului“. Ea este, dimpotrivă, o dovadă a 

autenticităţii, o asumare a condiţiei fluide a eului şi a minţii omeneşti, deprinsă cu timpul să fie 

suspicioasă, interogatoare sau chiar negatoare. 

Relaţia dintre scriitorul Gheorghe Crăciun şi conceptul de literatură este una tensionată şi 

datorită scepticismului permanent bidirecţional: dacă cel mai adesea scriitura lasă impresia unei 

neîncrederi funciare a autorului în potenţele limbajului de a-i exprima fiinţa, nu puţine sunt 

momentele în care suspiciunile sunt invers orientate, într-o autochestionare cu privire la propriile 

abilităţile de mânuire a limbajului.   

Insistând asupra faptului că tocmai fluiditatea gândirii, ambivalenţa potenţială a rezolvării 

conflictelor, dinamica internă a viziunii lui Gheorghe Crăciun trebuie valorizate pozitiv, ca 

                                                           
31Idem, Mecanica fluidului. Culegere de lecţii introductive cu exemple, definiţii, întrebări şi 36 de figuri introduse în 

text, Chişinău, Editura „Cartier“, 2003, p. 35. 
32Idem, „Trup şi literă“, în Op. cit., pp. 274 — 275. 
33Ibidem, pp. 275 — 276. 
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atribute „tari“ ale unei scriituri practicate în Abendland (un spaţiu al „ontologiei slabe“34), sunt 

necesare câteva concluzii legate de importanţa şi funcţionalitatea receptării articolului „Trup şi 

literă“ ca nucleu al întregii opere. 

În primul rând, considerăm că articolul introduce tema centrală a întregii sale scriituri, şi 

anume concurenţa dintre viaţa asumată direct, printr-un abandon neregretat în senzorialitate, şi 

cea mediată, temperată prin distanţare analitică sau livrescă. Mai mult decât tema, articolul oferă 

şi sugestia caracterului problematic al dilemei, prevenind asupra multiplelor forme pe care le-a 

îmbrăcat în cursul istoriei sau asupra diverselor soluţionări posibile. Şi în ciuda privilegierii 

trupului, „pentru că trupul e viu şi litera nu, tocmai pentru că trupul ştie întotdeauna mai multe 

despre lume şi limbă şi e mai bogat în sensuri potenţiale decât orice literatură efectivă“35, textul 

creditează imposibilitatea opţiunii definitive, confirmată ulterior în jurnal: „Rămâne de văzut 

dacă puterea unor oameni de a ignora concretul, viaţa cotidiană, de a se izola de câmpurile 

magnetice ale percepţiei şi sensibilităţii, pentru a se dedica în exclusivitate gândirii abstracte este 

cu adevărat o putere. Unde trebuie să punem noi accentul în viaţă, ca şi în creaţie, în cunoaştere, 

ca şi în trăire, nimeni nu ştie cu adevărat“36. 

În aceeaşi ordine de idei, eseul introduce în câmpul vizual al cititorilor conceptele-cheie 

cu ajutorul cărora îşi construieşte teoria despre corporalitatea scriiturii, deschizând totodată aria 

semnificaţiilor acestora. Lista termenilor esenţiali nu trebuie extinsă nefuncţional; de fapt 

considerăm că trup, literă şi literatură acoperă registrul conceptual fundamental, devenind centri 

de semnificaţie ai întregii opere, prin capacitatea de a-şi subordona o diversitate de semne, în 

dinamica relaţiilor pe care le stabilesc în cadrul textului: trupul intră într-o relaţie fundamentală 

de opoziţie cu litera, iar fiecare stabileşte o relaţie metonimică, de tip parte — întreg  cu 

literatura. Variaţiunile pe tema literaturii sunt generate de diferitele grade de intensitate sau 

forme în care aceste relaţii se pot înfăptui. 

O receptare corespunzătoare a conceptelor presupune raportarea la întreaga reţea de 

semne prin care acestea sunt prezente în text. De exemplu, potrivit unei selecţii nesistematizate, 

trupul este: realizare senzorială, sarcină ontologică, plăcere, acte senzoriale şi intuitive, incerte 

şi obscure, gnoseologia inferior, antropocentrism somatic imanent, natural, „micile percepţii“, 

reprezentare, consistenţă senzorială, percepţie, psihologie, real, prodigioasă corporalitate, oral, 

sincretism senzorial, materie, diseminare corporală, convulsie a instinctelor vitale, dialectică a 

bio-psiho-socialului, imperativ ontologic, deviere, sensibilitate; în aceeaşi ordine de idei, litera 

este prezentă în text ca: poem, acţiune poetică, lucidă, bibliotecă, hârtie, text, idei, scriptural, 

                                                           
34 Gianni Vattimo, Dincolo de subiect. Nietzsche, Heidegger şi hermeneutica, traducere de Ştefania Mincu, 

Constanţa, Editura „Pontica“, 1994, p. 53. 
35Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 281. 
36Idem, Mecanica fluidului..., ed. cit., p. 27. 
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intelecţie, alfabetizat, estetică, valoare filosofică, cartezieni, conceptele, sensuri, scris, alfabet, 

semn, calchiere, cultură, scriere, gramatică, limbaj, maşină cibernetică, gramatică retorică, 

principii, procedee, raţiune, morală, dogmă, sintaxă, metaforă, metonimie, rostire literară 

canonică ... 

Acestea sunt doar câteva exemple de diseminare a conceptelor în text care conduc la 

concluzia că trupul pare să fie pentru Gheorghe Crăciun un spaţiu al dinamicii interioare, al cărui 

punct de interes îl reprezintă mecanismele senzorialităţii sau, cum ar zice Roland Barthes, „«un 

trup al juisării, alcătuit numai din relaţii erotice...»“ 37 ; mai mult decât prezenţa carnală, 

consistentă, el oferă o confirmare prin simţuri a acestei prezenţe, în timp ce litera presupune mai 

ales artificiu, manoperă efectuată după un set impus de reguli. 

Chiar mai clar decât prin acumulare descriptivă, ele sunt definite în cadrul relaţiei de 

opoziţie: „Atunci când am opus literei trupul, nu am avut în vedere altceva decât contradicţia 

(existenţială şi istorică) dintre raţiune şi sensibilitate, dintre normă şi formă, dintre dogma 

fixităţii alfabetice şi ereziile spontaneităţii senzoriale“38. 

5. O aparentă soluţie lingvistică: identitatea dintre trup şi literă 

Mai categorică este definiţia literei din jurnal: „Ce este, de fapt, Litera? Ea este uzajul, 

uzura cuvintelor, sensul comun şi comunitar al noţiunilor noastre. Litera înseamnă obişnuitul, 

banalitatea, transparenţa depersonalizată, ceea ce pare propriu, limpede, firesc, recognoscibil. 

Litera este stereotipia“39. 

Autorul se află în momentul unei revelaţii fundamentale, de natură filosofică, în ceea ce 

priveşte una dintre dimensiunile esenţiale ale limbajului, numită de Eugeniu Coşeriu, „la fel ca 

Antonio Pagliaro, alteritate“ şi rezumată astfel: „vorbim «ca alţii» pentru a putea vorbi «pentru 

alţii»“ 40 . Reluându-l pe „M. Merleau-Ponty (care) scrie: «când vorbesc sau când înţeleg, 

experimentez pe altul în mine însumi şi pe mine în celălalt»“, acesta explică alteritatea prin 

„faptul că simţim în noi pe ceilalţi“41. Şi mai apropiat de sensul comun şi comunitar denunţat de 

Crăciun se exprimă John Dewey: «fără îndoială, limbajul se referă la anumite obiecte, însă în 

primul rând se referă la o altă existenţă individuală, o existenţă psihică. Limbajul se îndreaptă 

către alţi oameni, cu care se stabileşte comunicarea, aşa încât ceva devine comun (subl. n.), şi 

numai prin această referinţă la alţii desemnarea devine generală şi obiectivă. […] Numai prin 

                                                           
37Roland Barthes, apud Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 280. 
38Gheorghe Crăciun, Op. cit., p. 277. 
39Gheorghe Crăciun, Mecanica fluidului. Culegere de lecţii introductive cu exemple, definiţii, întrebări şi 36 de 

figuri introduse în text, Chişinău, Editura „Cartier“, 2003, p. 10. 
40Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală, 

antologie, argument şi note de Dorel Fînaru, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2009, p. 33. 
41Idem, Prelegeri şi conferinţe (1992 ― 1993), Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide“, 1994, p. 21. 
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intersubiectivitate ceva devine obiectivitate, ţine de obiectivitatea lucrurilor»“42. Şi raportându-se 

la aceste viziuni, Eugeniu Coşeriu declară alteritatea drept „trăsătura originară, fundamnetală“ a 

limbajului, deoarece „totdeauna vorbirea, limbajul efectiv realizat, este o continuă atribuire a 

eului. I se atribuie celuilalt aceeaşi conştiinţă cu a vorbitorului. […] Sigur că, în realitate eu nu-i 

cunosc pe ceilalţi în conştiinţa lor, căci la percepţie se poate ca lucrurile să se prezinte diferit. 

Atunci trebuie ca eu să le atribui celorlalţi mereu posibilitatea de a înţelege, să cred că sunt ca 

mine, că sunt şi eu pentru ei ceea ce sunt ei pentru mine“43. 

Conducând, în chip caracteristic, problema într-un spaţiu al beligeranţei, Gheorghe 

Crăciun analizează din perspectiva inversă, a creatorului, pentru care alteritatea/dimensiunea 

litera-lă a limbajului este traumatizantă, şi ajunge, în fond, la aceeaşi concluzie: „chiar şi 

discursul individual (discursus= alergare în toate părţile, împrăştiere) este o formă de diseminare 

a eului, de risipire a sensului. Nu se poate scrie în afara sentimentului că lumea ― obiectele, 

fiinţele şi fenomenele sale ― trebuie tot timpul învinsă. Înfruntarea aceasta e una fără sfârşit. 

Orice text încheiat şi orice încetare a războiului e o victorie incertă, provizorie.[…] Ea (literatura, 

a. n.) s-a născut din revolta împotriva limbajului uzual care reduce la o schemă oarecare 

individualitatea irepetabilă, tot ceea ce e viu în noi“44. 

Pentru a per-manent-iza tot ceea ce e viu în el, scriitorul trebuie să imprime în literă 

(scripta) propriul trup (imanenţa sa). De aceea, încă din momentul scrierii acestui articol, 

Gheorghe Crăciun e conştient de faptul că scrisul este o cale de a oferi durabilitate fiinţei 

individuale, unice şi irepetabile, doar dacă reuşeşte să-l obiectiveze pe cel care scrie, adică să-i 

transforme trăirile în obiecte (lingvistice) recognoscibile şi inteligibile, deci comune şi celorlalţi 

(cititorilor). Numai în acest fel, scripta (i)manent. 

Funcţionând ca „un impuls, o premisă, un catalizator al scriiturii“45, trupul este pentru 

Gheorghe Crăciun o dimensiune a fiinţei, scriptibilă prin limbaj, care corespunde creativităţii, în 

sistemul coşerian, cu atît mai mult cu cât aici se consideră că ea „aparţine individului“ şi nu 

„sistemului“ 46  lingvistic, ca în viziunea lui Noam Chomsky: „în concepţia lui E. Coşeriu, 

creativitatea şi alteritatea sunt două principii universale în funcţionarea limbajului uman, opuse şi 

totuşi coexistente, primul privind limba ca activitate creatoare a indivizilor care o folosesc, iar al 

doilea privind limba ca destinată şi altora, deci orientată spre interlocutor. Efectele celor două 

principii sunt opuse: creativitatea determină variaţia lingvistică, fiind responsabilă de dinamica 

                                                           
42John Dewey, apud Eugeniu Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe…, pp. 21 ― 22. 
43Ibidem, p. 22. 
44Gheorghe Crăciun, Mecanica fluidului…, p. 44. 
45Idem, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 280. 
46 Cf.Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană 

Dindelegan, Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Teoria limbii • Modele lingvistice • Fonetică • Fonologie • Gramatică • 

Vocabular • Semantică • Semiotică • Istoria limbii • Dialectologie • Pragmatică • Sociolingvistică • Stilistică • 

Poetică • Retorică • Versificaţie • Naratologie, Bucureşti, Editura „Nemira“, 2001, p. 148. 
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în sincronie şi în diacronie a oricărei limbi, în timp ce alteritatea are ca efect omogenitatea, 

asigurând înţelegerea reciprocă şi continuitatea lingvistică“47. 

În romanul Frumoasa fără corp, Gheorghe Crăciun defineşte trupul: „Când spun trup, nu 

mă gândesc numaidecât la constituţia anatomică, la fiziologie sau la miracolul fiziologic al 

existenţei. Trupul este gura vorbitoare, mâna şi mişcarea, clipirea pleoapei, sufletul, senzaţiile, 

prezenţa gândului, emoţia şi atingerea, tăcerea cărnii, acea interioritate raţională şi viscerală din 

care se naşte limbajul“48. Mai mult decât atât, „trupul nu e limbajul şi tocmai această non-

identitate instituie spaţiul privilegiat prin dramatismul său al literaturii“49, pentru că autorul 

asociază limbajul cu scriitura, opunându-le cuplului vorbire ― limbă: „limba e o calitate a 

trupului oral, gestual, instinctual în ultimă instanţă, în timp ce limbajul aparţine unui trup vrând-

nevrând imaginar, proiectiv, întrucât scris, înscris în stabilitatea supracategorială a literei“50. 

Asocierea dintre vorbire şi trup este şi mai explicită în jurnal: „un adevăr 

incontestabil: corporalitatea vorbirii. Vorbirea este imposibilă fără ajutorul trupului, al 

buzelor, al dinţilor şi limbii, al faringelui şi coardelor vocale, al plămânilor şi muşchilor 

faciali.[…] Vorbirea este corporală în însuşi miezul ei care înseamnă sensul, cuvântul, 

exprimarea, conţinutul vorbit. Cuvintele rostite sunt încărcate de trup (precum o baterie de 

electricitate), de individualitatea celui care vorbeşte“51. 

Gheorghe Crăciun nu ia în calcul faptul că „littera nu înseamnă în gramatica veche 

latină şi în Renaştere «literă», «literă scrisă», ci înseamnă «element al vorbirii, care se 

poate prezenta ca sunet sau ca literă scrisă», şi deci littera, fiind această noţiune 

superioară, se prezintă ca vox sau ca figura, adică ori este sunet, ori este figură desenată“52, 

aşa cum dovedesc Nebrija, Hjelmslev şi Eugeniu Coşeriu. El purcede la o abordare 

specifică identităţii sale de scriitor şi, păstrând intensitatea conflictuală a relaţiei,  o 

transferă doar din spaţiul litterei în cel al literaturii, adică în zona propriei activităţi 

creatoare. Dimpotrivă,  pentru o abordare lingvistică este mai fertilă menţinerea opoziţiei 

dintre vox şi figura în cadrul litterei. 

Reducând littera la figura, Gheorghe Crăciun restabileşte conflictul prin inserţia 

trupului, ca variantă literară pentru lingvisticul vox.În fond, în ciuda diferenţelor de 

perspectivă, este tratată de fapt aceeaşi opoziţie majoră între ceea ce este unic, diferit în 

fiinţa umană şi ceea ce se aseamănă. Transferată la nivelul limbajului, considerat în 

                                                           
47Ibidem, pp. 147 ― 148. 
48Gheorghe Crăciun, Frumoasa fără corp, ediţia a II-a revăzută, însoţită de un dosar de receptare critică, prefaţă de 

Carmen Muşat, Bucureşti,Grupul Editorial „Art“, 2007, p. 367. 
49Idem, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 281. 
50Ibidem, p. 278. 
51Gheorghe Crăciun, Mecanica fluidului…, p. 85. 
52Eugeniu Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe…, p. 108. 
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descendenţă aristotelică drept energeia, „adică activitatea creatoare sau «liberă»“53, această 

opoziţie este răspunzătoare pentru două dintre universaliile limbajului, numi te de Eugeniu 

Coşeriu creativitate şi alteritate. 

6. Dualismul, ca proces al minţii creatoare 

Însă cel mai important aspect pe care îl dezvăluie articolul „Trup şi literă“ este, dincolo 

de „prezentarea generală“ a conceptelor, denudarea unei strategii textuale corespunzând unui 

mod analitic numit de Ioan Petru Culianu dualism şi definit ca „proces de gândire care, o dată 

pus în mişcare, produce de la sine o infinitate de variante perfect previzibile, plecând de la o 

simplă analiză logică“54. Potrivit acestei teorii, „bicompartimentaritatea creierului uman, aflată la 

baza clasificărilor duale“55 este unul dintre factorii care predispune la înţelegerea lumii în serii de 

opoziţii fundamentale: „zi — noapte, cald — rece, dreapta — stânga, femeie — bărbat“56.  

Definiţia genetică şi funcţională a literaturii ca sistem bazat pe o opoziţie fundamentală 

vorbeşte despre viziunea dualistă a lui Gheorghe Crăciun: „Din conflictul dintre trup şi literă, 

dintre corporal şi scriptural, dintre senzaţie şi intelecţie, din acest contradictoriu dinamism în 

logica fiinţei noastre (alfabetizate!), pasibil la fiecare pas pe hârtie de o iluzorie sintetizare, se 

constituie, se deconstituie şi se reconstituie substanţa literaturii, permanenţa şi remanenţa sa 

estetică“57. 

Mai mult decât atât, dualismul literaturii (ca sistem construit pe o opoziţie) este doar o 

consecinţă a unui dualism imanent al omului, a cărui origine o putem asocia cu „nenorocirea“ 

inventării alfabetului, dacă cedăm sugestiei lui Crăciun. Dacă-i dăm crezare lui Otto Rank putem 

merge până la momentul naşterii primului dublu al omului — sufletul — datorită fricii de 

moarte. Sau, dacă raţiunea noastră e stânjenită de fixarea temporală a unui astfel de proces, 

putem accepta „adevărul“ prezent al lui Ernst Cassirer, potrivit căruia „omul nu mai este 

considerat o simplă substanţă care există în sine şi trebuie cunoscută prin sine. Unitatea lui este 

concepută ca o unitate funcţională. [...] Ea nu admite doar, ea chiar cere o multiplicitate şi un 

caracter multiform al părţilor sale constitutive. Pentru că aceasta este o unitate dialectică, o 

coexistenţă a contrariilor. [...] Dacă există un echilibru în cultura umană, el poate fi descris doar 

ca un echilibru dinamic (subl. n.), nu ca unul static; el este rezultatul unei lupte între forţe opuse. 

                                                           
53Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său…, p. 42. 
54Ioan Petru Culianu, Arborele Gnozei. Mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern, ediţia a 

II-a, traducere de Corina Popescu, Iaşi, POLIROM, 2005, p. 32. 
55Ibidem, p. 77. 
56Ibidem, p. 116. 
57Ibidem, pp. 272 — 273. 
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Această luptă nu exclude acea «armonie ascunsă» care, după Heraclit, «este mai bună decât cea 

care este evidentă»“58. 

Aidoma, literatura, ca specie a culturii umane, există şi persistă graţie aceluiaşi echilibru 

dinamic, adică unei perpetue deconstituiri şi reconstituiri între graniţele reprezentate de două 

extreme, dincolo de care nu se poate merge: trup şi literă sau maxima senzorialitate/autenticitate 

şi maxima artificialitate. Foarte aproape de aceste extreme au mers cei doi poeţi, pe cât de 

moderni, pe atât de diferiţi în demersul lor: Rimbaud, un vizionar al trupului, şi Mallarmé, un 

practicant al poeziei/literei pure, al cărui „acţiune(a) poetică [...] este una extremă“59.  

Pagina albă, neantul, tăcerea — eşecuri ale modernismului şi replierea integratoare a 

postmodernismului dovedesc că şi în literatură limitele sunt insurmontabile. „Asemenea 

constrângerilor de ordin fizic care silesc celula să ia formă sferică şi organismele să nu se extindă 

dincolo de o anumită mărime dictată de gravitaţie; asemenea veşmântului care nu se poate lărgi 

la infinit fără a deveni neliniştitor de nefuncţional, şi care este obligat să nu se reducă prea mult 

sub dimensiunile conturului fizic al trupului omenesc, obiectele ideale sunt sisteme care operează 

într-o dimensiune logică şi nu pot coborî sub premisele lor (în general cât se poate de simple). 

Sistemele sunt fractalice în natură, adică tind să producă soluţii ad infinitum potrivit unor reguli 

(simple) de generare. Iar ele interacţionează în chipuri cât se poate de ciudate, formând alte 

sisteme, al căror tipar general, de tulburătoare complexitate, poate fi numit istorie“60. 

O viziune a literaturii ca procesualitate a concurenţei dintre trup şi literă este posibilă 

deoarece, aşa cum am văzut, literatura este un concept complex, care îşi recuperează prin calc 

lingvistic dublul, devenind într-o astfel de interpretare un semn total, ce permite mişcarea 

bidirecţională: „de fapt, încetul cu încetul, literatura s-a văzut posesoarea unei retorici generale 

ambivalente, izomorfe constituţiei sale substanţiale, centrate după caz pe trup sau literă“61.  

Acest tip de comprehensiune a logicii interne a cuvintelor este revelatoriu pentru 

dualismul de gândire al lui Gheorghe Crăciun şi nu constituie nicidecum un caz singular. Doar în 

articolul „Trup şi literă“, el oferă o colecţie impresionantă de exemple: sensus este, şi el, un 

termen „plenar [...] în care realitatea e comprimată în calitatea ei de simţşi sens“; con-ştiinţa 

atrage prin „semnificaţia specială a particulei con- [...] el indică o împreunare a două lucruri, 

senzaţie şi sens, ambele fiind prezente în mintea conştientă, arată Collingwood“ şi trebuie 

canalizată către „bipolaritatea fiinţei umane“, altfel „literatura riscă să rămână pur şi simplu 

                                                           
58 Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, traducere de Constantin Cosman, 

Bucureşti, Editura „Humanitas“, 1994, p. 308. 
59Gheorghe Crăciun, „Trup şi literă“, în Op. cit., p. 279. 
60Ioan Petru Culianu, Op. cit., p. 27. 
61Ibidem, p. 277. 
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literă, idee, schemă abstractă, cogitaţie eventual filosofică“62; iar „temperat-rafinatul senzualist 

de bibliotecă Roland Barthes“ 63  îl atrage pentru că vede în „sapienţa(savoir) şi 

savoarea(sauveur) noţiuni înrudite şi complementare precum sensul şi simţul“64. 

Prin această viziune asupra cuvintelor, Gheorghe Crăciun îndreptăţeşte concluzia 

coşeriană: „în jurul reprezentării există un mănunchi de funcţiuni de evocare, avem de-a face ― 

după o formulă întrebuinţată de un filosof american, Marshall Oliver ― cu acea bogată 

ambiguitate a cuvântului, care poate denota cu precizie ceva, fără a renunţa în acelaşi timp şi la 

alte denotări“65. Şi, chiar dacă pune în relaţie metonimică de tip parte ― întreg limbajul cu viaţa 

(„simultaneitatea existenţei e marele său duşman. Scrisul ar vrea să devină un spaţiu de simulare 

politropică. Ştim doar că viaţa e produsul conjugat al unor acte intelective, senzoriale, etice, 

sentimentale etc. Pagina e silită să devină un spaţiu de interferenţă şi sinteză a fascicularităţii 

existenţei noastre“ 66 ), inversează, prin interesul pentru integralitatea semantică a cuvintelor 

scrise,  raportul metonimic, devenit întreg ― parte atunci când se referă la relaţia dintre limbajul 

poetic/literar şi celelalte tipuri de limbaj, în aceeaşi direcţie a demonstraţiei coşeriene: „limbajul 

poetic nu poate fi o deviere faţă de limbaj pur şi simplu sau faţă de limbajul de toate zilele, ci 

dimpotrivă, limbajul poetic, în care se actualizează ceea ce ţine deja de semn, este limbajul cu 

toate funcţiunile lui, adică este plenitudinea funcţională a limbajului, şi că, dimpotrivă, limbajul 

de toate zilele şi limbajul ştiinţific sunt devieri, fiindcă sunt rezultatul unei drastice reduceri 

funcţionale a limbajului ca atare“67. 
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ÎMPĂCAREA CU SINELE DUBLU 

 

prof. Elena-Cristina POPESCU 
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Pactul somatografic, volumul publicat la editura „Paralela 45“, în 2009, se numără printre 

ultimele apariții editoriale ale lui Gheorghe Crăciun. Din nefericire, post-mortem; din fericire, 

pentru că autenticitatea ontologică a operei o impune ca datorie morală prietenului său, Ion 

Bogdan Lefter, cel care prefaţează şi îngrijeşte ediţia. Dar, mai mult decât atât, cel care dezvăluie 
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şi uzează de toate resursele biografiei comune, pentru ca această ultimă carte să nu trădeze esenţa 

de „trup“ şi „literă“ a întregii opere semnate de Gheorghe Crăciun — absorbţia vieţii în text. 

Vizionată în singularitatea ei, lucrarea nu e mai puţin provocatoare: ea propune o altă grilă 

de lectură a prozei româneşti din ultimii 50 — 60 de ani, care să caute în scriitură fiziologia, 

sangvinitatea, fluxurile somatice ale autorului, mai exact ritmul vieţii care scrie şi se scrie. Ca 

orice provocare „crăciunizată“, această grilă autentifică şi calea inversă: lectorul caută în text 

senzorialitatea autorului, însă, în acelaşi timp, e invitat să-şi dubleze identitatea, prin inventarea 

unei a doua conştiinţe, a lucidităţii ce înregistrează fluctuaţiile propriului ritm cardiac, provocate 

de actul lecturii. Totul, pentru terapia obsesiei care l-a însoţit în întreaga viaţă şi operă: 

intensitatea trăirii, confirmarea actului de a trăi prin şi în scris; şi pentru exist/enţa la puterea a 

III-a: a scriitorului, a textului şi a cititorului. 

Aşadar, „vom căuta în cazul fiecărui autor vocea sa, cu identitatea irepetabilă, respiraţia lui 

sintactică, morfologia mişcărilor sale de repliere asupra fisurii esenţiale. Ideea mea e aceea că 

motivaţiile scrisului sunt în majoritatea cazurilor de natură corporală. În raportul dintre eul 

scriitural şi text, corpul poate părea un lest, un surplus, un atavism inutil. Pactul somatografic la 

care mă gândesc aici salvează corpul de la sacrificiu şi dă astfel corporalitate lumii scrise“ (p. 

38). 

Gheorghe Crăciun cunoaşte atât „mecanica fluidă“ de funcţionare a scriiturii cât şi pe cea a 

receptării: „Pe cititor nu-l interesează decât în rare cazuri motivaţiile scrisului. [...] El caută, de 

fapt, seducţia. [...] Dar ceea ce el nu ştie este faptul că seducţia este efectul indirect al unui tip 

special de egocentrism, de egotism, mai degrabă, consubstanţial creaţiei. O carte bine scrisă nu 

va fi niciodată focalizată asupra celui care citeşte, ci asupra celui care scrie şi care oferă astfel 

spre lectură lucruri seducătoare de a căror putere de seducţie de multe ori nici nu este conştient.“ 

(p. 37) 

De aceea, la niciunul dintre autorii „consultaţi“ somatografic (Mircea Horia Simionescu, 

Simona Popescu, Radu Petrescu, Ştefan Agopian, Mircea Nedelciu, Tudor Ţopa, Gheorghe Iova, 

Livius Ciocârlie, Daniel Vighi, Gabriela Adameşteanu) nu contează epicul, trama, ci doar 

„drama“ actului de a scrie, investigată cu maximă luciditate şi ştiinţificitate medicală. Scrisul 

mehaşist este supus unor „analize psiho-onomastice“ care arată nesuferinţa agonică a autorului, 

echilibrul fiinţei sale, şi conduc la diagnostic: MHS este un „scriitor-instituţie“, care „priveşte 

lumea de pe poziţii privilegiate, cuprinzătoare, instituţionale în ultimă instanţă“, căci „are oroare 

de sânge, dezordine, stările brute şi lipsa de măsură“. Pentru Simona Popescu însă, „cerebralul e 

doar un turn de control în concretul textului. Se poate vedea că Simona scrie şi cu burta, 

genunchii, părul, papilele gustative, memoria culturală a lumilor analogice din vârful degetelor.“  
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Această metodă de relectură a prozei româneşti contemporane se eliberează de limitările 

clasice ale obiectivităţii şi impersonalităţii critice; mai mult decât atât, ea caută în text maxima 

subiectivitate a autorului, capabilă să trezească propria subiectivitate senzorială a cititorului. 

Dacă „Simona scrie cu burta, genunchii...“, la fel ar trebui să fie citită, pentru a găsi în text 

„suferinţa, neputinţa, dilemele, căderile şi izbânzile, rătăcirile, disperările şi juisările celui pornit 

în căutatrea limitei“, adică „ingredientele seducţiei“. 

În proza lui Radu Petrescu, scriitor cu care Gheorghe Crăciun prezintă afinităţi textuale şi 

ontice, sunt denunţate unele topos-uri obsesive, reluate şi despicate în fiecare text, în semn de 

fidelitate pentru propriul real interior: însemn de autenticitate.  

În fapt, lăsând la o parte conceptele (deşi e posibilă şi la acest nivel o lectură în relaţie: 

„scrisul la limită“ — „scrierea în transparenţă“), fişa somatografiei lui Radu Petrescu descrie şi 

corpul textual al lui Gheorghe Crăciun: „Radu Petrescu este primul mare prozator român pentru 

care la limitele fiinţei se află scrisul, actul de a scrie şi — ca un reflex al lor — literatura. Drept 

urmare, toate energiile scriitorului sunt concentrate asupra acestor limite. Fiinţa e livrată cu 

voluptate acestor limite şi lăsată să-şi definească sensibilitatea, reacţiile, «puterea de luptă», 

capacitatea de a genera limbaj şi de a impune semnificaţie“ (p. 52). 

Această dilematică existenţă la limita dintre viaţă şi text acaparează şi proza lui Gheorghe 

Crăciun, iar căutatrea ei în orice fel de „literă“ (ficţională, critică, eseistică etc.) se naşte din 

fidelitatea faţă de propria obsesie; adică tot din autenticitate. 

Atingerile de profunzime între cei doi prozatori nu sunt greu de înţeles, din moment ce 

„biografic vorbind, Radu Petrescu e o fiinţă cu totul specială. Pentru el, o durere de măsea e o 

formă de plictiseală, dar e de ajuns să vadă la Londra, în Tate Galery, Meninele lui Velasquez în 

original pentru a-l apuca durerile abdominale. E o natură haptică (sensibilă la cele mai mici 

pulsiuni şi reprezentări ale corpului interior), pe care însă cultura, lectura, caligrafia, desenul, 

scrisul în act o disciplinează (o geometrizează, îmi vine să spun, în acord cu Herbert Read că 

adevăratele reprezentări plastice ale lumii apar în obiectivitatea lor abia o dată cu descoperirea 

geometriei)“ (p. 54) 

Dar de ce „îi vine autorului să spună“ în limbajul lui Herbert Read despre Radu Petrescu? 

Pentru că esenţa viziunii sale despre corporalitatea literaturii i se datorează, într-o anumită 

măsură. Idei presimţite (şi apoi resimţite intens pe întreg parcursul literar!) se luminează în 

contact cu articolele acestuia, Imagine şi idee şi Originile formei în artă: „Un autor a cărui 

gândire m-a marcat profund încă de prin 1970, când l-am descoperit, a fost Herbert Read. [...] Ce 

mi-a plăcut, atunci când l-am citit prima oară, a fost accentul pus în explicarea faptului artistic pe 

percepţie, trăire, inconştient, corporalitate. Conceptul său de «vitalism» mă sedusese...“  



 

43 | P a g e  
 

EDU FOR YOU             2020 

Şi apoi, revelaţia „Am recitit eseul de mai sus [Trup şi literă, adăug. n.] şi abia acum îmi 

dau seama în ce considerabilă măsură paginile lui sunt îndatorate unei revelaţii livreşti de la o 

vârstă încă a formaţiei. Înconştient, evoluţia mea a însemnat poate un transfer al ideilor lui 

Herbert Read din domeniul artelor plastice în cel al literaturii.“ (Frumoasa fără corp, p. 379) 

Exemplificarea pacturilor somatografice ar putea continua, însă în defavoarea unei minime 

somatografieri a autorului, absolut necesară, deoarece numai ea autentifică metoda şi o fereşte de 

pericolul receptării superficiale, ca răspuns la nevoia patologică de noutate.  

În mare parte, Pactul somatografic este scris în spital, începutul chiar la Terapie intensivă, 

când, „din patul-fotoliu high-tech în care zace, sprijinit de perne înalte care să-l susţină, conectat 

încă la aparate“, îi cere prietenului său să-i aducă „nişte reviste literare mai noi“; a doua zi, 

„plusează: vrea un pix şi-un carnet de făcut însemnări!“. A treia zi mărturiseşte: are „o idee de 

reinterpretare a prozei româneşti contemporane — şi un titlu: Pactul somatografic.“ 

Adăugând că întreaga operă de până şi după atunci, fie eseistică, ştiinţifică sau ficţională, 

n-a căutat decât „scrisul ca formă de rezistenţă la agresiunile unui trup ce suspectează lumea de 

irealitate şi, mai mult decât atât, o trăieşte aşa, ca pe o fragilă iluzie“ (Frumoasa fără corp), 

putem avea convingerea unei scrieri închegate, a unui sistem scriptural care trăieşte.  Şi „poate că 

— măcar simbolic, măcar ca speculaţie utopică — scrisul de atunci, scrisul la limită, pe limita 

dintre viaţă şi moarte, îl va fi salvat...“, aşa cum speră prietenul şi editorul său. 
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„Trecutul nu mai luminează viitorul! “, iată o afirmaţie ce confirmă o realitate şi neagă 

idealitatea, surprinzând totodată esenţa crizei postmodernităţii. Fractura legăturilor cu trecutul, 

negarea tuturor realităţilor care au precedat şi au generat prezentul constituie cauza primară a 

izolării şi rătăcirii resimţite de omul contemporan. Şi pentru că totul se justifică printr-o analiză 

diacronică, momentul scindării trebuie căutat în perioada premergătoare: elanul noutăţii, cultivat 

şi întreţinut de modernitate, îşi exercită dreptul reversului, impunând ca efectele să fie trăite în 

prezent.  

Primatul şi omnipotenţa raţiunii, viziunea exclusiv ştiinţifică asupra universului, 

demitizarea „fanatismelor“ religioase, scoaterea individului din negura iraţionalului, alungarea 
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lui Dumnezeu din lumea omenească... sunt strategii evoluţioniste care au funcţionat, fără efecte 

secundare imediate, pentru ca perioada Evului Mediu să fie depăşită. 

Însă legea antică a hybris-ului grecesc se dovedeşte atemporală şi etern valabilă: orice 

exagerare impune o pedeapsă, orice depăşire a măsurii conduce la dezechilibru. Entuziasmul 

descoperirii lumii, orgoliul pe care îl oferă capacitatea de a explica lumea ştiinţific, relativizarea 

importanţei unui zeu suprem care să ţină pe umerii săi responsabilitatea destinului omenesc, 

subminarea tradiţiei pentru progres sunt manifestări ale hybris-ului pe care îl comit modernii şi 

ale cărui consecinţe (Nemesis) le suportă postmodernii. 

Momentul în care Nietzsche declară, în Aşa grăit-a Zarathustra, că „Dumnezeu a murit“ 

este unul de maximă importanţă: omul îşi asumă, euforic, responsabilitatea de a se considera cel 

mai puternic în acest univers, „Supraom“, el însuşi demiurg ce nu suportă concurenţă ierarhică, 

întrucât are în sprijinul său raţiunea, cheia tuturor misterelor. O bună perioadă de timp individul 

modern îşi trăieşte din plin satisfacţiile succesului: se întreprind călătorii şi se descoperă/subjugă 

teritorii inexistente până atunci, se explică fenomene ale naturii prin teorii ştiinţifice, se scapă de 

psihoza vrăjilor şi se produc dezrobiri de legile seculare ale comunităţii, devenite deodată 

prejudecăţi. Individul se emancipează, se cultivă, îşi creşte stima de sine, îşi asigură confortul 

cotidian, se desprinde de Dumnezeu, se autocentrează. 

Şi, în această traiectorie ascendentă de luare în stăpânire a universului, conştientizează că 

mai sunt nenumărate taine pe care nu le poate descifra prin raţiune, că progresul tehnic îl 

izolează de natură şi de natura sa proprie, tehnicizându-l, că dorinţa de evoluţie prin expansiune 

este cauza unor tragedii mondiale (războaiele mondiale sau regimurile totalitare), că egalitatea 

socială şi libertatea tuturor naţiunilor sunt doar nişte utopii. 

Cultural şi, în particular, literar, panorama păstrează aceleaşi coordonate: creatorul 

modern este dependent de noutate, este dezgustat de orice producţie anterioară, simţindu-se    

într-o dispoziţie adamică. Clasicismul este fad prin cultul formei, al echilibrului şi al frumosului, 

romantismul este degenerat prin antinomiile inerente; este resimţită nevoia descoperirii unor 

lumi noi, iar în materie de poezie, puritatea absolută devine tentaţia supremă: spaţiul autarhic al 

limbajului pur, construit din semnificanţi scindaţi de semnificaţii omologi din realitate, capătă 

puteri demiurgice, instituind noi universuri. Urâtul este revalorizat, ca sursă de estetic, dar mai 

ales ca replică la tradiţia seculară a frumosului. 

Discursul poetic este revigorat, proza renaşte prin cultul subiectivităţii şi al autenticităţii, 

însă lipsa de măsură în negarea exhaustivă a creaţiei precedente devine manifestă: izolarea în 

puritatea absolută generează tăcere, tentaţia descoperirii de noi universuri conduce înspre abis. 

Avangarda, forma finală şi distructivă a modernismului, se autodenunţă: îşi face o regulă din a 

nu respecta nicio regulă. 
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Astfel se produce trecerea de la modernitate la postmodernitate; noi, cei de astăzi, suntem 

urmaşii celor care au distrus orice legătură cu trecutul, însă suntem obligaţi de „timpul care nu 

mai are răbdare“ să conştientizăm că raţiunea a generat atrocităţi istorice, că raţiunea a eşuat în 

descifrarea universală, că ne obsedează propria identitate tocmai pentru că ne-am pierdut 

iremediabil rădăcinile, rătăcind prin alterităţi, şi, mai ales, că nici măcar Dumnezeu nu mai 

răspunde pentru că nu mai ştim cum să-l strigăm. 

Cultural judecând, situaţia este mai puţin tragică decât social: postmodernismul, curent de 

tipologie americană, propune asumarea realităţii aşa cum este ea, fără lamentare într-o epocă 

finală, ci prin experimentarea euforică a acestui final. Actul cultural devine spectacol, carnaval 

de elemente eteroclite ce coabitează armonic, colaj sincronic de discursuri selectate diacronic, 

parodiate, pastişate cu maximă luciditate. Inocenţa, adică tocmai euforia noutăţii, este singura 

imposibilă în contemporaneitate; însă re-luarea/re-crearea/re-valorificarea produselor culturale 

anterioare într-un joc al lucidităţii sunt strategii de cosmetizare a crizei de inspiraţie, care elimină 

variantele finalului modern — tăcerea şi pagina albă. Greşeala majoră pare acum remediată: 

„Răspunsul postmodernului dat modernului consistă în recunoaşterea că trecutul, de vreme ce nu 

poate fi distrus, pentru că distrugerea lui duce la tăcere, trebuie revizitat: cu ironie, fără candoare. 

Mă gândesc la atitudinea postmodernă ca la atitudinea celui care iubeşte o femeie, foarte cultă, şi 

căreia nu-i poate spune: «Te iubesc cu disperare», pentru că el ştie că ea ştie (şi ea ştie că el ştie) 

că propoziţii ca acestea le-a mai scris şi Liala. Există totuşi o soluţie: Va putea spune: «Cum ar 

spune Liala, te iubesc cu disperare». În acest moment, evitând falsa inocenţă, deoarece a spus 

clar că nu se mai poate vorbi cu inocenţă, acesta îi spune totuşi femeii ceea ce voia să-i spună: că 

o iubeşte, dar că o iubeşte într-o epocă de inocenţă pierdută. [...] Ironie, joc metalingvistic, enunţ 

la pătrat“. (Umberto Eco) 
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ALEGERII ÎN LITERATURĂ 
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Un singur lucru se poate afirma cu certitudine despre alegere: ea reprezintă un sistem de 

semnificaţie deosebit de productiv, dacă ar fi să împrumutăm un apelativ semiotic, în sensul că 

are o imensă capacitate germinativă, atât în spaţiul artelor, cât şi în cel al filosofiei, eticii, 

retoricii, psihologiei... S-au scris şi se mai pot scrie încă mii de pagini despre alegere, fără a-i 

epuiza misterul, fără a-i pătrunde genuin semnificaţiile intime. 

 Literatura, în a cărei geografie ne vom limita să urmărim fertilitatea semnificantă a 

alegerii, considerând conotaţiile filosofice sau religioase ca o extensie necesară impusă de chiar 

spaţiul beletristic, este, fără mare pericol de exagerare, o exprimare în limbaj specific a acestui 

principiu al alegerii, o concentraţionare a liberului arbitru în metaforă. 

 Dar de unde această omnipotenţă creativă? Din faptul că alegerea este fiinţă din fiinţa 

umană încă din momentul căderii sale sublime. Sau poate chiar mai devreme, încă din momentul 

genezei sale, ca întrupare duală, hibridizată de elemente eterogene: lut (materie) şi suflare divină 

(spirit). Consecinţă, poate, a alegerii divine de a-l întrupa, omul însuşi a ales să întrupeze în fiinţa 
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sa fericirea nefericită de a alege, în momentul esenţial al destinului său, renunţând la ataraxia 

paradisiacă pentru zbuciumul pământesc. Dacă această condiţie a alegerii este un stigmat sau un 

privilegiu este imposibil de clarificat. Foarte clar este însă faptul că alegerea fiinţează în om şi-i 

marchează destinul. Alegem în fiecare secundă a vieţii noastre, supusă limitării prin 

temporalitate şi, de asemenea, suportăm în fiecare secundă consecinţele acestor alegeri. Iată o 

perspectivă interesantă asupra a ceea ce reprezintă trauma esenţială a omenirii: perisabilitatea 

vieţii noastre, prin raportare la întinderea ei în timp; măsurându-ne timpul prin unitatea 

minimală, secunda, instituită cu sens tocmai prin multitudinea alegerilor cu care suntem datori, 

putem să mai diminuăm cantitatea de tragism inerentă unei vieţi, întru eternitate prea scurtă. Şi 

pentru a extinde digresiunea în aceeaşi direcţie, ţine tot de alegerile personale să ne îmbogăţim 

viaţa şi cu sens, după ce ne-am cosmetizat-o cu durată. 

 Izgonirea din paradis nu este altceva decât alegerea asumării culpei ancestrale şi a 

căderii. Există o condiţie tragică, imposibil de negat, în structura alegerii, dată de natura sa 

ambivalentă: pentru a fiinţa, aceasta presupune cel puţin dualitate. Alegând o variantă, în 

defavoarea alteia sau a altora, omul renunţă la totalitate, cu sensul de perfecţiune. Poate aici 

sălăşluieşte diferenţa specifică, asumată a omului, faţă de genul său proxim, Dumnezeu: primul a 

ales să fie fragment, cel de-al doilea şi-a păstrat statutul de întreg. Menţinând aceeaşi traiectorie a 

tragicului, alegerea implică sciziune între două spaţii şi două timpuri, antinomice structural. 

Această ruptură aduce cu sine, sau prin sine, nostalgia paradisului pierdut şi supunerea la proba 

duratei pe drumul posibilei mântuiri. În termeni danteşti, Infernul vieţii noastre cotidiene este, 

poate, Purgatoriul, în sens de condiţie sine-qua-non a recuperării Paradisului cedat. 

 Condiţia tragică, şi implicit sublimă, a omului nedisociat de alegerea sa, este pentru 

prima dată magnific reprezentată în tragedia Antichităţii greceşti. Foarte frumos surprindea 

Gabriel Liiceanu esenţa tragică a alegerii, deci şi a individului, în Tragicul. Ofenomenologie a 

limitei şi a depăşirii: „ Dacă-ţi depăşeşti limitele, eşti pedepsit, dacă nu ţi le depăşeşti nu eşti 

om.” Limita nu este altceva decât asumarea conştientă – deci consecinţă a unui proces deliberativ 

– a destinului ce presupune cădere. Cercul vicios pe care îl naşte liberul-arbitru oferă numai 

iluzia fericirii, e Meka macedonskiană care se îndepărtează cu acelaşi patos cu care individul 

încearcă să se apropie de ea. 

 Indivizii Antichităţii, în ipostaza lor esenţială de precreştini, au intuit faptul că alegerea e 

doar un miraj al fericirii, o sirenă care ademeneşte pentru a ucide, şi de aceea nu îşi asumă 

această libertate, ci o lasă în seama unei forţe exterioare şi superioare. Credinţa într-un destin 

aprioric formulat se regăseşte în mentalitatea tuturor popoarelor Antichităţii. Ceea ce aparţine 

însă naţiei eline este reinterpretarea acestei concepţii de pe o altă poziţie axiologică. Dacă în 

unele configuraţii culturale, asemenea probleme existenţiale rămân formulate la nivelul unor 
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proverbe, constatări sau dogme religioase, poeţii greci le-au transpus în tragedie, în a cărei 

geografie ideală se întâlneşte poezia cu filosofia. Conflictul tragic este o luptă dusă de individ 

împotriva unei puteri învăluite în mister, menită să restabilească ordinea încălcată de oameni. 

Grecii numeau această forţă Moira, care însemna la origine parte. Însăşi etimologia cuvîntului 

validează tragicul alegerii, căci ea îţi oferă părţi, şi nu întreg, obligându-te să tânjeşti după ceea 

ce îţi arată că există, dar nu poţi avea. Iată damnarea părţii! Intuind maleficul, grecii concep 

Moirele ca pe nişte divinităţi trinitare, Clotho, Lachesis şi Atropos, împărţind muritorilor binele 

şi răul. Ca şi Eriniile, Moirele sunt considerate zeităţi subpământene, fiice ale nopţii (Nyx), 

zămislite la inceputuri, fără tată. Destinul simbolizat de această divinitate este implacabil şi 

impune fatalitate. Acesta e un tip de concepţie care nouă, modernilor, postmodernilor sau 

transmodernilor (polemică încă nerezolvată) ne dă fiori şi ne stârneşte o compasiune 

retrospectivă; discursul nostru ar suna cam aşa: câtă tragedie să nu ţi se permită dreptul uman 

esenţial de a alege, să fii încarcerat de o voinţă exterioară fiinţei tale, să nu-ţi poţi hotărî propriul 

destin! Dar tot acest discurs vine pe fondul unei relativizări „absolute”,  pe care lumea noastră o 

practică cu mândrie şi generozitate până la transformarea ei în specia inferioară – bagatelizarea, 

trivializarea. Ne mîndrim cu propria libertate, cu dreptul nostru de a alege, dar uităm ca alegerea 

adevărată presupune în acelaşi timp renunţare, sacrificiu, deci supliciu. 

 În toate tragediile greceşti este omniprezentă această fatalitate, mereu în stare de veghe, 

intervenind în momentele esenţiale. În Orestia eschiliană, Clitemnestra care îl ucide pe 

Agamemnon este doar un instrument al Moirei, restabilind prin crimă un echilibru tulburat de 

acesta, prin sacrificarea propriei fiice pe altarul Artemisei în schimbul unui vânt prielnic a-l purta 

către cucerirea Troiei. Alegerile atribuite Moirelor nasc un lanţ al slăbiciunilor, în care fiecare 

devine „ crimă” şi „ pedeapsă” pentru celălalt. Intuiţia acestei fatalităţi a condiţiei umane îi face 

pe antici să nu-şi asume povara alegerii. Sublima Antigona, care preferă să moară pentru o idee 

transcendentală, mult mai înaltă decât autoritatea civilă, simbolizată de Creon, pare şi ea supusă 

aceleaşi fatalităăţi de a-şi tenta limitele. 

 În tot spaţiul tragediei antice, singură Orestia lui Eschil, şi, de aici de fapt, numai ultima 

parte a trilogiei, Eumenidele, pare să-şi îndrepte privirea timid înspre curajul, instituit o dată cu 

creştinismul, de a lua pe proprii umeri responsabilitatea alegerii şi de a-i suporta consecinţele. 

Sfârşitul implacabilei legi a Talionului, care impune pedepsirea oricărei crime printr-o altă 

crimă, şi înlocuirea ei cu instanţa superioară, Areopagul, tribunalul omenesc alcătuit din 

înţelepţii comunităţii, reprezintă trecerea spre o lume nouă, al cărei omphalos sunt Atena şi 

Apolo, deci raţiunea şi judecata dreaptă. Oreste nu va mai fi ucis pentru matricidul comis, ci 

judecat şi achitat. Este o treaptă tranzitorie către morala creştină, atât de clar exprimată în istoria 

lui Cain din Geneza biblică. Răspunsul lui Dumnezeu este tranşant: cine te va ucide pe tine, 
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ucigaşul fratelui tău, va plăti deşapte ori această crimă. Însă, oricât ar presupune Areopagul  

componenţă umană, destinul nu îi este înapoiat în totalitate fiinţei, căci el rămâne în puterea altor 

zei, Apolo şi Atena, în ciuda bunăvoinţei lor. Deci, oricât de edulcorată ar fi această perspectivă 

a alegerii, ea rămâne neconvingătoare pentru grecul antic, nepregătit să suporte anteic povara 

alegerilor sale. 

 Interesant este de urmărit, printr-un salt cronologic uriaş, cum este perceput acest raport 

alegere — responsabilitate în contemporaneitatea noastră, având avantajul de a putea cerceta 

acelaşi moment mitologic, reiterpretat din perspectiva mentalităăţii moderne şi, oarecum 

postcreştine, dacă ţinem seama de teoriile recente, descendente din postulatul lui Nietzsche, 

„Dumnezeu a murit.” 

 Eugene O’Neill, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, compune o trilogie pe 

aceeaşi temă: Din jale se întrupează Electra. El păstrează modelul eschilian al structurii tripartite 

şi uneşte sub titlul Mourning Becomes Electra, trei tragedii: Întoarcerea acasă, Prigoniţii şi 

Stafiile. Nucleul mitologic e transplantat într-un spaţiu specific: Statele Unite, în timpul 

războiului de secesiune. Sub influenţa Antichităţii, avem şi aici „povestea unui neam mare şi 

blestemat”. Însă, raportul în discuţie este transfigurat  aici în concordanţă cu specificitatea 

timpului. Condiţia alegerii păstrează acelaşi stigmat al fatalităţii, dar localizarea este distinctă. 

Dacă Elada poziţiona această fatalitate, destinul, în exterioritatea fiinţei umane, diminuându-i nu 

neaparat efectele, ci capacitatea individului de a le suporta, contemporanul O’Neill performează 

o inversiune totală, incluzându-le în structura complexă a „biologiei” umane, în sens extensiv, 

subsumând ereditatea, dar şi disponibilitatea omului de a fi modelat prin influenţa mediului 

exterior. Alegerea vine din interior, dar dintr-unul la fel de puţin controlabil ca şi zeităţile 

greceşti. 

 Christine Mannon, varianta modernă a Clitemnestrei, are, prin biologie, un statut de 

intrus în marea familie a Mannonilor, neam distinctiv prin reticenţa autoimpusă la tot ce 

înseamnă afectivitate cu potenţial inferiorizator. Ea îşi urîşte soţul şi fiica, prelungirea feminină a 

acestuia, datorită răcelii cu care i-au mutilat sufletul, viabil doar prin experimentarea pasiunii. 

Lanţul fatalităţii alegerilor este reluat, iar „crimele şi pedepsele” îşi urmează cursul firesc impus 

de acesta. Adam Brant, Ezra Mannon, Orin şi Lavinia, Christine, cu toţii devin victime ale 

sciziunii provocate de dualitatea fiinţei lor, care îi predispune la alegere. Trilogia este un amestec 

de violenţă, psihologie patologică, complexe freudiene, pasiune şi disimulare mutilantă a 

pasiunii, din care rezistă însă aceeaşi idee a dramei fiinţei umane, posesoare de liber arbitru, de 

fapt un pseudoliber arbitru, o iluzie a libertăţii în carcera vieţii. 

 Sublimul în care se convertea tragicul elin, prin acea înălţare descendentă a omului în 

confruntare cu limita sa, îşi mai pierde din strălucire prin trivializarea operată de modernitate şi 
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postmodernitate, în ceea ce priveşte valorile Antichităţii. Sublimul pare să se convertească aici în 

absurd; un absurd mai temperat, dar în aceeaşi descendenţă sartriană şi camusiană. 

 Încă sub influenţa nihilismului nitzschean, lumea noastră se află acum conştientă în faţa 

abisului şi îşi trăieşte drama, pentru că ştie că alegerile sale l-au adus aici. Fiinţa raţională, liberă 

în lume şi în spirit, imună la mistic, metafizic şi. ideal, născută în Epoca Luminilor, este azi 

descumpănită în faţa abisului, într-un haos al confuziei şi într-o patologică nevoie de aflare a 

unei identităţi.      

 Înainte de un periplu prin teritoriile literaturii, trebuie menţionat că exemplificările sunt 

„alese” oarecum aleatoriu, având ca unic criteriu afinităţile personale, şi nu un studiu riguros 

diacronic în spaţiul literar românesc sau universal, imposibil de realizat între limitele unei astfel 

de lucrări, percepute mai degrabă eseistic. De asemenea, după cum am menţionat deja ca 

certitudine, orice text artistic însumează în fiinţa sa acest principiu al alegerii, nu numai din 

perspectiva de consecinţă a acestuia ca „ alegere” a autorului de a transfera, prin „slovă făurită”, 

o materie strict intrinsecă într-un discurs adresat, ci prin raportarea la umanitate, ca expresie vie a 

dualităţii liberului-arbitru. 

 Psalmii arghezieni reprezintă o geografie minunată de argumentare a tensiunii, a 

potenţialului de energie spre devorare, pe care îl dispută, nemilos, alegerea. Sublimi pentru că 

vin în prelungirea unei structuri concrete recognoscibile prin sciziune, Psalmii propun acea 

pendulare, deja clişeizată, între „ credinţă” şi „ tăgadă”, care nu se desfăşoară lin, ataraxic, ci 

discontinuu, cu rupturile de ritm afectiv imanente unei trăiri interioare împinse la un climax 

extenuant. Faptul că, în aceste texte lirice, eul empiric este tangenţial cu eul poetic, susţine teza 

instinctului criminal al alegerii, prin consumul preferenţial de energie vitală. Momentele de 

acalmie, în care poetul pare să accepte tăcerea „ interlocutorului” divin, prosternându-se sau 

rămânând indiferent la absenţa sa, sunt înşelătoare, nereprezentând decât un armistiţiu, o pauză 

indispensabilă de reenergizare, în vederea unei ofensive viitoare. Condiţia de Toma 

Necredinciosul, pe care şi-o asumăă poetul, nu este consecinţa unui teribilism de epetare prin 

negaţie, ci emblema unei conştiinţe perfect lucide, care înţeţlege sacrificiul implicat de alegerea 

sa. 

 Credinţa, prosternarea arată calea uşoară, „drumul ocolit” al cerşetorului macedonskian, 

deoarece presupune existenţa unei predispoziţii spre linearitate, pe când o conştiinţă scindată este 

aprioric condamnată la o luptă sisifică a tendinţelor antagonice. Teologia negativă, ca ultimăă 

metodă de denudare a divinităţii, este un „ cal troian” ce reclamă sacrificiul suprem: în cazul 

reuşitei procesului manipulator, divinitatea care acceptă provocarea  şi se dezvăluie în 

deplinătatea superiorităţii sale, nu o face decât spre a strivi „ musca de-o zi” ce şi-a permis 
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tentarea propriei limite. Iată o metaforică exemplificare a ceea ce înseamnă cu adevărat alegerea, 

„ monstru” ce se hrăneşte şi creşte cu energiile „ alegătorului”, reclamând mereu ofrande vii.       

 Un alt exemplu literar al jertfei cerute de liberul arbitru ne oferă şi drama de idei a lui 

Camil Petrescu, Jocul ielelor. Gelu Ruscanu, autor al hybrisului de a împinge alegerea spre 

limita absolutului, este condamnat să se confrunte cu revelaţia că aceasta cere sacrificii nesfârşite 

şi nu oferă nicio consolare, niciun confort final (finalul e de fapt supliciul suprem: abisul). 

Îmbătat de metafora „dreptăţii absolute”, personajul, şi în acest context o prelungire în ficţiune a 

eului concret, „alege” să-şi finalizeze demersul justiţiar în ciuda a orice şi a oricine, de fapt , în 

ciuda fiinţării într-o lume relativă. 

 Textul este ilustrativ în sensul unei taxinomii, în linii mari, a tipurilor de alegere: există o 

alegere veritabilă, al cărei autor e o conştiinţă lucidă, aptă să recunoască şi reversul medaliei şi, 

prin aceasta, tragică si alegerea pervertită, pseudoalegerea, ruda sărăcită, vulgarizată a primeia, 

compromisul. 

 Într-o lume a cărei dinamică există prin însăşi existenţa compromisului, Gelu Ruscanu ne 

apare ca o Antigonă anacronică, la limita ridicolului, capabil să se sacrifice pe sine şi  pe alţii în 

virtutea unei idei fără substanţă în realitatea concretă, o aberaţie metaforică, metafizică, ireală. 

 În nuvela cu vizibilă tendinţă de a impune un model moral, Moara cu noroc, Ioan Slavici, 

regăsit în pricipiile lui Confucius prin originea sa ardeleană, propune şi el o ilustrare artistică a 

faptului că alegerea înseamnă hybris şi implică o pedeapsă. Naivul, umanul Ghiţă este adus, de 

mai puţin naivul destin, în situaţia de a alege între etic şi material. Fiinţă slabă, anemiată de 

sciziune, el distruge echilibrul necesar lumii create demiurgic de Slavici, prin apetenţa 

condamnabilă pentru confortul material, devenind astfel călău pentru sine şi pentru cei apropiaţi 

lui. Aceasta este încă o faţetă a „imoralităţii” alegerii, pentru că îl împovărează pe cel ce şi-o 

asumă nu numai cu responsabilitatea de a-i suporta singular efectele, ci şi cu incomfortabila 

postura de a trasa ireversibil şi destinul altora: Ana, familia în general, intră în acest joc sinistru, 

fără s-o fi cerut, fără să li se ceară acordul. Nimic din ceea ce înseamnă exagerare, pare să ne 

spună autorul, cu menţiunea că exagerare înseamnă aici abatere de la norma etică, nu rămâne 

nepedepsit. 

 Aceeaşi alegere sacrificială este poetizată prin apelul la materiale diferite în textul 

dramatic Meşterul Manole şi în cel liric În Grădina Ghetsimani. Lucian Blaga concentrează în 

figura meşterului mitic viziunea sa expresionistă asupra alegerii, ca instituire a tragicului sublim: 

indiferent de variantă, el este condamnat să-şi aleagă moartea prin faptul că Mira (simbolul vieţii 

în toată splendoarea ei) şi biserica (simbolul artei în toată splendoarea ei) reprezintă cele două 

jumătăţi ale fiinţei sale. Presupusul liber arbitru înseamnă sacrificarea uneia în favoarea 

celeilalate, deci moarte în sens viaţă nefiinţabilă prin înjumătăţire. 
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 Poezia lui Vasile Voiculescu apelează şi ea la un mit, mitul christic, concentrând esenţa 

tragică în fiinţarea într-un tot a două jumătăţi eterogene: Isus – Dumnezeul trebuie să-şi sacrifice 

o parte esenţială din sine pentru a împlini destinul aprioric legiferat. Tragismul are aceeaşi 

origine ca şi în teatrul lui Blaga: viziunea bogomilică asupra genezei omului înseamnă 

combinarea, cu pretenţie de omogenitate, de naturi esenţial distincte: trupul diavolesc şi spiritul 

divin. „ Cupa cu venin” şi „ cupa cu sterlici demiere” sunt metaforele voiculesciene care 

simbolizează aceeaşi eterogenitate.    

 Alegerea tragică, sacrificială apare ca esenţă a trilogiei lui Marin Sorescu. În Ioana, piesa 

care revalorifică mitul biblic al pescarului care nesocoteşte porunca divină şi este pedepsit, se 

instituie un tip de alegere, prezent şi în cazul unor exemplificări anterioare, însă nepunctat la 

modul discursiv. Este vorba despre alegerea – consecinţă a unui angajament interior profund şi 

nedisimulat; această angajare nu exclude tragicul, însă îl diminează la nivelul receptării de către 

actant, convins la modul absolut că alternativa aleasă este cea bună, singura opţiune care îi 

validează existenţa, deşi presupune moartea sa fizică. Prezentă şi în Antigona, sau în Jocul 

ielelor, acestă categorie este operantă şi in cazul personajului sorescian. După o căutare frenetică 

a libertăţii,   într-o viaţă care presupune încă din momentul genezei absenţa ei, (metafora uterului 

matern carceral), Iona înţelege că libertatatea, cu varianta ei – eliberarea –, se află în direcţia 

opusă: în interiorul fiinţei, nu în exteriorul ei, în moarte şi nu în viaţă. Gestul suprem de sfâşiere 

a propriei burţi, văzută ca limită, nu trebuie interpretat ca o sinucidere, ci ca eliberare, în virtutea 

unui deplin angajament interior care îi soluţionează dilema. Tragicul este mai proeminent din 

unghiul de percepţie al receptorului, căci, în ceea ce-l priveşte pe actant, moartea este de fapt 

soluţia, reuşita. 

 Paracliserul , altă parte a trilogiei, este o altă reprezentare metaforică a acestui tip de 

alegere: fiinţă absurdă, după codul cititorului, paracliserul urmează o logică interioară 

indestructibilă. Gestul său de a se aprinde ca ultimă torţă pentru luminarea bisericii, doar în 

aparenţă absurd, este o consecinţă firească a uunui angajament asumat lucid, cu totalitatea fiinţei 

sale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Matca, piesa care completează trilogia, emfatizează aceeaşi idee. Deşi născută dintr-un 

eveniment real, inundaţiile cu proporţii de catastrofă, opera impune ideea care supravieţuieşte 

prin mortea celui care şi-o asumă; tânăra învăţătoare, Irina, se interpune pe sine, ca ultim stăvilar 

împotriva apelor, dig uman care îi oferă dreptul la viaţă copilului său. Într-un joc aparent sinistru 

despre ciclicitatea morţii şi a vieţii, (tatăl bătrân moare in momentul în care se naşte copilul), cu 

rezonanţe mioritice, gestul ei este fundamental motivat de angajamentul interior. 

 Dacă în piesa expresionistă a lui Lucian Blaga, tragicul este resimţit la intensitate 

maximă şi de actant, intrucât cele două jumătăţi ale sale se află pe o poziţie axiologică egală, în 
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celelalte exemplificări textuale acesta este diminuat datorită inegalităţii importanţei cu care sunt 

receptate părţile implicate de sciziune: pentru personajele lui Marin Sorescu întâietate 

indiscutabilă are ideea transcendentală în virtutea căreia se sacrifică deliberat şi conştient. 

 O aducere în concretul eului pragmatic a tematicii din Iona este vizibilă în Jurnalul 

fericirii, al lui Nicolae Steinhardt. Spaţiul carceral este aici prezent, denudat de orice învăluiri 

metaforice, în imaginea concretă a închisorii, dar, în mod paradoxal, tocmai el predispune 

spiritul la libertate. Realitatea ostilă trezeşte energiile de adaptare ale fiinţei în asemenea măsură, 

încât spiritul reuşeşte să se detaşeze complet de contextul exterior, devenit inapt în a mai 

constitui o limită. Agresat de o limită, el îşi amplifică potenţele spre eliminarea oricărei limite, 

motivat de un angajament total la un model etic. Ostracizarea exterioară îşi pierde statutul 

favorizator de tragic, metamorfozându-se în opusul ei: privilegiu de a oferi cheia libertăţii. 

 Alegerea – consecinţă a angajamentului interior – este diferenţa specifică a creştinilor, 

faţă de genul proxim, societatea romană păgână, în renumitul roman Quo Vadis, al lui Henryk 

Sienkiewicz. Scenele ce au ca subiect persecuţiile creştinilor din timpul împăratului Nero sunt 

traumatizante pentru cititor la o lectură de suprafaţă. Însă, percepute în structura lor de adâncime, 

motivează modelul comportamental creştin, mioritic pasiv, în confruntarea cu agresorul păgân, 

tocmai prin eliminarea sciziunii: pentru cel total angajat în ideea sa nu există alternativă, deci nu 

există alegere. Compromisul, renunţarea la creştinism sau încercarea de a supravieţui, sunt 

excluse din paradigma soluţiilor; contextul nu mai presupune eterogenitate, ci e liniar: soluţia 

este acceptarea fără resentiment şi luptă a modelului christic. 

 Deşi rămânem în sfera religiosului, într-un moment de institiure a unei noi dogme prin 

detronarea ordinii anterioare, tipul antagonic de alegere este valorificat în romanul Versetele 

satanice, al scriitorului englez de origine indiană, Salman Rushdie. Controversa generată de 

acest text de ficţiune, care a atras condamnarea la moarte a autorului şi arderea volumelor în 

pieţele publice din ţările musulmane, este, la rândul ei, provcată de alegerea pervertită în 

compromis a profetului Mahomed, părintele Islamului. În momentul esenţial de instaurare a noii 

religii, acesta are o atitudine pragmatică, incompatibilă cu dimensiunea de trimis al divinităţii; 

conştient de şansele minime de a se încorona într-o lume majoritar păgână, recurge la un 

compromis: acceptarea, pe lângă Allah, unicul, a încă trei divinităţi  preislamice, „ inofensive”, 

trei surori plăpânde, care însă anulează esenţa divinităţii propuse: singularitatea. Conţtientizând 

greşeala autodevoratoare, profetul decretează ca interzise cele trei zeităţi şi statutează ca satanice 

versetele din Coran care le confirmă existenţa. Versetele satanice sunt astfel consecinţa unui 

moment de slăbiciune, de care profită demonicul, întrupându-se ipocrit în imaginea 

arhanghelului Gabriel, trimisul lui Allah. 
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 Un tip de alegere extrem de interesant propune Gunter Grass, în cel mai cunoscut roman 

al său, Toba de tinichea. Protagonistul, piticul Oskar, alege nanismul la vîrsta de trei ani, ca 

modalitate de revoltă împotriva unei societăţi incapabile să-l integreze. Autoinvalidarea este 

lucidă, conşientă: el se opreşte deliberat din procesul firesc de creştere, impus opresiv de 

societate ca normă, tocmai pentru a-şi declara neafilierea, neangajamentul, dezabrobarea de a 

deveni substanţă omogenă a unei astfel de lumi. 

 Motivul „ copilului aureolat, pluripotent” este des întîlnit în romanele realismului magic, 

descendent din America Latină. Copiii de la miezul nopţii, de Salman Rushdie, sunt „aleşii” 

dotaţi cu capacităţi extrasenzoriale, generaţia însemnată care vine pe lume exact în momentul 

eliberării Indiei. 

Felul în care este tratată alegerea în literatură ne condiţionează atenţia către caracterul ei 

dual, favorizant de trăiri contradictorii simultane. Oricât tragic ar impume, alegerea scoate 

individul din amorţeala unei vieţi banale şi-i reclamă insaţioasă energiile pentru a-l trimite într-

un asediu, aprioric ratat, şi astfel sublim, al propriei limite. Friedrich Nietzsche observa că marile 

capodopere ale omenirii se nasc din stări conflictuale, marile energii creatoare se trezesc când 

conştiinţa este sfâşiată prin sciziune. 

Astfel privite, marile alegeri nu mai reprezintă Infernul uman, ci privilegiul unei vieţi 

dăriute cu sens. Raiul devine plictisitor, angajarea în învălmăşeala afectivă solicitantă a unei lumi 

căzute, iată ispita! 
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Susţinând omul în istoria sa, familia este cea mai stabilă formă de comunitate umană care 

asigură perpetuarea neamului omenesc, evoluţia şi continuitatea vieţii sociale. Deloc întâmplător, 

familia a fost mereu în atenţia sociologilor, filosofilor, antropologilor şi juriştilor, a bisericii, a 

pedagogilor şi a psihologilor. 

http://www.scribd.com/doc/52744192/
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Schimbările din viaţa socială atrag schimbări în viaţa de familie. Familia nu mai poate fi 

mereu aceeaşi, ea se adaptează. Daca latura biologică a rămas aproape neschimbată de-a lungul 

timpului, latura sociala este veşnic schimbătoare şi influenţează educaţional, moral, economic, 

juridic, psihosocial, familia. 

Familia s-a dezvoltat o dată cu societatea şi se modifică odată cu aceasta. Ea îndeplineşte 

anumite funcţii sociale cum ar fi procreerea, creşterea şi socializarea copiilor.“Ca formă de 

comunicare umană, familia este poate cea mai trainică dintre ele” fiind caracteristică pentru 

toate treptele de dezvoltare istorică şi având o mare stabilitate ca structură socială”. 

(Maria Constantinescu, 2004) 

Una dintre sintagmele tot mai des folosite în zilele noaste este familia modernă. Cuplurile 

din timpurile pe care le trăim încearcă să trăiască o viaţă fără prea multe îndatoriri şi 

responsabilităţi, în mare viteză, motiv pentru care a luat naştere familia modernă. Dacă în familia 

tradiţională fiecare membru al familiei ştia foarte bine care îi sunt responsabilităţile, în familia 

modernă se pune accentul mai mult pe libertatea individului, chiar dacă prin libertatea lui îşi 

îngrădeşte partenerul. Spre exemplu, dacă ambii soţi au un job, cum e şi normal în familia 

modernă, ar fi ideal ca şi treburile de acasă să fie împarţite tot în mod egal. În timpurile de 

demult, barbatul era cel care lucra şi aducea bani acasă, iar femeia se ocupa de treburile casei şi 

de cresterea şi educarea copiilor. În familia modernă, în cele mai multe cazuri, lucrează ambii 

soţi, de treburile casei se îngrijeşte numai sotia iar de creţterea copiilor se ocupa grădiniţa, şcoala 

sau bunicii. 

În timp ce familia tradiţională este caracterizată prin unitate şi responsabilitate, familia 

modernă prezintă alte caracteristici. 

Individualismul este unul dintre atributele pe care le putem obseva lesne în familia 

modernă. Membrii din familia modernă, cu toate că locuiesc sub acelaşi acoperiş, se 

intersectează doar cateva momente pe zi. De cele mai multe ori parinţii nu ştiu unde sunt plecaţi 

copiii, iar copiii nu ştiu la ce oră vin părinţii acasă.  

O altă caracteristică furişată în familia modernă este materialismul. Cei mai multi părinţi 

sunt iresponsabili în ceea ce priveşte educaţia copiilor sau armonia din casă. Deoarece suntem şi 

un popor căruia îi place să aiba tot felul de lucruri pe care nu ajungem să le folosim niciodată în 

viaţă, parinţii îşi petrec timpul la muncă ( vorbesc aici de munca în străinatate, departe de casă, 

sau de orele suplimentare) şi îşi neglijează astfel copiii. Ei consideră că investiţia financiară este 

mai importantă pentru copiii lor decât cea educaţională. Este imperios necesar pentru un copil să 

îşi petreacă timpul cu părinţii, nu cu banii acestora. Aceşti părinţi lasă responsabilitatea educării 

copiilor pe seama bunicilor sau a altor persoane, crezând că lucrurile materiale vor aduce 
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stabilitate familiei lor. În familia modernă, de cele mai multe ori se neglijează ceea ce e mai 

important. Se pune accent pe lucrurile materiale mai mult decat pe om în sine. 

Lipsa comunicării este şi ea o caracteristică pe care o vedem tot mai des în familia 

modernă. Cele mai multe cupluri divorţează din cauza lipsei de comunicare. Mulţi nu se înţeleg 

între ei şi nu discern doleanţele partenerilor deoarece nu se comunică într-un mod eficient. În 

general femeile vorbesc mai subtil şi se aşteaptă ca barbaţii să le înţeleagă. Bărbaţii nu prea au 

chef de vorbă şi de aici izbucnesc adesea conflicte. În familia modernă nici copiii nu sunt înţeleşi 

de părinţi şi nici părinţii nu se se fac înţeleşi de cele mai multe ori. 

Cu toate că până acum am prezentat câteva caracteristici negative din familia modernă, 

există şi câteva caracteristici bune pe care nu trebuie să le neglijăm. 

În familia modernă, atât bărbatul cât şi femeia au drepturi şi responsabilităţi. Faptul ca 

unii nu şi le asumă, nu înseamnă că acestea lipsesc sau ca ar trebui să lipsească. De asemenea, în 

familia moderna putem să ne stabilim priorităţi şi principii corecte, punând accent pe ceea ce este 

important cu adevarat. Avem dreptul să alegem cum să trăim, cât timp să investim pentru 

funcţionarea bună a familiei şi să spargem mitul că familia modernă este sortită destrămării.  

Ca şi concuzie, aş putea afirma că pentru un copil familia este extrem de importantă, fie 

ea modernă sau tradiţională. Ea îl sprijină atât în primii  paşi, cât şi pe întreg parcursul vieţii sale 

de individ.  
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O educație adevărată se fundamentează în familie, apoi ea continuă în cadrul organizat al 

sistemului de învățământ, în grădiniță și școală, prin intermediul cadrelor didactice. În primul 

rând, educația se concretizează și se realizează prin puterea exemplului, prin modele 

educaționale autentice și de valoare. Competența pedagogică a cadrului didactic determină 

eficiența procesului educativ pe care acesta îl desfășoară în parteneriat cu educabilul, în vederea 

formării complete și complexe a personalității acestuia. Din această perspectivă, procesul 

instructiv-educativ devine un mijloc de prevenire și eradicare a fenomenului grav și tot mai 

prezent în învățământul românesc, al abandonului școlar. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării școlii, părăsirea definitivă a sistemului educațional indiferent de nivelul la care s-a 

ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

actului sau ciclului de studii început. Educabilii care abandonează școala sunt cei care din cauza 

dificultăților de comportament, de natură economică, materială, socio-emoțională se remarcă 

printr-un absenteism accentuat.  

Efectele abandonului școlar sunt dramatice și cu un impact negativ major și profund 

asupra economiei unei țări, dar și asupra unei societății în general, ca atare acest fenomen trebuie 

atent abordat și controlat, prin identificarea corectă și realistă a cauzelor care îl determină, prin 

identificarea și implementarea  unor măsuri și programe eficiente de prevenire și combatere a 

acestei probleme grave cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc actual. 

O societate modernă își propune ca ideal educational dezvoltatea potențialului fiecăruia, 

având nevoie de cetățeni bine formați și eficienți. De aici rezultă misiunea școlii, aceea de a 

asigura în condiții optime un proces instructiv-educativ de calitate, interactiv, creativ, centrat pe 

educabil, pe formarea autonomă și liberă a acestuia. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a 
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avea capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor 

educaţionale naţionale și europene. 

Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor 

aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor 

permanentă. În conceperea unei strategii didactice eficiente, un rol important îl are selectarea și 

utilizarea acelor mijloace de învățământ care contribuie eficient la atingerea obiectivelor 

stabilite, care stimulează educabilii și îi implică activ în procesul lor de formare și informare. 

Frecvența utilizării mijloacele de învățământ, selecția acestora trebuie stabilită doar din 

perspectiva eficienței și relevanței pe care o au în contextul de învățare proiectat, planificat și 

transpus în acțiune de cadrul didactic. 

În efortul actual de modernizare a învățământului românesc, un loc central îl ocupă 

proiectarea, organizarea, planificarea și desfășurarea unui sistem de activități care să asigure 

creșterea calitativă a demersului didactic. Ca atare, în contextul noului curriculum, conceptul 

central al proiectării didactice, este demersul didactic personalizat. 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având 

nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv am ales să abordez această 

problemă prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa 

şcolară, prin activităţi extraşcolare ce trebuie promovate şi aplicate consecvent,  pentru a evita 

abandonul şcolar. 

Oferta educațională cuprinde pe lângă viziunea și misiunea unității de învățământ, care 

trebuie să aibă în vedere binele educabililor și să antreneze toți factorii educaționali - familia, 

școala, comunitatea - și resursele materiale moderne, personal didactic de calitate, calificat și 

specializat, o paletă largă, variată de opționale și activități extracurriculare care să tindă în mod 

convergent către realizarea idealului educațional. Însă, o instituție de învățământ trebuie să aibă 

în vedere și derularea de proiecte și programe educaționale care să contribuie la prevenirea 

abandonului școlar. 

Astfel, în unitatea în care îmi desfășor activitatea, anul acesta școlar am coordonat două 

proiecte educaționale care au avut ca scop prevenirea abandonului școlar. Proiectul social derulat 

la nivel local ”Suntem toți copii” și proiectul extracurricular din cadrul Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară ”Suflet pentru suflet”. De asemenea, am participat în calitate de partener la 

organizarea și desfășurarea unor activități sau acțiuni umanitare care au avut același scop, 

incluziunea școlară a copiilor cu dificultăți și prevenirea abandonului școlar.Am proiectat și 

planificat pe lângă acțiuni caritabile și activități educaționale recreative cu copiii acordându-le 

sprijinul necesar formării și dezvoltării deprinderilor, priceperilor de autonomie personală și 
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socială. Susținem o educație prin metode diverse, formale și informale (vizite, ieșiri la teatru, 

film, etc.) 

Proiectele dezvoltă  și aplică un demers educativ ce urmăreşte: reducerea absenteismului 

şcolar, dezvoltarea unei personalităţi armonioase a copiilor manifestată prin comportamente 

sociale, vocabular elaborat şi încredere în propriile capacităţi, întărirea relaţiilor dintre triada 

părinţi-copii-cadre didactice, optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Ne dorim ca prin intermediul unor astfel de proiecte și activități extracurriculare să 

creștem accesul la educație pentru copiii care provin din familii defavorizate, monoparentale sau 

cu resurse financiare reduse. Acest scop se înrădăcinează într-o realitate socială dificilă, a unor 

familii cu nivel educațional și material precar, fără motivația și mijloace de sprijin în educația 

copiilor lor. Ca atare, constatând că în multe cazuri, aceste realități au drept consecință 

abandonul școlar foarte timpuriu și analfabetismul, ne dorim ca prin activitățile prilejuite de 

acest proiect, activități de voluntariat, caritabile, educaționale, să creștem calitatea vieții acestor 

copii, prin facilitarea accesului la educație. 

Ne-am propus ca prin activitățile desfășurate să responsabilizăm comunitatea, să creștem 

gradul de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor, să promovăm 

socializarea și cooperarea între copii, să formăm comportamente și abilități sociale adecvate 

diferitelor situaţii. Participarea la acţiuni de voluntariat, implicarea tuturor în activităţile propuse 

în proiect au contribuit decisiv și în mod direct la atingerea obiectivelor propuse. 

Copiii noştri sunt nevoiţi zi de zi să facă faţă provocărilor, iar în  încercările lor de a 

rezolva problemele din lumea minunată și simplă a copilăriei trebuie să-și găsească locul  și 

manifestarea  activă în cadrul școlii și comunităţii responsabile și responsabilizate. Educaţia 

raţional-emotivă şi comportamentală promovează ideea că un copil poate să înveţe să-și ajute 

semenii. 

Învăţându-l pe copil de la o vârstă fragedă să prindă drag de tot ceea ce înseamnă 

filantropie, voluntariat, generozitate, noblețe sufletească, ne asigurăm un viitor frumos bazat pe 

încredere și respect între membrii unei societăți. 
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 Se consideră că gastronomia, ȋn general, studiază relația dintre cultură şi mȃncare. Din 

punct de vedere etimologic, termenul gastronomie vine din greaca antică, gaster, care ȋnseamnă 

stomac şi nomos care ȋnseamnă cunoaştere sau lege. Conform Dex, gastronomia reprezintă arta 

de a prepara mȃncăruri alese sau ȋnsuşirea de a le aprecia calitatea, gustul, definiție oarecum 

eronată, deoarece mȃncarea poate fi apreciată la acelaşi nivel atȃt de o persoană gurmandă cȃt şi 

de o persoană mai reținută ȋn privința mȃncării. Dar indiferent de definiție, gastronomia rămȃne 

o artă. 

 Ţara noastră este situată, geografic vorbind, la punctul de ȋntȃlnire dintre Europa Centrală 

şi cea de Sud-Est, iar pe plan gastronomic această poziție se traduce prin sinteza realizată aici 

dintre bucătăria otomană şi cea central-europeană, ungurească şi germană68.  Din sud am preluat 

mȃncărurile de legume - vinete, roşii, ceapă, ardei, gutui, prune. De asemenea, de acolo am 

preluat ghiveciul, musakaua, pilafurile, ciorbele, plăcinta, şerbetul şi cafeaua. Denumirea 

plăcintă derivă din cuvȃntul „placenta”, care ȋnseamnă pungă umplută. Antropologul Monica 

Stroe evidențiază gusturile aromatice ale hranei, arătȃnd că este foarte uşor să identifici o țară 

după gustul şi aroma unui element culinar. Ţara noastră, mai ales zona Moldovei, se remarcă ȋn 

domeniul culinar atȃt prin gustul deosebit al borşului cȃt şi prin cel al sărmăluțelor. 

 „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu este un bildungsroman, unul dintre cele mai 

reprezentative din proza romȃnească interbelică, volumele fiind structurate pe criteriul vȃrstei 

                                                           
68 Ioana Constantinescu, O lume ȋntr-o carte de bucate, Editura „Fundației Culturale Romȃne”, Bucureşti, 1997, p.6 
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copiilor: copilărie, adolescență şi tinerețe. Romanul este tributar stilului beletristic, ȋn care 

domneşte naturalețea şi armonia exprimării.  

 Ȋn opera „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu, descoperim un bogat şi neaoş limbaj 

gastronomic, specific moldovenesc, asezonat cu „roşcovele” şi „zahărul de gheață”, dorite cu 

nerăbdare de Olguța şi continuȃnd cu „puii pe frigare”, cu care sunt ȋntȃmpinați la sosirea acasă 

de către bucătăreasă: „Da` bine c-ați venit odată, că-mi ard puii pe frigare, bătu-i-ar norocu să-i 

bată”. 69  Meniul moldovenesc este completat de sărmăluțele din piept de gȃscă, cantalup şi 

nelipsiții harbuji zemoşi, dar şi de perele busuioace de la Oțăleanca, preferatele Olguței. Pofta şi 

nesațul cu care Olguța aşteaptă să devoreze perele ascunse strategic de moş Gheorghe trezesc 

apetitul oricărui cititor. Cantalupul, preferatul lui Dănuț, este o varietate de pepene galben, cu 

fructul turtit , coaja groasă, brăzdată ȋn felii şi cu miezul aromat. 

 Nelipsite de la masa de seară a familiei Deleanu sunt borşul sau supa. Indiferent dacă este 

preparată cu carne sau legume, acrită cu borş, corcoduşe sau roşii, ciorba, borşul, cum este numit 

ȋn special ȋn Moldova, este nelipsit de la masa romȃnilor. 

 Gastronomii sunt de părere că borşul (supa) este la fel de vechi ca şi istoria gătitului. 

Borşul ȋnseamnă, conform DEX, zeamă acră preparată din tărȃțe de grȃu, de secară sau de sfeclă 

de zahăr, fermentată, fiind folosit ca bază pentru ciorbe. Borşul, ȋn Moldova, este sinonim cu 

ciorba. Combinarea ingredientelor ȋntr-o oală mare, pentru a crea o mȃncare nutritivă, uşor de 

digerat şi simplu de făcut era inevitabilă. Borşul a devenit mȃncarea preferată atȃt pentru 

culturile statornice, cȃt şi pentru nomazi, pentru bogați ca şi pentru săraci, pentru oamenii 

sănătoşi, ca şi pentru cei bolnavi. 

 La masa de seară din cadrul familiei Deleanu, Dănuț este apostrofat deoarece nu ştie să 

mănȃnce frumos supa, fiind rugată Monica să-i facă o demonstrație: 

         „- Dănuț, nu sorbi supa. 

              Iar! 

- Dănuț, de ce nu te-nveți să mănȃnci frumos! Monica, arată-i, te rog, cum se mănȃncă 

supa. 

Cu rumen ȋn obraji, ca o logodnică sărutată ȋn fața părinților, Monica aplecă vȃrful 

lingurii spre buze, insinuȃnd supa, lin, fără murmur.”70 

 Ca desert, dulceața, atȃt cea de trandafiri cȃt şi cea de nuci verzi este nelipsită de pe masa 

familiei Deleanu. Gavanoasele cu dulceață din sobă constituie delicatesea pentru care atȃt Dănuț, 

cȃt şi Monica sunt puşi la un jurămȃnt feroce. De asemenea, vinul de Cotnari, constituie deliciul 

savurat cu plăcere, la masă, de domnul Deleanu. 

                                                           
69 Ionel Teodoreanu, La Medeleni, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1978, p.51. 
70 Ibidem, p.86 
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 Gurmandul Dănuț, Buftea, cum este numit de Olguța, se simte fericit aşteptȃnd cadourile 

de la unchiul său ca atunci cȃnd masa se umple de bunătăți gastronomice, specifice zonei 

Moldovei: icre negre, ghiuden, salam, măsline marinate şi cataif cu frişcă.  

 Fructele de marțipan, aduse de Herr Direktor la sosirea ȋn vizită ȋn casa familiei Deleanu, 

constituie un moment de mare bucurie, savurat atȃt de către cei mici cȃt şi de cei mari: „Prune, 

cireşe, caise, renglote, piersici, pere, mere, nuci, ridichi, alune, morcovi, cepe, castane, 

migdale…de marțipan cădeau, săreau, se rostogoleau ca o grindină umoristică de fructe şi 

legume, făcute din pastă de migdale.”71 

 Domnul Deleanu este ȋncrezător ȋn capacitățile judecătoreşti ale Olguței, iar cȃnd aceasta 

este pedepsită de mama, ȋn urma certurilor interminabile cu Dănuț, să scrie de o sută de ori „Eu 

am dreptate” şi de două sute de ori „Eu n-am dreptate”, o va compensa cu bomboane de „mintă”. 

De asemenea, la plecarea la şcoală, Dănuț va găsi, ascunse ȋn geamantan, delicioasele „pachete 

de şocolată Velma Suchard” şi o cutie cu bomboane englezeşti. 

 Nelipsite, ȋn materie de gastronomie, sunt şi delicioasele pȃrjoale calde, specifice 

meniului moldovenesc, cu care cucoana Catinca ȋl aşteaptă acasă pe Dănuț, dar şi covrigii cu 

susan proaspeți şi cornurile cu sare, cu care se delectează Olguța. Cataifurile cu frişcă, savuroasa 

prăjitură preparată din două straturi  de tăiței  foarte fini, prăjiți şi ȋnsiropați, vor constitui la fel 

ca ȋn copilărie, desertul preferat cu care este răsfățată  Olguța.  

Aşa cum am demonstrat ȋn urma prezentării tipurilor de mȃncare servite de membrii 

familiei Deleanu ȋn opera „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu, moldovenii păstrează ȋncă 

tradiția şi ȋnțelepciunea preparării unor produse: borş, sarmale, pȃrjoale, etc., ceea ce dovedeşte 

faptul că alimentația tradițională a locuitorilor Moldovei prezintă un sistem de valori 

etnoculturale autentice. Această respectare a tradiției culinare moldoveneşti este ȋntȃlnită din plin 

şi ȋntr-o altă operă cu meniuri specific moldoveneşti, „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, 

unde avem prezentat un ȋntreg festin culinar: slănină, brȃnză, curechi,  colivă cu miez de nucă, 

etc.  

Limbajul gastronomic utilizat ȋn opera „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu este autentic 

moldovenesc, natural, lipsit de ȋnflorituri, trezind pofta de mȃncare a cititorului. 
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ROLUL LECTURII ÎN  

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 

învățător Gabriela DAVID 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești/Bacău 

 

 ,,Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care 

vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii” M. Eminescu. 

  

 Cartea este un instrument esenţial pentru educaţie. Datorită acesteia putem călători în 

trecut, în diferite epoci, spre toate colţurile lumii, pentru a învăţa, a observa, pentru a înţelege 

adevărul, a dobândi cunoştinţe. Ar putea avea rolul unor prieteni care ne revelează multe 

adevăruri, ne sprijină în vicisitudinile vieţii, vindecă rănile noastre, ne scapă de singurătate și 

poate fi  bine îmbinată  cu restul activităţilor. 

 Cărţile reprezintă acea conversaţie a noastră cu înţelepţii, dialogul cu sine însăşi. Acea 

muncă spirituală, acel progres spiritual care le obţinem din cărţi sunt prea rar găsite în viaţa de zi 

cu zi.  

 Cartea este cel mai fidel prieten pe care îl putem avea, ea te face să te bucuri, să râzi şi să 

plângi. Toate cărţile sunt menite să ne înveţe ceva, pe planul culturii, tehnicii, ştiinţei, moralei, 

comportamentului. În prezent, calculatorul, televizorul, mass-media sunt concurenţi puternici 

lecturii. Informaţia este mai rapidă prin televiziune şi internet, iar citirea cărţilor se consideră a fi 

ceva învechit. 

 Citirea unor cărţi nu îmbogăţeşte doar vocabularul sau cizelează stilul, ci oferă 

profunzime gândurilor. Dincolo de acestea, o carte bună nuanţează trăirile şi aduce o nouă 

lumină asupra complexităţii relaţiilor interumane. Cu alte cuvinte, citind, vom trece dincolo de 
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superficialitatea lucrurilor şi vom dobândi capacitatea de aprofundare a problemelor, de a privi 

dincolo de realităţile cotidiene. 

 Din funcţia gnoseologică şi cea social – educativă a literaturii beletristice, ca şi a tuturor 

celorlalte arte derivă şi covârşitorul rol al lecturii, al cărei conţinut îl formează, în primul rând, 

operele cele mai reprezentative din sectorul literaturii pentru copii, operele literare clasice şi 

populare, precum şi lucrări atractive din diferite domenii ştiinţifice, istorice sau literatura 

ştiinţifico – fantastică. Prin acest variat şi bogat conţinut lectura literară contribuie la lărgirea şi 

adâncirea orizontului cultural, măreşte nivelul de înţelegere a  textelor literare, formează 

obişnuinţa de a citi, creează  capacitatea de orientare spre o lectură folositoare. Lecturile literare 

cultivă dragostea pentru limba maternă, sensibilitate şi discernământ în selecţia valorilor morale. 

 Lectura reprezintă o formă de petrecere a timpului liber care nu numai că detensionează 

și relaxează, ci și educă și dezvoltă mental. Din punctul meu de vedere, afirmația lui Nicolae 

Manolescu - ,,Am nevoie să citesc așa cum am nevoie să mănânc și să beau. Hrana pe care mi-o 

oferă  lectura îmi este la fel de indispensabilă ca și aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte 

ca pe o zi pierdută. Înainte de a mă culca seara, îndată ce mă trezesc, dimineața, în călătorii, ba 

chiar și în tramvai, pretutindeni și oricând, citesc. Nu mă pot închipui fără să țin o carte în 

mână.” -  este perfect valabilă deoarece, deși este vizibil faptul că în ziua de azi lectura nu mai 

reprezintă o atracție în rândul copiilor și al tinerilor, totuși ar trebui să situăm această activitate 

printre preocupările noastre de bază. Doar citind ne putem îmbogăți cunoștințele și lărgi 

orizontul.  

 Lectura este o întâlnire, iar o carte bună îţi poate schimba uneori viaţa. Efectul 

terapeutic al lecturii se face simţit atât la nivel fizic și psihic, cât şi spiritual. Astfel, din punct de 

vedere al creativității, literatura, ca toate artele, contribuie la regăsirea echilibrului interior. 

Terapia prin citit este foarte utilă, începând cu perioada copilăriei, dar și pentru adolescenți și 

pentru toți cei ce au probleme în a comunica, în a-și exprima prin cuvinte frustrările, suferințele, 

emoțiile, chiar și stările de fericire. Înțeleasă ca o formă de inițiere, lectura începe să prindă 

contur într-o lume informatizată până la exces. Nu numai cărțile motivaționale, ci chiar poezia și 

proza încearcă o repoziționare a omului modern în raport cu lumea în care trăiește, dar mai ales 

în legătură cu sine.  

 Din punct de vedere neurologic, noi activăm aceleași rețele de neuroni când citim ca și 

atunci când am face noi înșine lucrul respectiv (ceea ce nu se întâmplă în cazul vizionării unui 

film, de exemplu). Cu alte cuvinte, atunci când citim despre ceva, noi trăim efectiv acel ceva la 

nivel mental. Este ca și cum am trăi o viață separată alături de fiecare carte. De aceea, o anumită 

disciplină în lectură ne poate ajuta să trecem peste momentele noastre grele sau să învățăm să le 

ocolim. 
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 Lectura ocupă un loc esenţial în devenirea umană. Are un rol important în munca 

educativă. Se impune ca necesitate intelectuală. Influenţează personalităţile aflate în formare. 

Dezvăluie taina pe care cărţile o ascund. 

 Prin lectură putem pătrunde într-o lume total diferită de cea în care trăim, fiind puși în 

situații noi, petrecute în medii diferite și săvârșite de personaje care, prin comportamentul lor, ne 

pot influența personalitatea. Se stabilește, astfel, o relație cu totul specială între autor, personaj și 

cititor. Citind avem ocazia să ne regăsim în personajele din carte, să trăim în felul nostru 

sentimentele pe care încearcă să le transmită autorul. 

 Lectura cărților constituie o activitate fundamentală pentru întreținerea condiției 

intelectuale, îmbogățirea cunoștințelor și a limbajului, pentru cunoașterea indirectă a diferitelor 

universuri și realități. Oamenii care au o lectură bogată se deosebesc de ceilalți: experiența de 

viață este mai temeinică, gama sentimentelor pe care le trăiesc este mai variată, posibilitatea de a 

înțelege bucuriile și suferințele altora este mai mare. ,,Nu odată, fermecați de citirea unei cărți ei 

au simțit că trăiesc aceleași emoții cu eroii povestirii, au plâns și s-au bucurat odată cu ei." 

 Studiile vor forma oameni cultivați și specializați într-un anumit domeniu.  Cultura însă 

înseamnă mult mai mult decât specialitatea limitată și ea se formează numai prin activitatea de 

cititor neîntreruptă. Consultarea revistelor și enciclopediilor, a bibliografiei, cititul sintezelor și 

dicționarelor, studiul cărților reprezintă forme concrete de împlinire a curiozității, plăcerii și 

nevoii spirituale. În timpul lecturii se întinde între cititor și autor o punte; ei se întâlnesc în 

atmosfera și conflictul povestirii.  Cititorul trăiește sentimentele autorului; iubește, se teme, 

urăște cu el. Se regăsește în personajele din carte, se recunoaște în personajele ei, descoperă 

gânduri și pasiuni pe care le-a avut, probleme de viață pe care le-a întâmpinat. Mai mult decât 

oricare din tehnicile audio-vizualului prin care sunt vehiculate valorile culturii, lectura cărții 

oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacțiile ce le aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de 

reflecție, de meditație. Ea îndeamnă la introspecție, angajează valori formative care își pun 

amprenta pe întregul comportament al cititorului. Tocmai de aceea se consideră  că  lectura 

(cărți, reviste, ziare, diverse publicații) ar trebui să fie una dintre cele mai răspândite și intense 

activități ale omului modern. Adevărate comori ale sufletului, lecturile literare menţin o adeziune 

afectivă faţă de tot ceea ce e mai frumos, mai curat, mirific şi inedit din această fermecătoare 

lume, participând prin conţinutul lor la dezvoltarea unor procese şi capacităţi intelectuale, 

imaginative şi motivaţionale, latura afectivă menţinându-se constantă pe tot parcursul lecturii.

 Văzută că o experiență a gândirii creative și nu numai, prin lectură, cititorul proiectează 

o mișcare interioară în care el devine regizor și, respectiv, actor al acțiunii. Cărțile îl ajută pe 

cititor să se inițieze, să se transforme, să-și dorească să descopere, să trăiască diferite experiențe 
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de viață, să facă alegeri și să ia decizii împreună cu personajele, lectura oferindu-i destule 

cunoștințe și resurse menite să îl pregătească pentru experiențele reale din propria-i viață.  

 Lectura este forma cea mai elevată a comunicării umane. Informaţiile transmise prin cărţi 

sunt uneori exprimate prin cuvinte cu semnificaţii ascunse. Capodoperele literare ne vorbesc pe 

ocolite şi fac apel la capacitatea intuitivă a cititorilor. Lectura ne introduce într-o stare de 

aşteptare permanentă, fiindcă nu putem ştii ce se ascunde în spatele paginii următoare pe care o 

răsfoim. Filosofia lecturii ne îndemnă să vedem în citit mai mult decât o simplă parcurgere a 

paginilor unei cărţi. Cititul permite accesul la cultură şi este formator de cultură. Prin intermediul 

lecturii oamenii îşi construiesc grile personale de decantare a valorilor şi de evaluare a 

producţiilor literare, istorice, ştiinţifice sau filosofice. Chiar dacă în ultimii ani se aud voci care 

consideră că lectura este un lux, un lucru este cert, cărţile se scriu pentru a fi citite. Lectura nu va 

înceta să facă parte din modul de a fi al omului contemporan. Cu fiecare carte citită fiinţa umană 

deschide câte o fereastră spre libertate. ,,Citeşte şi fă ce vrei”, sună legea fundamentală a 

filosofiei lecturii. O carte deschisă e o invitaţie la libertate: în spaţiul vieţii reale nu avem 

posibilitatea să ne rescriem destinul, în timp ce, în spaţiul realităţii textuale, lectura poate fi 

reluată iar conţinutul cărţilor poate fi modelat după chipul psihologic, educaţional, hermeneutic 

şi filosofic al fiecăruia dintre noi. Cărţile nu sunt doar simple clipe de răgaz în calea vieţii, 

trebuie să credem, împreună cu poetul George Vulturescu, că, în timp ce citim, unele cărţi se 

transformă în nişte „dinţi din creier cu care putem muşca din merele vieţii şi ale morţii”. 

 Atâta timp cât destinul cărții își întâlnește „destinatarul” (adică cititorul), cititul 

poate rezolva mii de probleme și chiar poate salva vieți. 
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ETNOSTILISTICA, DE LA TEXT LA ILUSTRAȚIE 

 

prof. Magdalena ALBU 

Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” 

 

Etnostilistica abordează din perspectivă stilistică, diverse tipuri de discursuri şi 

structurile lor specifice aflate într-o strânsă interdependenţă cu particularităţile culturale şi 

sociale ale unei comunităţi.  

Valenţele stilistice ale diferitelor tipuri de discurs - discursul textual, scriptic şi discursul 

imaginii -  sunt condiţionate cultural de comunitatea tradiţională moldovenească pe care o 

evidenţiază.  

Imaginea este un ansamblu de unităţi constitutive a căror interpretare nu are ca rezultat 

un cuvânt ci un întreg discurs. Raportul dintre text şi imagine subliniază deseori 

complementaritatea acestor tipuri de discurs, dintre care cel din urmă îşi câştigă uneori 

supremaţia (captând mai uşor atenţia publicului, mai ales prin culoare). În cazul ilustraţiilor de 

carte, acestea pot fi interpretate chiar ca elemente paratextuale, constituind un adjuvant în 

descifrarea mesajului textual. Limbajul imaginii îndeplineşte diverse funcţii, însă în cazul de faţă 

interesează funcţia de comunicare, prin care imaginea (ilustraţia de carte) poate să transmită 

informaţii culturale. În acest sens, încercăm să extragem bogăţia de informaţii tradiţional-

culturale pe care le includ ilustraţiile Liviei Rusz la Povestea lui Harap-Alb a lui Ion Creangă. 

Interesant este fapul că, deşi de origine maghiară, desenatoarea care a trăit cea mai mare 

parte a vieţii în Ungaria şi prea puţin în România, deţine tainele frumoasei tradiţii culturale 

româneşti, amplificându-i prin desenele sale valoarea, bogăţia şi referenţialitatea. Stilul lui Ion 

Creangă îşi găseşte totodată corespondentul vizual în aceste ilustraţii.  

În toate poveştile sale, Creangă reconstruieşte, pe marginea schemei universale a 

basmului, o imagine a vieţii ţărăneşti de altădată cu toate tradiţiile ei, cu obiceiuri, cu 

comportamentul şi limbajul ei specific. Scriitorul humuleştean pune în lumină spiritul ţărănesc în 

formele sale cele mai profunde, în ciuda faptului că unele poveşti dau viață unei clase sociale de 

rang înalt. George Călinescu observa că la Ion Creangă „lumea întreagă nu e decât o sporire a 

dimensiunilor rânduielilor de la sat” (Călinescu, 1964: 310). În Povestea lui Harap-Alb, deşi 

personajele sunt crai, prinţese, împăraţi, atitudinile lor nu au o rigiditate stereotipă, nu sunt 
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maiestuoase, ci familiare, ţărăneşti. Măria sa Împăratul Roş se uită „de-a mirarea” la peţitori, iar 

în altă împrejurare „caută prin aşternut” să vadă ce l-a pişcat de i-a stricat somnul. Familiaritatea 

personajelor este ilustrată şi la nivel stilistic, sugestivă fiind în acest sens frecventa utilizare a 

structurilor paremiologice şi mai ales a expresiilor populare, pe care Livia Rusz le înfăţişează 

adecvat în desenele sale.   

Un exemplu extrem de sugestiv apare în secvenţa în care fiul cel mic al craiului o 

întâlneşte pe Sfânta Duminică, personaj ce îi apare mezinului ca „o babă gârbovită de bătrâneţe 

care umbla după milostenie”. Ilustraţia Liviei Rusz (fig. 1) abundă în elemente de factură 

populară, surprinzând specificul popular moldovenesc. Vestimentaţia personajelor evidenţiază 

un ansamblu de semne ale tradiţionalului: bătrâna 

poartă ie şi catrinţă „vrîstată cu dungi verticale” 

(http://www.moldovenii.md/md/section/200), 

element al indumentului popular din zona 

Moldovei. Ştergarul de îmbrobodit, din fire de 

bumbac gros, acoperă aproape în întregime chipul 

personajului feminin, marcă a regulilor social-

etice, morale, impuse şi asumate în societatea 

tradiţional-ţărănească. Bătrâna se sprijină într-un 

băţ, semn al vârstei personajului sau, poate mai 

ales, icon al unei înţelepciuni atotcuprinzătoare. 

Nasul coroiat şi bărbia ascuţită susţin puterea 

„vrăjitorească” pe care o deţine Sfânta Duminică, 

dincolo de vârsta înaintată evidentă la un prim 

nivel al receptării imaginii. De altfel, în dialogul 

cu fiul de crai, mătuşa îşi mărturiseşte involuntar 

abilităţile: „să aibi tu puterea mea, ai vântura ţările 

şi mările, pământul l-ai da de-a dura, lumea 

aceasta ai purta-o, uite aşa pe degete, şi toate ar fi 

după gândul tău.” (Creangă, 2007: 113). Urmează 

apoi o ironie la adresa neştiinţei mezinului care 

poate fi totodată şi o autoironie: „dar uite ce 

vorbeşte gârbova şi neputincioasa!” 

În ciuda originii nobile, fiul de crai este 

tot reprezentantul unei lumi tradiţionale româneşti. 

http://www.moldovenii.md/md/section/200
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Ia sa este împodobită cu motive geometrice, aşa cum specifică însăşi definiţia din dicţionar a 

acestui element vestrimentar: „bluză (femeiască), caracteristică portului naţional românesc 

confecţionată din pânză albă de bumbac, de in sau de borangic şi împodobită la gât, la piept şi la 

mâneci cu cusături alese, de obicei în motive geometrice, cu fluturi, cu mărgele etc.” (DEX, 

1998: 471). Aceleaşi motive geometrice apar şi pe brâul personajului masculin, brâul lat fiind de 

asemeni, element constitutiv al portului ţărănesc moldovenesc.  

Mezinul nu răspunde însă solicitării Sfintei Duminici de a o milosti, deoarece nu-şi vede 

lumea înaintea ochilor de necaz. Ochii închişi ai personajului desenat, percum şi poziţia corpului 

arată ruperea de exterior, interiorizarea propriei suferinţe. Sentimentele sunt exprimate în formă 

populară cu ajutorul expresiilor: fiul craiului plânge în inima sa, este lovit în adâncul sufletului, 

stă pe gânduri, are altele la capul său şi nu-şi vede lumea înaintea ochilor de necaz. Cauzele 

supărării – cuvintele apăsătoare ale tatălui său – au consecinţe fizice. Tânărul crai se face roş 

cum îi gotca  şi nu ştie cum să scape de ruşinea provocată de dojana tatălui, după ce fraţii mai 

mari esuaşeră în încercarea de a ajunge împăraţi. În plus expresiile ce evidenţiază frământarea 

fiului de crai au legătură cu părţi ale corpului – ochi, inimă, cap – semn că trăirile interioare au 

drept urmări manifestări fizice. 

 Prin înţelepciunea sa, sfânta Duminică îi oferă mezinului posibilitatea de a-şi dovedi 

sufletul nobil, punându-l în valoare pe fiul de crai. Deşi iniţial refură milostivirea acesteia, 

mezinul îşi arată respectul în spiritul căruia a fost educat. El se adresează bătrânei numai cu 

apelativul mătuşă, termen care, în registrul popular, exprimă „respectul cu care se adresează 

cineva unei femei în vârstă” (DEX, 1998: 612), „epitet respectuos unei femei mai bătrâne, mai 

ales în popor” (Scriban, 1939). 

 Într-o altă ilustraţie (fig. 2), portretul „crăişorului” acumulează şi alte elemente-prototip 

ale culturii 

vestimentare 

tradiţionale. 

Cuşma 

personajului 

pare să-i 

sublinieze 

demnitatea, în 

timp ce poziţia 

corpului şi 

pelerina susţin 
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originea nobilă a acestuia. Tot un semn al nobleţei sociale este şi postura tovarăşului său 

ecvestru, care îl atestă drept un cal pur-sânge. Demn de subliniat este faptul că vestimentaţia 

fiului de crai este constituită din hainele de mire ale tatălui său, „haine vechi şi ponosite” (după 

cum le descrie Sfânta Duminică), dar păstrătoare ale unor valori tradiţional-culturalestrăvechi. 

În opoziţie cu mezinul craiului, Spânul poartă o dulamă, indument de sorginte orientală 

(fanariotă), purtată de domni şi de boieri, dovadă a statutului burghez, dar şi a unei căpătuieli 

necinstite. Semnul plecăciunii, al inferiorităţii, al respectului şi al serviabilităţii aparente devine 

totodată expresie a ispitirii, idee susţinută prin palma deschisă, îndreptată ademenitor parcă spre 

fântâna cu apă rece care „nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o scară de coborât pănă la 

apă” (Creangă, 2007: 124). Expresia ispitirii este ilustrată la nivel lexical-stilistic prin structura 

frazeologică a-i veni la îndemână, cu care Spânul îl invită pe fiul craiului să se răcorească: „ia 

vâră-te şi dumneata oleacă, să vezi cum ai să te răcoreşti; aşa are să-ţi vie de îndămână după 

asta, de are să ţi se pară că eşti uşor cum îi pana...” (Creangă, 2007: 124). Expresia populară mai 

sus menţionată, având ca centru lexico-semantic substantivul mână, include în ansambul său de 

semnificaţii ideea de control, deţinerea unei capacităţi de a acţiona, obţinerea unei satisfacţii 

garantate. Fiul craiului, „boboc în felul său la trebi de aieste” nu se poate opune acestei ispitiri a 

Spânului, sugerată în desenul Liviei Rusz prin mimica linguşitoare (fig. 2).  

În procesul de iniţiere, de maturizare a fiului de crai, Spânul joacă rolul unui pedagog 

rău, care îl pune pe ucenicul său în situaţii grele, aparent imposibil de rezolvat. În opoziţie, 

Sfânta Duminică, după cum am arătat mai înainte, îi oferă de-a gata soluţiile problemelor. La fel 

se întâmplă în confruntarea cu ursul. Deţinătoarea unor adevăruri din timpuri imemoriale, 

bătrâna „mătuşă” îl îndeamnă pe erou să acţioneze căci „pe urs l-am pus eu la cale”, încât 

„doarme de poţi să tai lemne pe el” (Creangă, 2007: 132). Expresia a pune la cale, având în mod 

obişnuit sensul de „a pregăti ceva, a aranja” (DEX, 1998: 871), împrumută, în textul lui Creangă 

sensul de pregătire a unui lucru necinstit (având în vedere că ursul este păcălit pentru a i se 

sustrage celebrele „salăţi”). Cu toate acestea, ilustraţia corespunzătoare textului (fig. 3) induce 

ideea de complot, participarea voluntară a celui implicat. În varianta tradiţională, în lumea 

arhaică, ierarhia este clară: animalul se află în slujba omului. Mimica ursului din desen arată un 

somn odihnitor, binefăcător şi binevoitor şi nicidecum impunerea unei stări nedorite. Somnul 

greu al acestuia (exprimat şi prin structura adoarme mort, susţinând profunzimea somnului) este 

ilustrat şi în desenele Liviei Rusz (fig. 3). Echivalentă cu a dormi buştean, expresia doarme de 

poţi să tai lemne pe el, superlativ al acţiunii, susţine ideea de stabilitate, statornicie, fapt ce îi 

conferă fiului de crai siguranţa şi certitudinea reuşitei.  
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Deseori desenatoarea Livia Rusz completează şi i-luminează valorile tradiţionale 

româneşti, acolo unde discursul autorului humuleştean nu reuşeşte. Astfel se întâmplă în cazul 

vestimentaţiei fiicelor Împăratului Verde. Ele poartă de asemeni ie şi catrinţă tot „vrîstată cu 

dungi verticale” şi la mijloc sunt încinse cu brâu (fig. 4). Distincţie fac însă coroanele (semne ale 

nobleţei) şi podoabele capului (care atestă o influenţă orientală). Însemne ale regalităţii sunt 

jilţurile şi pocalele  - „vas de obicei din metal, cu deschiderea largă, de forme variate, cu picior, 

folosit îndeosebi în evul mediu pentru băut” (Oprea, 2011: 188). Cele ale fetelor de împărat sunt 

pline şi stau la distanţă, iar tipsiile sunt aproape neatinse deoarece pentru fete ospăţul nu 

înseamnă înfruptare, ci socializare.  

 

Mimica personajelor exprimă uimire, curiozitate, îndoială, nelinişte, toate cauzate de 

apariţia tulburătoare a unei păsări măiestre ce reproşează mesenilor lipsa fetei Împăratului Roş. 
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Faptul ca atare se petrece „pe când era temeiul mesei şi oaspeţii, tot gustând vinul bun, începuse 

a se chiurchiului câte oleacă” (Creangă, 2007: 144). Regionalismul a se chiurchiului oferă unul 

dintre motivele bunei dispoziţii a mesenilor. Veselia acestora este stricată de pasărea fermecată 

(metamorfoză a fiicei Împăratului Roş), ceea ce generează variatele expresii de pe chipul 

personajelor desenate.  

Ilustraţiile Liviei Rusz la Povestea lui Harap-Alb surprind şi alte elemente extrase din 

specificul tradiţional ţărănesc. În celelalte imagini îşi găsesc corespondentul şi alte sctructuri 

frazeologice: Gerilă tremura aşa de tare de-l zghihuia dracul şi întreaga natură părea a-i ţine 

hangul. Tremurul lui Gerilă are o cauză de ordin malefic, în timp ce îi ţineau hangul ilustrează 

nelipsita comuniune om-natură. 

În opera lui Ion Creangă cultura tradiţională îşi găseşte modalităţi diverse de exprimare; 

cele mai savuroase par însă expresiile şi structurile frazeologice, care conferă deliciul vorbirii 

personajelor. Livia Rusz, adecvând desenele stilului autorului humuleştean, a surprins această 

savoare a vorbirii populare care imprimă oralitatea şi originalitatea scrierilor lui Ion Creangă. 

Text sau imagine, discurs scriptic sau limbaj imagistic, Povestea lui Harap-Alb şi 

desenele Liviei Rusz păstrează valenţele stilistice ale unei comunităţi străvechi ce pare să se 

înscrie în atemporalitate.  
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IMPLICAREA INSTITUȚIILOR SOCIETĂȚII  

ÎN EDUCAȚIE 

 

prof. Iulia ROȘU 

                                                                  Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești 

 

          Educaţia se realizează în mediul în care ne naştem şi creştem, şi în sistem instituţionalizat, 

şcoli şi instutuţii. Primul factor care formează o persoană este familia.  Aici se pun bazele 

primelor conduite. 

        La nivelul şcolii, educaţia se realizează prin metode sistematice şi continue, ce au rolul de a 

forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini şi conduite. 

       Educţia se poate face şi prin intermediul bisericii. Acest tip de educaţie nu este numai unul 

religios, ci şi unul social, civic, moral şi estetic. Influenţa educativă a bisericii poate da rezultate 

foarte bune. 

       Instituţiile culturale, mass-media, asociaţiile de copii şi tineret, societăţile caritabile, 

organizaţiile nonguvernamentale, toate pot susţine procesul de educare şi instruire într-un mod 

benefic, venind în sprijinul şcolii. 

       Toate aceste planuri prin care se realizează educaţie trebuie să se afle într-un raport de 

colaborare, astfel încât rezultatul să se amprenteze asupra societăţii într-un mod firesc, iar nivelul 

educaţiei să fie unul ridicat. 

      O societate ai cărei membrii au carenţe în educaţie, este o societate fără speranţă spre un 

viitor bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluţia şi dezvoltarerea 

individuală şi colectivă. 

     Educaţia trebuie să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia naţională şi internaţională şi se 

realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană, în acord cu reperele culturale şi 

istorice. 

     Importanţa educaţiei în cazul societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, 

căreia i s-au transmis valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea 

primită de la predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate 

face diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive. 
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     A educa înseamnă a instrui, a forma, a dezvolta. Etimologic, termenul provine fie din 

latinescul „educo – educare” care înseamnă a îngriji, a creşte, fie din „educo – educere” care se 

traduce prin a duce, a conduce, a scoate. Se pare că ambele căi etimologice sunt corecte, 

ramificaţiile semantice conducând la înţelesul actual al termenului. 

Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea individului în context social şi, implicit, 

pentru dezvoltarea unei societăţi. 

       Un individ educat va avea capacitatea de a răspunde nevoilor şi situaţiilor complexe. Va 

putea conştientiza situaţiile noi, nevoile individuale şi colective, va dobândi o mai mare 

sensibilitate în faţa unei situaţii de blocaj, găsind soluţii optime. 

      Un individ educat va susţine eforturile care au în vedere educaţia, va sprijini lupta împotriva 

ignoranţei, vulgarului şi cultivării lipsei de valori. 

     Pornind de la gradul de intenţionalitate acţională, educaţia se realizează în trei moduri: 

educaţie formală, educaţia nonformală şi informală. 

     Educaţia formală se realizează în instituţiile de învăţământ şi are scopul de a introduce elevii 

progresiv în paradigmele cunoaşterii şi de a le transfera tehnici prin care îşi vor asigura o 

anumită autonomie educativă. Acest tip de educaţie necesită un grup de specialişti care 

pregăteşte modul elaborat şi bine eşalonat în care se face transferul de informaţie. Educaţia 

formală asigură asimilarea de cunoştinţe şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi, atitudini şi 

aptitudini necesare individului în vederea introducerii sale în societate. Acest tip de educaţie este 

influenţată de contextul social şi politic. Importanţa educaţiei formale este aceea de a transmite 

mai departe moştenirea istorică şi culturală şi de a asigura formarea profesională. Educaţia 

formală se realizează prin intermediull şcolii şi al cadrelor didactice. Profesorul are libertatea şi 

posibilitatea de a opta pentru metodeleşi tehnicile considerate cele mai bune, în vederea educării 

noilor generaţii. Prin educarea formală se transferă elevilor identitate socială, sunt localizaţi 

istoric şi cultural, dobândesc cunoştinţe care au rolul de a le facilita dezvoltarea personală şi 

profesională, de a se realiza ca indivizi şi de a se integra social. 

Rolul şi importanţa educaţiei formale: 

 introducerea în tainele muncii intelectuale organizate 

 posibilitatea de a formaliza cunoştinţe 

 recunoaşterea informaţiilor dobândite 

 concretizarea informaţiilor dobândite în alte modalităţi educative 

      Educaţia nonformală se realizează în afara clasei, activităţi extra- para- perişcolare şi prin 

intermediul activităţilor opţionale sau facultative. Nonformal înseamnă mai puţin formalizat sau 

neformalizat, însă cu efecte formative. Importanţa educaţiei nonformale este aceea de a veni în 

întâmpinarea intereselor variate şi individuale ale elevilor şi se caracterizează prin flexibilitate.         
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Este un tip de educaţie cu mari plusuri, deoarece dă şansa de a descoperii înclinaţii şi preocupări 

diverse, îi susţine pe cei care doresc să dezvolte sectoare perticulare de activitate, ajută la 

exploatarea resurselor personale şi locale, susţine alfabetizarea, desăvârşeşte profesional şi 

sprijină ideea de educaţie pentru sănătate. Este educaţia ce se poate aplica şi celor cu şanse mai 

mici de a urma cursurile unei şcoli normale. Aici poate fi vorba despre izolaţi, locuitorii zonelor 

retrase, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale. Pentru ca rezultatele acestui tip de educaţie 

să dea roade, ar trebui aplicată în combinaţie cu sistemul instituţionalizat. 

Rolul şi importanţa educaţiei nonformale 

 răspunde necesităţilor de acţiune 

 permite extragerea cunoştinţelor din practică 

 facilitează contactul cu noi informaţii 

             Educaţia informală este educaţia cu care se confruntă individul în viaţa de toate zilele. 

Aici sunt incluse toate informaţiile neintenţionate, difize, voluminoase. Informaţiile vin într-un 

val neselectat, neorganizat şi neprelucrat din punct de vedere pedagogic. Acest tip de educaţie 

aduce date ce sunt introduse în mod inconştient în gândirea şi comportamentul indivizilor, în 

împrejurări şi contacte spontane. 

Cele mai seminficative mesaje informale sunt emise de mass-media. O informaţie obţinută prin 

mass-media devine funcţională în momentul în care este integrată, conexată şi valorificată în 

contextul sistemului de valori deja dobândit anterior de fiecare individ. În cazul educaţiei 

informale, iniţiativa învăţării revine fiecăruia în parte. În funcţie de fondul şi pregătirea deja 

existente, noua informaţie devine sau nu funcţională. Astfel apar paliere de emisiuni şi filme 

urmărite şi apreciate doar de o anumită categorie socială, în care se regăsesc. Rolul mass-mediei 

este de a acoperi o plajă cât mai amplă de teme şi de a avita pe cât posibil cultivarea unor 

informaţii ce duc la formarea unor pături sociale cu un nivel educativ minim. Societatea se poate 

influenţa prin intermediul mass-mediei atât în sens bun, cât şi în sens rău. 

Rolul şi importanţa educaţiei informale 

 sensibilizarea la contactul cu mediul social 

 posibilitatea transferului de la un interes circumstanţial la unul mai cuprinzător 

 posibilitatea explorării personale, fără obligaţii 

 posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare 

 libertatea de acţiune în vederea elaborării unui proiect 

      Lumea contemporană a condus la apariţia unor curente şi idei ce au dat naştere unui evantai 

de tipuri de educaţie. Aici se încadrează educaţia pentru pace, pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului, educaţia ecologică, educaţia economică şi casnică modernă, educaţia 

demografică, educaţia pentru comunicare, educaţia nutriţională, educaţia pentru sănătate, 

http://proiectulcasei.ro/
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educaţia pentru timpul liber. Toate aceste ramuri, vin în susţinerea preocupărilor de bază ale 

educaţiei şi conduc spre formarea unor indivizi liberi, deschişi, instruiţi şi evoluaţi. 
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       Importanţa educaţiei a cântărit întotdeauna în formarea unor cetăţeni instruiţi şi evoluaţi, 

indiferent de specificul şi caracteristicile societăţilor cărora aparţineau. Cu ajutorul educației s-au 

obținut indivizi adaptați nevoilor societăților în care au trăit.  O societate al cărei viitor se asigura 

prin lupte şi războaie, impunea o educaţie războinică, instruia luptători şi căuta tehnici şi metode 

de stăpânire a abilităţilor specifice. O societate în care viitorul era asigurat prin negocieri şi 

colaborări, impunea o educaţie prin care erau cultivate şi dezvoltate abilităţile de diplomaţie. O 

societate ce trăia prin intermediul comerţului şi schimbului de mărfuri, îşi educa tinerii astfel 

încât să facă faţă cerinţelor. 

     Indiferent de momentul istoric şi specificul social, importanţa educaţiei s-a manifestat 

permanent. Diferă tehnicile şi metodele de aplicare şi scopurile luate drept ţintă. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/education-economic-growth/
http://www.asociatialearnandvision.ro/conferinte/alv2016/_docs/2016/lucrari/Csintalan%20Csaba_Rolul%20educatiei%20adultilor.pdf
http://www.asociatialearnandvision.ro/conferinte/alv2016/_docs/2016/lucrari/Csintalan%20Csaba_Rolul%20educatiei%20adultilor.pdf
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Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, şi în sistem 

instituţionalizat, şcoli şi instutuţii. Primul factor care formează o persoană este familia. Familia 

este mediul în care se exercită o influenţă imensă asupra individului, chiar şi în mod indirect. 

Aici se pun bazele primelor conduite, familia fiind cea care formează, mai mult decât informeză. 

        Printre sursele care informează   în zilele noastre este școala, de la care se dorește uneori 

chiar să suplinească familia și este considerată deseori singura responsabilă de modul în care s-

au format tinerii unei genereții. Acest concept este parțial adevărat deoarece în procesul de 

formare al unui tânăr, intervin numeroși și diverși factori. Societatea suntem noi toți iar noi 

suntem un organism viu ,care depinde de o multitudine de aspect pentru o bună funcționare. 

       În alineatul anterior, nu întâmplător am spus că școala este doar o sursă de informare, 

deoarece în epoca pe care momentan o traversăm, rolul internetului și televiziunilor este extrem 

de mare. Din acest motiv consider că este vital ca noi, cei de la catedră să fim foarte atenți la 

informațiile pe care ni le transmit elevii noștri. 

           În mediul on-line circulă așa zise jocuri la care au acces copiii și care ajung să-I îndemne 

să facă gesturi necugetate. Astfel de aspecte trebuie să fie prioritare în preocupările noastre 

zilnice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.academia.edu/4046910/Rolul_educatiei_in_formarea_personalitatii_elevului 

https://www.capital.ro/magazin-comunicate/importanta-educatiei-pentru-dezvoltarea-personala-a-

individului/importanta-educatiei-pentru-dezvoltarea-personala-a-individului/ 

https://gorjeanul.ro/rolul-educatiei-in-dezvoltarea-personalitatii-umane/ 
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https://www.capital.ro/magazin-comunicate/importanta-educatiei-pentru-dezvoltarea-personala-a-individului/importanta-educatiei-pentru-dezvoltarea-personala-a-individului/
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PROGRAMUL ERASMUS+ - 

O REALĂ OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

 

prof. Georgeta - Gabriela UDREA   

   Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” 

 

 

În România, proiectele europene ce urmăresc învățarea pe tot parcursul vieții au apărut în 

1997 și proiectele Erasmus+ pentru educație, dezvoltare profesională, pentru tineret și sport au 

fost în mod oficial anunțate în martie 2014.  

Cu toții știm că aceste proiecte, chiar din momentul în care au fost gândite și puse în 

aplicare, au avut drept scop dezvoltarea de competențe profesionale și personaleși creșterea 

capacității de inserție a tinerilor pe piața muncii, împreună cu modernizarea sistemului de 

educație și de învățămînt profesional.  

Parcurcând distanța de la general la particular, ne putem referi la impactul pe care 

proiectele Erasmus+ le au asupra elevilor și profesorilor din România. La nivel național, în 

special după o lungă perioadă de prizonierat comunist, Europa a devenit pentru România și 

pentru români un simbol al libertății și demnității umane, reuțind să ne determine să ne implicăm 

in această matrice transnațională cu toate mijloacele de care dispunem. 

Proiectele europene ne-au oferit posibilitatea de a ne reconstrui identitatea, profesorii 

români încercând să le transmită elevilor lor spiritul de incluziune și sentimentul de toleranță 

pentru a se integra în marea și complexa familie europeană.  

Ca parte din această mare familie, România poate absorbi valorile culturale, spirituale și morale, 

iar noi, la rândul nostru, putem oferi realizările noastre cele mai semnificative. 

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană ”We all all different, but we all smile in the 

same way!” vrea să demonstreze că cultura joacă un rol important în viața oamenilor. Ea 

influențează opiniile, valorile, speranțele, loialitățile, grijile, temerile și chiar simțul umorului. 

Prin urmare, atunci când interacționăm cu oamenii și stabilim relații cu aceștia putem să îi 



 

81 | P a g e  
 

EDU FOR YOU             2020 

înțelegem și să îi descoperim.  În timp ce explorăm culturi diferite, este esențial să descoperim 

lucrurile pe care le avem în comun, dar și lucrurile care ne diferențiază.  

Prin acest proiect, țările implicate, România, Malta, Cirpu și Polonia își propun să transmită 

elevilor dorința de a învăța despre alte culturi și necesitatea de a face parte dintr-o comunitate 

atât de diversă, așa cum este comunitatea europeană. Elevii implicați, fiind și copii cu nevoi 

speciale, au experimentat excluderea, rasismul și  izolarea. Acest proiect își propune să îi învețe 

că a fi diferit nu e ceva rău; oamenii sunt în esență difetiți, însă pot conviețui împreună.  

În plus, acest proiect funcționează ca o poartă către comunitatea europeană pentru elevii cu mai 

puține oportunități. Elevii cu nevoi speciale nu au aceleași șanse să călătorească și au mai puține 

experiențe de acest fel decât ceilalți elevi.  Studiind despre istoria, obiceiurile și tradițiile altor 

țări, călătorind în aceste țări, elevii se dezvoltă personal și vor fi pregătiți să pășească în lumea 

europeană.  

Cu alte cuvinte, profesorii români și elevii români au avut mari oportunități de a se 

deschide în fața Europei, de a învăța, de a descoperi, de a coopera și de a schimba bune practici 

cu elevii și profesorii din alte țări.  

La nivelul Liceului „Grigore Antipa” a existat și există un impact concret în rândul elevilor în 

ceea ce privește proiectele Erasmus+. Profesorii au observat cu bucurie și cu uimire entuziasmul, 

motivația și interesul cu care adolescenții participă la activitățile proiectului și doresc să știe mai 

multe și să dezvolte relații pe termen lung cu elevii din alte țări și aparținând diferitelor culturi. 

Implicarea și atitudinea pozitivă a acestor tineri se datorează probabil și modului în care acestb 

proiect a fost gândit și iomplementat, oferindu-le possibilitatea de a se exprima liber, de a-și lărgi 

orizontul cultural, fără a renunța la propria individualitate. 

Oricare ar fi motivele, deschiderea către ceilalți, dublată de nevoia proprie de afirmare și de 

disciplina personală sunt schimbări positive care contribuie la o inserție profesională de succes 

pe piața muncii, așa cum își propune programul Erasmus+ prin proiectele pe care le finanțează. 

 

Bibliografie:  

https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice 

http://www.tribunainvatamantului.ro/proiectele-erasmus-plus-un-succes/ 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice
http://www.tribunainvatamantului.ro/proiectele-erasmus-plus-un-succes/
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ROLUL EDUCAȚIONAL AL SPORTULUI: 

REGULI NESCRISE 

 

  insp. prof. Iulian VRÎNCEANU 

Inspectoratul Școlar Bacău 

 

Activitatea sportivă, întrecerile sportive în general, după cum susţine Gh. Cârstea (1995),  oferă o 

superbă lecţie de morală, concretizată în fair-play,respectul regulilor, spiritul de echipă, 

sentimentul solidarităţii, comunitatea de joc.  

        Activitățile sportive sunt considerate cadrul perfect în formarea tinerelor generații, fiind 

apreciate ca un factor de socializare cu o importanță din ce în ce mai crescută în societatea 

modernă. Atât dezvoltarea biologică, cât şi trăsăturile psihice, modelate de procesul socializării 

contribuie la formarea continuă pe măsura însumării şi exercitării a noi roluri sociale şi asimilării 

de noi experiențe. 

          Activitățile sportive, au la vârsta preșcolarului/școlarului un puternic caracter ludic, 

urmărindu-se atât dezvoltarea deprinderilor motrice şi aptitudinilor fizice cât mai ales celor 

psiho-sociale.  

         Dorința de apartenență şi de recunoaştere este cea care îl determină pe copil să-şi modeleze 

mereu sistemul de comunicare şi modul de relaționare. Iată ce constată Cârstea G. (1981) despre 

caracterul socializator al sportului „relațiile create în cercurile participanților la diverse întreceri 

sînt neobişnuit de durabile şi exercită un rol însemnat în formarea microstructurii sociale” sau 

„sportul este un bun prilej de relevare a propriei personalități în contactul liber cu ceilalți, el îi 

apropie pe participanți la aceste jocuri, generează legături colegiale, atitudini şi moduri de 

comportament”. Prin intermediul jocului şi al competiției sportive, copilul poate căpăta încredere 

în sine şi poate să încerce noi formule de relaționare în aşa fel încât să-şi pună în 

valoare  potențialul şi calitățile.  

         Activitățile sportive,sunt importante în socializarea elevilor, dezvoltarea 

spiritului  combativ dar şi de fair -play, inter-relaționarea în grup, comunicarea şi într-ajutorarea, 

cât mai ales dezvoltarea ideii de apartență socială şi spirit de echipă.  
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         Sportul este un instrument educațional și de instruire, pentru dezvoltarea personală și 

socială, cu o putere  extraordinară de ajustare a comportamentelor. În și prin sport se crede că 

oamenii sunt capabili să construiască o societate mai bună pentru ei înșiși și pentru generațiile 

viitoare. O societate care nu încurajează atitudinile rasiste, violența, manipularea rezultatelor 

competițiilor, nerespectarea jocului echitabil sau a regulilor etice, este o societate în dezvoltare.  

         Prin sport, copiii fac exerciții, își fac prieteni, se distrează, învață să coopereze din ipostaza 

de membru al unei echipe, învață să joace echitabil și să dobândească abilități și idealuri vitale 

pentru bunăstarea, respectul de sine și încrederea în sine. În centrul acestor valori se află cele trei 

valori olimpice fundamentale: excelență, prietenie și respect - respect pentru reguli, respect 

pentru sine și respect față de ceilalți. 

      Sportul este purtător de valori m o r a l e , atunci când nu este murdărit de orgolii, de patimi, 

de adversităţi geopolitice sau de considerente comerciale meschine.  

Activitatea sportivă îl iniţiază pe practicant în canoanele onoarei, ale eticii, ale adevărului şi 

demnităţii umane, îi cultivăcomportamente altruiste şi de generozitate, îi dezvoltă sensibilitatea 

afectivă şi estetică, ansamblul normelor de conduită morală corespunzătoare tipului de societate 

în care trăieşte şi se dezvoltă, îi induce ansamblul concepţiilor şi convingerilor privind normele de 

comportare faţă de adversar şi faţă de cei de lângă el, faţă de familie, de prieteni, de ceilalţi 

membri ai societăţii. Este de remarcat că moralitatea sportului şi a practicanţilor săi se regăseşte 

şi în următoarele aspecte practice: prin competiţie, sportivul nu urmăreşte distrugerea 

adversarului, ci obţinerea victoriei sau a recordului, după reguli bine stabilite, standardizate şi 

omologate de către organizaţii sau organisme abilitate în acest sens; sportul are menirea de a da 

competiţiei dimensiuni umane, de respect faţă de adversar şi nu de ură, distrugere sau suprimare a 

vieţii adversarului; 

sportul şi sportivul nu acceptă decât o întrecere egală între competitori de aceeaşi categorie şi 

nivel de forţă, în care şansele de câştig să revină celui care dovedeşte în luptă că are mai multă 

pregătire, experienţă, aptitudini şi creativitate şi dă dovadă de mai mult profesionalism şi voinţă 

de victorie. 

        Morala  ca formă a conştiinţei sociale şi concept general acceptat de actorii sociali, se 

exprimă sub trei forme:  

- conştiinţa morală (convingeri, concepţii, valori, idealuri morale);  

- norme sau principii morale (reguli şi fundamente); 

- relaţii morale,care sunt convertite în fapte şi acţiuni eficiente pe tărâm social.  

      Toate aceste valori îi sunt caracteristice marelui performer sportiv, campionului onest din 

orice timp şi orice sport de performanţă a cărui conduită morală le incumbă şi le exprimă în toate 

împrejurările sociale. Ele sunt asimilate din familie, din şcoală, de la antrenori, din mediul  
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competiţional şi din modelul social în care îşi desfăşoară activitatea şi trăieşte. O demonstraţie 

superbă în acest sens produsă în timpurile noastre, de model, de dăruire şi sacrificiu total pentru 

culorile ţării pe care o reprezenta - ni la oferit sportivul japonez Fujimoto la Olimpiada de la 

Montreal - când, pentru a contribui cu puncte în susţinerea echipei sale de a ocupa locul  întâi, a 

concurat cu rotula ruptă până la capătul  întrecerilor din specialitatea sa.  

      Formula - care reprezintă motorul activităţii olimpice – Citius, Altius, Fortius (mai repede, 

mai sus, mai puternic) nu trebuie travestită pentru susţinerea abaterile de la aceste norme care 

înseamnă deseori dopaj, violenţă în arenă pentru obţinerea victoriei cu orice preţ, lovirea 

adversarului, aplicarea unor decizii incorecte de arbitraj, umilirea în teren/arenă a unor 

performeri de către spectatori sau distorsionarea voit-răutăcioasă a imaginii ori activităţii unui 

sportiv sau club în media, incitarea susţinătorilor echipei adverse la violenţă exprimată verbal ori 

manifestată prin distrugeri ale inventarului incintei sportive etc.   

         În interiorul evenimentelor sportive, în ultimul timp, voit de către conducătorii cluburilor 

ori ai grupurilor de suporteri, se induce intenţionat şi cu consecinţe periculoase pentru educarea 

consumatorilor de spectacol sportiv, în locul unui mesaj de civilitate şi de respect faţă de actul de 

competiţie, de onestitatea actului sportiv şi faţă de câştigători, o atitudine negativă provocatoare 

de violenţă inutilă, prin care demersul spectacolului sportiv este total deturnat de la scopurile sale 

nobile de fair-play, respect şi model paşnic de luptă pentru performanţă, la un comportament 

animalic, tribal şi războinic detestabil care mânjeştetot ce trebuie preţuit. 

          Pentru eliminarea acestor tipuri de manifestare, atât conducătorii cluburilor, ai galeriilor de 

suporteri, dar mai ales comentatorii stadioanelor/arenelor ar trebui ca  înaintea începerii 

spectacolului sportiv, să susţină un discurs educativ despre regulile bunei cuviinţe, ale eticii şi 

moralei care trebuie să ne caracterizeze nu numai pe stradă ori în familie, ci şi în arena sportivă 

care nu trebuie confundată cu o rezervaţie zoologică ! 

           Promovarea „spiritului sportiv” se caracterizează de următoarele valori: 

- etică, fair-play şi onestitate  

- sănătate 

 - excelenţă în performanţă  

- caracter şi educaţie  

- plăcere şi bucurie  

- spirit de echipă  

- devotament şi angajare  

- respect faţă de legi şi regulamente  

- respect pentru propria persoană şi pentru ceilalţi participanţi 

 - curaj - comunitate şi solidaritate 
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Etica, fair-play şi onestitatea: pentru ca să te bucuri de roadele succesului, nu este nevoie doar să 

câștigi. Triumful trebuie să fie măsurat cu mijloace obiective și corecte, cu onestitate, prin 

prisma jocului ca atare.  

       De unde a apărut noțiunea de fairplay? 

 Începutul capitalismului a contribuit la ”industrializarea” sportului. Acesta nu a mai fost privit 

doar ca o modalitate de a petrece timpul liber activ, dar a devenit o afacere, obiectul parierii. 

Manipularea concurenței libere cu scopul obținerii victoriei cu orice preț ruinau șansele egale de 

a câștiga. În ciuda acestor tendințe, în secolul al XIX-lea a început dezvoltarea sportului modern 

și a apărut noțiunea de fair-play. Pentru prima dată expresia a fost folosită în ”Regele John” de 

către Shakespeare, dar a devenit cunoscută și pe larg răspândită în 1800.    

        Fair-play a devenit o regulă nescrisă, o valoare morală, care reprezenta esența reală a 

sportului. Sportivii profesioniști, care luptau pentru succesul individual la nivel internațional 

trebuiau să respecte regulile jocurilor. Dacă cineva nu se conforma, jocul se considera ruinat, 

fără rezultate finale. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, 

concomitent cu descoperirea funcțiilor educaționale, de sănătate și de divertisment ale sportului, 

au fost înregistrate alte progrese semnificative. A fost creat un sistem internațional de competiții, 

au fost fondate cluburi și asociații la nivel mondial. 

        Fair play-ul este unul dintre acele domenii în care se poate lupta, la fel ca în politică sau 

economie. El este oatitudine de urmat în relațiile cu adversarii pa care trebuie sî-i respecți. 

Șansele fair play-ului de a se impune în sociatatea de astăzi, sunt în măsura în care obținerea de 

avantaje și lezarea normelor dispar. Cuvântul englezesc ”fairness-ul” însemnă frumos, adecvat, 

politicos, corect, direct, cinstit, liniștit și măsurat, blajin, cu drepturi egale și nepărtinitor. Cel ce 

joacă după regulile fair play-ului respectă regulile scrise și nescrise, ia în considerare principiile 

decenței, ale tactului și cutumelor. Acolo unde domnește fair play-ul, nu lipsește nici curajul și 

nici mom-violența, corectitudinea și dragostea pentru dreptate. A fi ”fair” față de adversar 

înseamnă totodată să dispui de toleranță și echilibru. 

        Fair play înseamnă de a nu înșela prin consumul substanțelor sau folosirea metodelor 

interzise. Cei care se dopează, din start ruinează jocul pentru ceilalți participanți. 

         Fair-play înseamnă respectarea regulilor, renunţarea la avantajele obţinute pe nedrept, 

egalitatea de şanse, comportamentul preventiv, respectarea adversarilor sportivi şi acceptarea 

celorlalţi. Fair-play-ul, ca atitudine fundamentală sportivă şi morală, este însă ameninţat în lumea 

de astăzi - nu numai în sport, ci şi în alte domenii ale convieţuirii sociale. Trebuie să avem însă 

în vedere că fair-play-ul ne oferă posibilităţi autentice pentru o mai bună orientare într-o lume 

plină de elemente concurenţiale. 
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Sănătatea: sportul ajută la menținerea și ameliorarea sănătății, dacă este practicat corect. În acest 

sens, trebuie să fie garantată respectarea principiului de inviolabilitate, precum și ocrotirea 

sănătății colegilor de joacă, adversarilor şi propriei sănătății.  

Excelenţă în performanţă: competiţia sportivă presupune obţinerea rezultatelor cât mai bune 

posibile şi sporirea continuă a performanţelor, respectând regulile de sport şi luând în 

consideraţie propriile abilităţi. Acest lucru este valabil atât pentru îmbunătățirea performanței 

individuale prin compararea performanței cu cea a adversarului, cât şi performanța echipei în 

ceea ce priveşte realizarea personală a fiecăruia. Comportamentul violent este incompatibil cu 

excelența în performanță, la fel ca și exercitarea unei presiuni excesive asupra altora cu scopul de 

a-i impune să obțină rezultate mai bune. 

Caracter şi educaţie: disponibilitatea de a accepta un comportament sau o decizie, cu care nu 

ești de acord, dezvoltă caracterul și autocontrolul. În cele din urmă, ar putea fi un factor decisiv 

cînd este vorba de victorie sau înfrângere. 

Plăcere şi bucurie: cît de intensă n-ar fi concurența, trebuie de savorat plăcerea în fiecare clipă 

de practicare a sportului. Nu trebuie de uitat că sportul este un ”joc” chiar și în toiul ”luptei”. 

Spirit de echipă: fiecare din sportivi poate fi purenic individual, însă în echipă puterea crește 

incomensurabil.Ce poate fi mai plăcut decât impărtășirea clipelor victoriei împreună cu echipa? 

Spiritul de echipa presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori esențiale pentru copii 

precum încredere, responsabilitate, cooperare și comunicare 

Devotament şi angajare: sportivul respectă cu strictețe regulile sportului curat este angajat în 

promovarea spriritului sportului în mediul său de comunicare 

Respect faţă de legi şi regulamente Pentru fiecare sportiv, regulile scrise sunt obligatorii, însă 

respectarea regulilor nescrise este o necesitate. Nerespectarea acestora poate cauza tragerea la 

răspundere pentru încălcarea reglementărilor anti-doping. Respectul pentru propria persoană şi 

pentru ceilalţi participanţi se manifestă prin respect necondiţionat faţă de colegi, adversari, 

arbitri, fani, spectatori. Prin intermediul acelor jucători, care, participînd la competiții, manifestă 

un respect reciproc unul față de altul – un șir de emoții, aflate în stare latentă sunt readuse la 

viață și transformă competițiile sportive într-o experiență unică pentru ceilalţi participanţi, care, 

în mod spontan resimt şi sunt fascinaţi de spiritul sportului adevărat. 

Curaj,comunitate şi solidaritate: curajul de a fi onest și de a respecta principiile morale sunt 

esențiale. Practicarea sportului respectînd principiile etice sunt indispensabile în aspirația de a 

deveni un campion. De o importanță majoră este sprijinul reciproc, împărtășirea sentimentelor, 

scopurilor și viselor. Acest sprijin contribuie la succesul reciproc atît în teren sportiv, cât și în 

afara acestuia. 
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         În acest sens, dopajul este în mod fundamental contrar spiritului sportului. De aceea, atît 

sportivii, cît şi personalul asistent al sportivilor trebuie să conştientizeze necesitatea promovării 

„spiritului sportului” în aspect pozitiv, adică Nu anti-doping, abordarea negativă, ci spiritul 

sportului, fair play, abordarea pozitivă și echitabilă. Nu frica de a fi testat pozitiv şi, ulterior 

sancţionat (deşi şi aceste aspecte trebuie să fie cunoscute tuturor) ci dorinţa promovării spiritului 

sportului - înălţarea spiritului uman, a corpului şi a minţii stau la baza esenţei Olimpismului. 

        Este bine cunoscut faptul, că sportul oglindeşte societatea. Spre consecinţă, în diferite 

timpuri valoarea şi expresia noţiunii de fair-play poate varia de la societate la alta. Cu cât 

societatea este mai civilizată, cu atât mai înalt este nivelul de conştientizare morală şi simţul 

responsabilităţii. Cu toate acestea, s-a demonstrat că succesul este considerat mai important şi 

poate fi atins cu orice mijloc. Succesul sportiv aduce avantaje sociale şi financiare, care pentru 

unii reprezintă drept o ispită puternică şi irezistibilă. 

          Sportul însemnă echilibru, disciplină,grijă și frumusețe. 

"Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world 

they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It's 

an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is 

temporary. Impossible is nothing." - Muhammad Ali 
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BREAKING THE CODES –  

“THE FRENCH LIEUTENANT’S WOMAN” 

Study  

 

prof.  Georgeta-Gabriela UDREA 

Liceul Tehnologic “Grigore Antipa” 

 

Set in the mid-nineteenth century, the writer presents the novel's protagonist as Sarah 

Woodruff, the Woman of the title, also known as "Tragedy" and as "The French Lieutenant's 

Whore". She lives in the coastal town of Lyme Regis as a disgraced woman, supposedly 

abandoned by a French ship's officer named Varguennes who had returned to France and 

married. She spends some of her limited free time on The Cobb, a stone jetty where she stares 

out to sea. 

One day, Charles Smithson, an orphaned gentleman, and Ernestina Freeman, his fiancée and a 

daughter of a wealthy tradesman, see Sarah walking along the cliffside. Ernestina tells Charles 

something of Sarah's story, and he becomes curious about her. Though continuing to court 

Ernestina, Charles has several more encounters with Sarah, meeting her clandestinely three 

times. During these meetings, Sarah tells Charles of her history, and asks for his emotional and 

social support. During the same period, he learns of the possible loss of place as heir to his 

elderly uncle, who has become engaged to a woman young enough to bear a child. Meanwhile, 

Charles's servant Sam falls in love with Mary, the maid of Ernestina's aunt. 

In fact, Charles has fallen in love with Sarah and advises her to leave Lyme for Exeter. Returning 

from a journey to warn Ernestina's father about his uncertain inheritance, Charles stops in Exeter 

as if to visit Sarah. From there, the narrator, who intervenes throughout the novel and later 

becomes a character in it, offers three different ways in which the novel could end.72 

 

The second chapter of the book discloses the couple’s walk (Ernestine and Charles) on 

the breakwater and their meeting with a strange woman known as Tragedy. 

The chapter begins with two mottos, each motto belonging to a different semantic field: 

                                                           
72https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lyme_Regis
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cobb
https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter
https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
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- The former describes real facts and numbers concerning the  Victorian age:   

“In that year (1851) there were some 8,155,000 females of the age of ten upwards in the 

British population, as compared with 7,600,000 males. Already it will be clear that if the 

accepted destiny of the Victorian girl was to become a wife and mother, it was unlikely 

that there would be enough men to go round.” —E. Royston Pike, Human Documents of 

the Victorian Golden Age73 

This document stands for the idea that there are more females than males; this first part is 

continued using irony – there are too many women, two women and only one man. This 

idea appears later in chapter two, presenting 2 women – Ernestina and Tragedy and 1 

man – Charles. 

- The latter motto, formed of four lines is a folk song: “I’ll spread sail of silver and I’ll 

steer towards the sun, I’ll spread sail of silver and I’ll steer towards the sun, And my false 

love will weep, and ray false love will weep, And my false love will weep for me after 

I’m gone.” —West-country folksong: “As Sylvie Was Walking”74 

These lines make sense during this chapter when presenting a woman (Tragedy) waiting 

for her lover on the shore. 

 The chapter has two parts: 

- Charles and Tina’s walk 

- Tragedy and their meeting. 

The main idea of the chapter is the Victorian mentality versus the status of the woman 

(during the Victorian period the woman was seen as a mother and as a wife). 

One part of the chapter presents Charles and Tina’s conversation about her father; in fact, it 

refers to Charles’ conversation with the girl’s father. The topic of their conversation was 

connected to Darwin, more exactly to Darwin’s theory of evolution – the man has the ape as his 

grandfather. The other part of the chapter deals with their meeting with Tragedy and Charles’ 

thoughts about this mysterious lady.  

 In this chapter we meet five characters: 2 women, 1 man and Fowles as a reader and as a 

writer. Their identity is discovered first through their names: Charles Smithson (Smith+son), 

Ernestine Freeman (Free+man) and Sarah Woodruff (Wood+ruff).  

 The entire chapter is based on irony: 

- The irony appears in the former motto: too many women and less men – two women 

struggling for one man – “it was unlikely that there would be enough men to go round”75; 

                                                           
73 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 10 
74 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 10 
75 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 10 
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- The irony is suggested by Charles’ words when speaking to Tina: “Then how, dear girl, 

are we ever to be glued together in holy matrimony?”; “I confess your worthy father and 

I had a small philosophical disagreement.”; the irony is also presented in his words when 

referring to his fiancé’s father: “… your worthy father…”; “Your father ventured the 

opinion that Mr. Darwin should be exhibited in a cage in the zoological gardens.”; “But I 

think on reflection he will recall that in my case it was a titled ape.”76 

We may say that there is an ironical harmony between them. 

- The Victorian society is seen ironically from 1967, the year when the novel was written: 

“I should have thought you might have wished to prolong an opportunity to hold my arm 

without impropriety.”; “She primly made him walk on.”; “(…) for theirs was an age 

when the favored feminine look was the demure, the obedient, the shy.”77 

The mild irony is supported by deictics: “That is very wicked of you.”; “This stone must 

come from the oolite at Portland.”; “These are the very steps that Jane Austen made 

Louisa Musgrove fall down in Persuasion.” These deictics also suggest a gap in time, a 

temporal distance between now and then: now, referring to Fowles’ age (“these”) and 

then, referring to the Victorian age (“that”). This gap in time may also imply a gap 

between intention and action (“I meant it to be very honest of me.”; “I was most 

respectful.” ) or a gap between thought and word (also known as the gap between essence 

and appearance) (“He smiled and pressed the gloved hand (…)”). They also support the 

ideas presented in the chapter. 

Chapter two also imposes two cultural types: 

- the gentleman: gallant, gallantry, gloves; 

- the scientist:  fossils, Darwinian position, Certhidium portlandicum. 

The evolution is seen in mentality and not in technology; there is a contrast between the 

gentleman and the scientist, the gentleman being romantic, with poems and songs, with flowers 

and nice words (“How romantic.”; “Gentlemen were romantic ... then.”78) and the scientist being 

cold, interested in money and fortune, interested in theories and fossils (“And are scientific 

now?”; “And you forget that I’m a scientist. I have written a monograph, so I must be.”79; “(…) 

the scientist, the despiser of novels”). 

 Also, we may speak about key-words for this chapter: 

                                                           
76 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 11 
77 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 13 
78 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 12 
79 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 11 
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- “impropriety” – behaviours or/and actions that are dishonest, morally wrong, not 

appropriate for a person: “I should have thought you might have wished to prolong an 

opportunity to hold my arm without impropriety.” 

- “lance” – a weapon with a long wooden handle and pointed metal end that was used by 

people fighting on horses in the past: “Again and again, afterwards, Charles thought of 

that look as a lance;”80 

The words dominating the chapter are connected to impoliteness, indecency, indelicacy.  

 The paradigm “I/eye” is supported by different sentences from chapter two: “She looked 

at him then as they walked, and moved her head in a curious sliding sideways turn away;”; “He 

glanced sharply down (…)”; “And look.”; “He stared at the black figure.”; “She turned to look at 

him—or as it seemed to Charles, through him.” The expression “look as a lance” represents the 

climax of the paradigm of the “eye”.  

The three verbs used during this chapter (look at, look through, look as a lance) symbolize three 

different ways of looking at somebody. It is very important the way of looking for the message 

of the eye. The person who sends the message through the eye (the emitter=Tragedy) has a 

certain state of mind. The eyes are the image of the soul. According to his/her experience, the 

receiver (Charles) decodes the message transmitted by the eye. Even if a person tries to hide 

her/his real feelings, real thoughts, the eyes are those that disclose the real self, the real image of 

the person who speaks. The eye expresses the contrast between essence and appearance, between 

thought and word. This type of contrast is present in the Victorian society and it is described 

through the opposition between the obedient, the demure, the shy and no artificial, no hypocrisy, 

no mask, no hysteria. 

“She turned to look at him—or as it seemed to Charles, through him. It was not so much what 

was positively in that face which remained with him after that first meeting, but all that was not 

as he had expected; for theirs was an age when the favored feminine look was the demure, the 

obedient, the shy. (…) It was certainly not a beautiful face, by any period’s standard or taste. But 

it was an unforgettable face, and a tragic face. Its sorrow welled out of it as purely, naturally and 

unstoppably as water out of a woodland spring. There was no artifice there, no hypocrisy, no 

hysteria, no mask; and above all, no sign of madness.” 

 The third character of this chapter, Tragedy, is described by using elements of nature and 

by the paradigm of water. We can speak about physical description, but also of inner description: 

“It was not a pretty face, like Ernestina’s. It was certainly not a beautiful face, by any period’s 

standard or taste. But it was an unforgettable face, and a tragic face. Its sorrow welled out of it as 

                                                           
80 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 13 
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purely, naturally and unstoppably as water out of a woodland spring. There was no artifice there, 

no hypocrisy, no hysteria, no mask; and above all, no sign of madness. The madness was in the 

empty sea, the empty horizon, the lack of reason for such sorrow; as if the spring was natural in 

itself, but unnatural in welling from a desert.” The mask is a symbol of the Victorian society and 

of the Victorian woman. In our case, Tragedy was trapped in that age and she could not get out. 

The paradigm of water is used to describe Tragedy and is a symbol of purification, 

germination, spiritual regeneration, fertility, spiritual life and it is the opposite of barren, sterile). 

The adverbs used in her description, “purely”, “naturally”, “unstoppably”, gives three main 

characteristics for Tragedy: “Its sorrow welled out of it as purely, naturally and unstoppably as 

water out of a woodland spring.” 

The Victorian codes are broken and Tragedy ignored the rules of the society and loved a 

man, a French lieutenant, a stranger who, the, abandoned her. Although her real name was Sarah, 

the nickname that she was having shows that she was not appreciated in Lyme. Her face was not 

a typical Victorian one: “It was not a pretty face, like Ernestina’s.” The noun “figure” (“It was 

only then that he noticed, or at least realized the sex of, the figure at the end.”81), used to describe 

Tragedy, shows that she was not seen as a human being, she was just a figure standing on the 

shore.  

 The linguistic codes are also broken; the writer uses italic words in Latin or French: 

“Certhidium portlandicum”, “Et voila tout.” There are also present some gods from the Latin and 

Greek mythology: Neptune is the god of freshwater and the seain the Roman religion and 

Poseidon is one of the Twelve Olympians in ancient Greek religion and he is the god of the Sea 

and other waters; of earthquakes; and of horses. 

 The Victorian symbols are present through the phrases of this chapter: 

-the bonnet, being in Sarah’s hand symbolizes defiance of the society’s rules (“She had taken off 

her bonnet and held it in her hand ;”); 

-the crinoline which she does not wear stands for the same resistance for the Victorian rules 

(“She too was a stranger to the crinoline ;”). 

 At the lexical level, there are words that support the contrast: romantic – scientific and 

words that supports the Victorian society. There are also words that are formal (venture, recall, 

ostracize, perilous) and words that are old fashioned (draper, baronet, by Jove, betrothed). 

 At the morphological level, there are different parts of speech that enrich the text: 

                                                           
81 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 12 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_water_deities
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_ancient_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Olympians
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_ancient_Greece
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-adjectives that describe or that create images: dry, holy, low, small, curious, artful, rough, 

perilous, poor, bizarre, alone, stronger, good, beautiful, pretty, unforgettable, tragic, empty, brief, 

unjust; 

-deictics that supports the irony or that supports the gap in time: this, that, then, now; 

-adverbs that clearly point out the ideas in sentences: purely, naturally, unstoppably, sharply; 

-verbs: look at, look through, look as a lance. 

 

 Below, we made a presentation of chapter two, using the key-words and the paradigms of the 

fragment:  

 

 

BIBLIOGRAPHY: 

Fowles, John, The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, 1987; 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
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Set in the mid-nineteenth century, the writer presents the novel's protagonist as Sarah 

Woodruff, the Woman of the title, also known as "Tragedy" and as "The French Lieutenant's 

Whore". She lives in the coastal town of Lyme Regis as a disgraced woman, supposedly 

abandoned by a French ship's officer named Varguennes who had returned to France and 

married. She spends some of her limited free time on The Cobb, a stone jetty where she stares 

out to sea. 

One day, Charles Smithson, an orphaned gentleman, and Ernestina Freeman, his fiancée and a 

daughter of a wealthy tradesman, see Sarah walking along the cliffside. Ernestina tells Charles 

something of Sarah's story, and he becomes curious about her. Though continuing to court 

Ernestina, Charles has several more encounters with Sarah, meeting her clandestinely three 

times. During these meetings, Sarah tells Charles of her history, and asks for his emotional and 

social support. During the same period, he learns of the possible loss of place as heir to his 

elderly uncle, who has become engaged to a woman young enough to bear a child. Meanwhile, 

Charles's servant Sam falls in love with Mary, the maid of Ernestina's aunt. 

In fact, Charles has fallen in love with Sarah and advises her to leave Lyme for Exeter. Returning 

from a journey to warn Ernestina's father about his uncertain inheritance, Charles stops in Exeter 

as if to visit Sarah. From there, the narrator, who intervenes throughout the novel and later 

becomes a character in it, offers three different ways in which the novel could end.82 

 

                                                           
82https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lyme_Regis
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cobb
https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter
https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
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Chapter twenty-nine deals with the idea of search for the self through harmony. This 

search for the self involves the search for identity.  

The chapter stars with two mottos, one quotation from Tennyson and one quotation from 

Mathew Arnold; they are closely connected to love and reason, two key words of our chapter: 

- “For a breeze of morning moves, And the planet of Love is on high . . .” —Tennyson, 

Maud (1855) 83  – This first motto stresses the idea of love, being a fragment from 

Tennyson’s poem called “Maud”. Here, the noun “morning” suggests a new beginning 

for Charles, because love can be part of his life and it is synonym to Sarah in his mind. 

“It is a part of special prudence never to do anything because one has an inclination to do it; but 

because it is one’s duty, or is reasonable.” —Matthew Arnold, Notebooks (1868)84 – This second 

motto belonging to Arnold’s “Notebook” is closely connected to reason. The noun “prudence” 

(meaning the ability to govern and discipline oneself by the use of reason, sagacity or 

shrewdness in the management of affairs, skill and good judgment in the use of resources, 

caution or circumspection as to danger or risk85) is specific for reasonable people. Here, reason is 

linked with the Victorian code of behaviour and with the Victorian society “it is one’s duty, or is 

reasonable” (reasonable can be explained as acceptable or appropriate in a particular situation?). 

 Chapter twenty-nine has two parts: the first part describing nature, while the second part 

presenting Charles’ way to the barn.  

Nature 

This part presents Charles’ way through the forest towards the barn. When the character enters 

the forest he leaves the world of rules and duty. The narrator creates a picture of nature (the sun, 

the sky, the hills and the animals, such as fox, roe, dear) full of vivid colours: blue, gold, green, 

blue, black. The presence of green - “a green sweetness over all... and such an infinity of greens” 

– symbolizes resurrection, regeneration, rejuvenation, a new beginning for nature and for 

Charles. Also the green colour may suggest the lacking of experience regarding love, 

relationships and even life. The fox may symbolize shrewdness and cunningness while the deer 

can express shyness and innocence. The singing of the birds – “The trees were dense with 

singing birds-blackcaps, whitethroats, thrushes, blackbirds, the cooing of woodpigeons, filling 

that windless dawn with the serenity of evening; yet without any of its sadness, its elegaic 

quality.”86 - suggests life and the pleasure of living.  

                                                           
83 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p.207 

 
84Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p.207 
85https://www.merriam-webster.com/dictionary/prudence 
86 Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p.208 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/prudence
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The forest – the nature, in general – is depicted as a perfect world (“Charles felt himself walking 

through the pages of a bestiary, and one of such beauty, such minute distinctness, that every leaf 

in it, each small bird, each song it uttered, came from a perfect world.”)  and creates harmony 

(=Paradise – “he could stand here in Eden”). The adjectives used in the chapter are used to create 

a complete picture. Charles discovers the world during this wandering in the forest, in fact he 

discovers himself through nature (“I am what I am, thou shall not pass my being now.”) The 

wren (“A tiny wren perched on top of a bramble not ten feet from him and trilled its violent 

song.”) is a symbol of harmony and Charles envies it (“the heart of all life pulsed there in the 

wren’s triumphant throat”).He is physically in the forest (physically IN) and mentally out of the 

forest (mentally OUT). 

Charles’ way 

This part contains four paragraphs: three beginning with the personal pronoun “he” and one 

beginning with the proper noun “Charles”. The description is full of personifications: the flowers 

see, the stones hear and the trees sing: “Flowers became eyes, stones had ears, the trunks of the 

reproving trees were a numberless Greek chorus.” 

 

The chapter contains a lot of visual and auditive elements, appealing to our sensibility and two 

isotopies: time and nature.  

The drawing of chapter twenty-nine: 
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Set in the mid-nineteenth century, the writer presents the novel's protagonist as Sarah 

Woodruff, the Woman of the title, also known as "Tragedy" and as "The French Lieutenant's 

Whore". She lives in the coastal town of Lyme Regis as a disgraced woman, supposedly 

abandoned by a French ship's officer named Varguennes who had returned to France and 

married. She spends some of her limited free time on The Cobb, a stone jetty where she stares 

out to sea. 

One day, Charles Smithson, an orphaned gentleman, and Ernestina Freeman, his fiancée and a 

daughter of a wealthy tradesman, see Sarah walking along the cliffside. Ernestina tells Charles 

something of Sarah's story, and he becomes curious about her. Though continuing to court 

Ernestina, Charles has several more encounters with Sarah, meeting her clandestinely three 

times. During these meetings, Sarah tells Charles of her history, and asks for his emotional and 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/prudence
https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyme_Regis
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cobb
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social support. During the same period, he learns of the possible loss of place as heir to his 

elderly uncle, who has become engaged to a woman young enough to bear a child. Meanwhile, 

Charles's servant Sam falls in love with Mary, the maid of Ernestina's aunt. 

In fact, Charles has fallen in love with Sarah and advises her to leave Lyme for Exeter. Returning 

from a journey to warn Ernestina's father about his uncertain inheritance, Charles stops in Exeter 

as if to visit Sarah. From there, the narrator, who intervenes throughout the novel and later 

becomes a character in it, offers three different ways in which the novel could end.87 

Chapter fifty-three is based on contrast and we speak about: 

-the contrast between old mentality (Victorianism) and new mentality (Modernism); 

-the contrast between damnation and forgiveness 

-the contrast between anarchy and culture. 

The main idea of the chapter is a fight between the Victorian morality code, represented by 

doctor Grogan and the Modern ideas, represented by Charles. The main character is seen from 

different perspectives by doctor Grogan who struggles to convince him of the fact that what he 

(Charles) was doing was against the social conventions of the Victorian age. 

 

 

                                                           
87https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter
https://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
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 The motto of this chapter is taken from Matthew Arnold’s collection of essays entitled 

“Culture and Anarchy” that criticizes the English political and social conditions: “For we see 

whither it has brought us ... the insisting on perfection in one part of our nature and not in all; 

the singling out of the moral side, the side of obedience and action, for such intent regard; 

making strictness of the moral conscience so far the principal thing, and putting off for hereafter 

and for another world the care of being complete at all points, the full and harmonious 

development of our humanity. —Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)”88 This extract 

sustains the main idea of the novel: the Victorian society stresses the moral side of a person, 

neglecting the other sides of a personality.  

Modernism represents the perfection, the completion of life, while Victorianism represents 

anarchy, chaos, disorder, confusion and emphasizes the moral side, the side of obedience and 

submission (“the care of being complete at all points, the full and harmonious development of 

our humanity”). 

 The chapter contains some key paradigms, such as the eye – I, the test – medicine and the 

law. The paradigm of the “the eye – I” is linguistically supported by verbs belonging to the same 

semantic field, each time used with different prepositions: staring down Broad Street to the sea, 

turned again to the window, looked away with a steely little grimace, stared down at the street, 

turned to face him, threw him a mute little glance, looked down from those exacting eyes. The 

paradigm of the test is presented in this chapter; doctor Grogan tells Charles his opinion 

regarding his sinful relationship with Sarah:  “If they fail that test, then they become no more 

than despots, sultans, mere seekers after their own pleasure and power. In short, mere victims of 

their own baser desires. I think you understand what I am driving at—and its especial relevance 

to yourself from this unhappy day on. If you become a better and a more generous human being, 

you may be forgiven. But if you become more selfish ... you are doubly damned.” The paradigm 

of “the law” is seen from two points of view: from the medical point of view – “I know only one 

overriding law. All suffering is evil. It may also be necessary. That does not alter its fundamental 

nature.” and from a religious point of view - “You have committed a crime. Your punishment will 

be to remember it all your life. So don’t give yourself absolution yet. Only death will give you 

that.” the words belonging to the legal system sustains the paradigm of “the law’: blame, 

injustice, punishment.  

 After analyzing third chapter, we may also speak about three isotopies: the isotopy of 

religion is supported by certain nouns, verbs and adjectives, such as: particular punishments, the 

                                                           
88Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 338 
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Antinomians, innocent, moral question, lust etc.; the isotopy of time is clearly suggested by the 

following sentence: “I wish you well on your march away from the Rubicon.” From a historical 

point of view, Rubicon refers to crossing this ancient boundary. In 49 BC, perhaps on January 

10, C. Julius Caesar led a single legion, Legio XIII, south over the Rubicon from Cisalpine Gaul 

to Italy to make his way to Rome. In doing so, he (deliberately) broke the law on imperium and 

made armed conflict inevitable. Suetonius depicts Caesar as undecided as he approached the 

river, and attributes the crossing to a supernatural apparition. According to Suetonius, Caesar 

uttered the famous phrase “ālea iacta est” ("the die has been cast").When referring to this Latin 

saying, we also speak about a breaking of the language. The phrase "crossing the Rubicon" has 

survived to refer to any individual or group committing itself irrevocably to a risky or 

revolutionary course of action, similar to the modern phrase "passing the point of no return". 

Caesar's decision for swift action forced Pompey, the lawful consuls and a large part of 

the Roman Senate to flee Rome in fear. Caesar's subsequent victory in Caesar's Civil 

War ensured that he would never be punished for the infraction.89 When referring to time, we 

may speak about chronological time (1986 - the year when Matthew Arnold’s book, Culture and 

Anarchy appeared and, 100 years later, 1969 – the year when John Fowles’ novel was published 

for the first time)”90. This 100 years gap better stresses the opposition between these two periods: 

Victorianism and Modernism – the difference in mentality. We may also notice the use of spacial 

time: vertical (“He resumed his stare down at the street”) and the use of horizontal time (“The 

doctor walked across the room and stood with his hands behind his back, staring down Broad 

Street to the sea.”) The isotopy of medicine is supported by words belonging to the same 

semantic field: to prescribe, advice, heart attack, suffering, doctor, medicine, pain. 

 During this chapter, we also discover two cultural types: the doctor and the gentleman. 

The cultural type of the doctor changes and becomes from a person treating physical pain a 

person treating soul pain; so, the doctor becomes a soul healer. The doctor himself is physically 

“in”, namely he belongs to the Victorian period and is mentally “out”, namely he thinks 

differently. The cultural type of the gentleman is defined as a man who is polite and educated, 

who has excellent manners and always behaves well. But here, in the text, the cultural type of the 

gentleman is a hypocrite, a superficial person. In fact, the Victorian period is characterized of 

falsehood and adulation of all that is false.  

                                                           
89 https://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_Rubicon 

90Fowles, John, (1987):  The French Lieutenant’s Woman, Pan Books Ltd., Great Britain, p. 338 

https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_legion
https://en.wikipedia.org/wiki/Legio_XIII_Gemina
https://en.wikipedia.org/wiki/Suetonius
https://en.wikipedia.org/wiki/Alea_iacta_est
https://en.wikipedia.org/wiki/Dice
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_no_return
https://en.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Senate
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar%27s_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar%27s_Civil_War
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The completion of the self is possible only after layers and layers of experience: “I don’t see 

where good is to spring from, if it is not out of that evil. How can one build a better self unless 

on the ruins of the old?” 

 The contrast appears when referring to women; they are seen from different perspectives: 

Sarah is a representative for the modern mentality “Of Sarah he said very little. His sole attempt 

at an excuse was over his deception of Grogan himself; and that he blamed on his conviction 

that to have committed Sarah to any asylum would have been a gross injustice.” and Ernestina 

was a representative for the Victorian mentality (“Ernestina was a pretty little thing, but a 

shallow little thing”). 
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“After her impoverished family learns of its noble lineage, naive Tess Durbeyfield is sent 

by her slothful father and ignorant mother to make an appeal to a nearby wealthy family who 

bear the ancestral name d’Urberville. Tess, attractive and innocent, is seduced by dissolute Alec 
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d’Urberville and secretly bears a child, Sorrow, who dies in infancy. Later working as a 

dairymaid, she meets and marries Angel Clare, an idealistic gentleman who rejects Tess after 

learning of her past on their wedding night. Emotionally bereft and financially impoverished, 

Tess is trapped by necessity into giving in once again to d’Urberville, but she murders him when 

Angel returns.  

In Tess, Hardy presents a world in which the human spirit is battered down by the forces, 

not of fate, but of social hierarchy. Tess’s eventual death, one of the most famous in literature, is 

a direct result of human cruelty and as such represents one of the most moving indictments of the 

lives of nineteenth-century English women in all of literature.”91 

Nature plays an important role in Hardy’s novels. The subject matter of his novels is 

limited to rural England. He possessed a good knowledge of the village life and he presented the 

mentality of the peasants, the cultural values of English villages. Moreover, he was able to study 

the inner life of peasants with sympathy. 

Wessex is an ancient place full of cultural values. By setting his chief novels in Wessex – 

the ancient Anglo-Saxon kingdom of Alfred, hardy achieved the effect of the man’s long 

protected struggle in the timeless earth.  

According to Hardy’s ideas, man and woman are condemned to live in a world ruled by the 

universe, by pitiless law, predetermined by Nature itself. He applied the laws of Nature to human 

creature, being interested in man’s integration in Nature and in historical traditions. On the 

whole, hardy describes a never ending conflict in the heart of man intensified by external forces, 

such as Nature, accidental happenings.  

Tess becomes part and parcel of the outdoor nature. Women are, generally speaking, 

closer to nature than men. And this closeness to nature inevitably entails clashes with artificial 

mortality of social law.  

The links between women and nature are very strong. We may say that this novel, “Tess of the 

d’Urbervilles”, is the tragedy of a beautiful, passionate, devoted, heroic girl who belongs more to 

the world of nature than to the world of people. Furthermore, it is the tragedy of an innocent 

child of nature who should have to be judged and made to suffer not according to the obituary 

code of man-made laws, but according to the code of nature. 

Tess is a child who belongs to the world of nature. She feels better in the middle of nature than 

around people, she finds a true refuge there. Also, she is called “a girl mother” when she tried 

desperately to baptize her child, Sorrow. Bothe Angel and Alec see her as a girl belonging to 

nature and earth: 
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“It seems natural enough to him now that Tess was again in sight to choose a mate from 

unconstrained Nature and not from the abodes of Art.” (chapter XXVII); Here was I thinking 

you a new sprung child of nature.”92 (Angel’s words from chapter XXXV); “Why I did not 

despise you was on account of your being unblemished in spite of all.”93 (Alec’s words in 

chapter XLVI). 

Nature is seen differently from Tess: 

-as a girl, nature impresses her and makes her happy; she admires it a lot. 

-as a woman/ as a mother, nature becomes her refuge; nature is her only friend; she feels calm 

and happy in the forest: “The only exercise that Tess took at this time was after dark, and it was 

then when out in the woods, that seemed least solitary.”94 

-as a wife (after Angel’s departure), nature (especially the forest) becomes her shelter; she thinks 

there is safe and away from the people’s mean words: “She scraped together the dead leaves till 

she had formed them into a large heap, making a sort of nest in the middle.” (chapter XLI). 

-as a murderess (after killing Alec), nature becomes a refuge for her (and for Angel, too), a place 

where she friendly can be happy with the man she loves. 

Stonehenge is the last place where they hide. She belongs to that landscape. Tess accepts 

her death quietly and she gives the impression that she understands that everything happened to 

her was predestined before. Thus she does not fight against her fate and even more she thinks of 

herself as being part of an implacable destiny. Her words, “I am ready” seem to make us think 

she’s ready for that ritual.  

Hardy does not see her heroine’s death as an end but as an immersion into nature. In fact, 

Tess seems not to belong to that tough world, but to nature. And her death means she is sent back 

to the place she belongs to.  

In conclusion, Thomas Hardy has a Pantheistic conception. According to this idea, man 

rises from the earth; (he) dies and returns to earth. Tess, being an innocent victim, goes to 

Stonehenge and this act of hers acquires a symbolic significance, underlining the earthiness of 

her character.  

 Hardy felt that man is an alien in an impersonal universe and at the mercy of chance. 

Fatal chance is an invisible force in all the relationship of human beings. There are pitiless laws 

ignored by the characters who, ultimately, will be crushed by them.  

                                                           
92Hardy, Thomas, Tess of the D'Urbervilles, publisher: Penguin Classics, 1979 
93Hardy, Thomas, Tess of the D'Urbervilles, publisher: Penguin Classics, 1979 
94Hardy, Thomas, Tess of the D'Urbervilles, publisher: Penguin Classics, 1979 
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 Hardy admits that the man’s conscience deviates from these laws. The man does not 

accept these rules and becomes a desperate fighter. Hence, the tragical fight between man’s 

aspiration and his possibilities. 

In spite of being a victim of social prejudices and conflicts, Tess is a victim of destiny/ fate. She 

is only a puppet of destiny. With Hardy, the blind destiny guides and influences the life of his 

characters in spite of their attempt to escape. It is presented everywhere and no one can get away. 

People are followed by their destiny and they can do nothing about it. 

 The old traditional creeds appear from the very beginning: the book with predictions, 

“The Complete Fortune-Teller”, superstitions and folk traditions. Fate appears from the first 

chapters: “Thus the thing began. Had she perceived this meeting’s import she might have asked 

why she was doomed to be seen and coveted that day by the wrong man, and not by some other 

man, the right and desires one in all respect.” (when Tess meets Alec in chapter V). Moreover, 

she has a special state of mind, she feels she does not have to go to d’Urbervilles house to work, 

she feels it will not be right: “I would rather stay here with father and you, she said”; “I’d rather 

not tell you why, mother; indeed, I don’t quite why know.” (chapter VI). In chapter VIII, Alec’s 

words stress the idea of destiny: “It was my fate, I suppose.”95 The superstitions are sprinkled 

throughout the novel: “O, I hope that is of no ill-omen for us now!” (chapter XXX); also, when 

the marriage of Tess with Angel is announced in the church, the young girl thinks that means 

good luck for them (chapter XXXII). Tess is aware that she broke the code of morality and she 

has to pay for that: < ‘I don’t quite feel easy,’ she said to herself. ‘All this good fortune may be 

scourged out of me afterwards by a lot of ill. That’s how Heaven mostly does. I wish I could 

have had common banns.> The crowing of the cock also suggests that something will happen 

and reminds us of the Biblical sound of the cock when Peter denied Jesus and His faith. 

Tess believes in blind destiny: “Who knows what tomorrow has in store?”96 (chapter 

LVIII). She believes in fate and she believes she cannot control it. And Hardy does everything to 

sustain this by choosing Stonehenge as the place where Tess is apprehended. In this way the 

novelist suggest the heroine’s implacable destiny. Tess cannot do anything about it. She realizes 

that life will follow its course an there is no use to run away. 

Her words “I am ready” suggest that she is aware that she has to pay for her deed. Tess is a 

criminal in the eyes of the law and she is a victim under the force of the blind destiny; she is a 

simple woman wishing to defend and to keep the only happy moment of her life for herself.  

                                                           
95Hardy, Thomas, Tess of the D'Urbervilles, publisher: Penguin Classics, 1979 
96Hardy, Thomas, Tess of the D'Urbervilles, publisher: Penguin Classics, 1979 
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She is crushed by the power of the unknown. She becomes aware that people have no power in 

relationship with the universe and that man is just “a mere dot”. Human existence is not seen as a 

development but as a permanent repetition.  

 

The novel respects the pattern of the Greek tragedy: order – disorder – order. 
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I.  Argument pentru mitanaliză 

Literatura reprezintă unul dintre cele mai productive teritorii ale prelucrării limbajului, în 

sensul că, plurisemnificantă prin excelență, a făcut necesară apariţia unor diverse strategii 

hermeneutice; eterogene ca manifestare, toate sunt însă supuse unei intenţii unitare — aceea de 

explicitare şi mediere a sensului. Critica, istoria şi teoria literară (cu întreg arsenalul 
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metodologic) sunt câteva dintre aceste sectoare, cu veleităţi ştiiţifice, care însă nu fac altceva 

decât să demonstreze că limbajul este cheia esenţială a înţelegerii fiinţei umane, departe de a fi 

complet decriptat. Mai mult decât atât, multitudinea şi diversitatea metodelor cu care specialiştii 

s-au apropiat de „cuvântarea artistică“ de-a lungul timpului, o dezvăluie ca pe un corn al 

abundenţei, care se umple cu mister semantic, cu atât mai aprig cu cât cresc eforturile şi 

pretenţiile de denudare exhaustivă. 

Astfel, perspectivele de abordare a textului literar se multiplică, pentru că, în momentul 

în care o metodă îşi epuizează potenţele hermeneutice sau nu se mai pliază pe specificul operei, o 

alta trebuie să îi ia locul. Literatura şi critica literară se află într-un raport de consubstanţialitate, 

într-o legătură controversată, dar indestructibilă, în ciuda oscilaţiei permanente între extreme — 

de la contopire („critifiction“, în termenii lui Federman) la cvasi-ruptură.  

În toată această diversitate, Ioan Petru Culianu introduce o nouă „specie“: „De suficient 

de multă vreme am dat numele de mitanaliză unui demers practic ce constă în a discerne miturile 

latente din textul literar şi a le interoga pentru a stabili câteva posibilităţi din multitudinea acelora 

care sunt înscrise în raza lor semantică.“97 

Atrăgând încă de la început atenţia asupra faptului că teoria mitanalizei nu este „o teorie 

ştiinţifică“, la fel cum „demersul ei nu este o metodă“98, autorul o disociază şi de hermeneutică, 

„prin aceea că recunoaşte «faptelor» calitatea de «fapte». Ea asumă optica descoperirii, nu pe cea 

a invenţiei“99. Toate acestea, însă, nu în sens depreciativ, întrucât consideră „ştiinţificitatea“ 

celorlalte metode (structuralistă, psihanalitică, sociologică) drept „metafizică pură“ 100 , iar 

propriul „experiment, chiar lipsit de «metodă» (sau mai ales lipsit de metodă) îşi are regulile lui, 

extrem de stricte. [...] În cazul nostru, experimentul constă în a des-coperi miturile latente din 

textul literar. Asta înseamnă nu că miturile sunt «inventate» de către experimentator, ci că se află 

acolo, în text, şi nu aşteaptă decât să fie descoperite. Mai exact, experimentul propune o lectură a 

textului literar văzut ca mit. Pe măsură ce «faptele» par să indice o regularitate oarecare în 

fenomenele studiate, experimentatorul va fi condus la enunţarea unor ipoteze (falsificabile) 

privind semnificaţia «faptelor». Raţionalitatea demersului său nu va fi vestejită de interpunerea 

niciunui postulat restrictiv. După ce va fi înregistrat cât mai scrupulos posibil sursele, influenţele, 

circumstanţele biografice, pe scurt, toate datele, intrinseci şi extrinseci, având legătură cu textul 

literar şi cu autorul lui, mitanalistul este chemat să recunoască ţesătura mitică a textului...“101 

                                                           
97Ioan Petru Culianu, Fantasmele libertăţii la Mihai Eminescu. Peisajul centrului lumii în nuvela Cezara (1876) în 

Studii româneşti I (Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade), ediţia a II-a, traduceri de Corina 

Popescu şi Dan Petrescu, POLIROM, Iaşi, 2006, p. 83. 
98Ibidem, p. 85. 
99Ibidem, p. 86. 
100Ibidem, p. 93. 
101Ibidem, p. 94. 
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Derivată şi din teoria jungiană a arhetipurilor în inconştientul colectiv, mitanaliza lui 

Culianu presupune, de fapt, decriptarea mitului, existent în stare latentă în mintea creatorului, la 

„îndemnul“ căruia va fi scris textul, prin depistarea atitudinilor scriptice recurente. 

II. Un nou experiment: extrapolarea „experimentului“ 

Dacă punctul de plecare al mitanalizei nu este „— ca [la] majoritatea metodelor moderne 

— în lingvistică, ci în istoria religiilor“102, punctul de sosire — aşa cum vede Culianu chestiunea 

— se află în literatură: „Funcţia primară a mitanalizei ar fi de a discerne structurile mitice 

prezente într-o operă literară, pentru a ajunge la un inventar mitologic care, la rândul lui, 

formează un punct de plecare în interpretarea psiho-sociologică a unui corpus de texte produse 

de acelaşi autor“103. 

Optim funcţional în operele autorilor romantici, cu o atracţie mărturisită pentru lumea 

mitului, „experimentul“ devine cu atât mai valid cu cât este aplicat unei opere realiste (Moara cu 

noroc) şi unui autor ce „«stă cu picioarele pe pământ»“(Ioan Slavici), căci în acest caz „mitul — 

dacă există — scapă complet intenţiei conştiente a autorului“104. 

În aceeaşi manieră expansionistă, devine provocatoare permutarea exerciţiului mitanalitic 

din spaţiul literar propriu-zis în cel al criticii literare, ca discurs extrem „realist“, supus rigorilor 

stilului ştiinţific. De aceea, alegerea cea mai bună ni se pare a fi Ion Pop, fără echivoc recunoscut 

drept critic ce „stă cu picioarele pe pământ“, atât pentru echilibrul şi firescul judecăţilor, cât şi 

pentru interesul constant şi longeviv pentru fenomenul avangardei literare româneşti. 

III. Literatura cu minus, critica literară cu plus. Coincidentia oppositorum 

De fapt, ideea mitanalizei lucrărilor critice despre avangardă ale lui Ion Pop se naşte în 

momentul lecturii Argumentului autorului la Introducerea în avangarda literară românească, 

paratext nefiresc de modest pentru un „discurs cu enunţ repetat“—cum ar spune Stelian 

Dumistrăcel— şi rescris timp de patruzeci de ani. 

„«Pentru a pătrunde sufletul unui poet, trebuie să căutăm în opera sa cuvintele care apar 

cel mai frecvent. Cuvântul va traduce obsesia»“105, spune Charles Baudelaire. Ceea ce ar putea fi 

parafrazat astfel: pentru a putea pătrunde sufletul/mintea unui critic, trebuie să căutăm în critica 

lui tipul de literatură pe care o analizează cel mai frecvent. Tipul de literatură va traduce obsesia. 

Conform unui asemenea raţionament, Ion Pop este inalienabil asociat, prin „obsesie“, avangardei 

literare. 

                                                           
102Ioan Petru Culianu, „Nimicirea fără milă“ în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici (1881). Un exerciţiu de 

mitanaliză în Op. cit., p. 140. 
103Ibidem, pp. 140 — 141. 
104Ibidem, p. 141. 
105Charles Baudelaire, apud Hugo Friedrich, Structura liricii moderne (de la mijlocul secolului al XIX-lea până la 

mijlocul secolului al XX-lea), trad. rom. de Dieter Fuhrmann, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969, 

p. 43. 
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Însă tocmai aici intervine „curiozitatea“, în termenii lui Nicolae Manolescu:  

„Critica propriu-zisă e academică, informată, descriptivă, egală ca ton, fără ţâşnire subiectivă. Îi 

lipseşte originalitatea în caracterizări şi e timidă sub raportul judecăţilor de valoare. Oricum am 

lua-o, e curioasă predilecţia pentru avangardism a unui om atât de serios şi în fond de 

conservator şi a unui poet mai degrabă tradiţional. Critica lui Ion Pop rămâne inconturnabilă 

bibliografic.“106 

Fără îndoială, critica lui Ion Pop este academică, informată şi descriptivă. Însă, poate că 

egalitatea de ton trebuie valorizată mai mult din perspectivă diacronică, drept consecinţă a 

fidelităţii autentice faţă de un anumit tip de discurs literar. Păstrând acelaşi unghi, originalitatea 

nu este absentă, ci doar camuflată în atitudine, la fel ca nota subiectivă, care nu ţâşneşte în 

fiecare studiu critic, ci se acumulează (discret, dar sigur) cu fiecare text critic. Şi ce altă judecată 

de valoare mai substanţială poate exista decât aceea exprimată (într-adevăr, indirect) prin 

perpetue revizuiri şi completări ale aceluiaşi material literar? Metoda critică pe care o utilizează 

Ion Pop este cea mai potrivită unui om atât de serios şi în fond de conservator, care se 

încăpăţânează cu rigoare să conserve un tip de literatură „sinucigaşă“. 

Curiozitatea despre care vorbeşte Nicolae Manolescu ar consta în incompatibilitatea 

structurală dintre profilul criticului şi cel al textelor criticate. Avangardismul este aproape 

inconştient asociat, în mintea cititorilor, unei atitudini distructive. Abia după o meditaţie mai 

serioasă, el oferă şi sugestia unui traseu curajos de a avansa în necunoscut; prima reacţie rămâne, 

însă, echivalarea cu nihilismul. Tocmai acest orizont de aşteptări negativ face necesară o 

abordare analitică echilibrată, sistematică, fără explozii lingvistice şi, obligatoriu, constantă. 

Mitanalitic vorbind, cele trei lucrări despre avangardă (Avangardismul poetic românesc 

— 1969, Avangarda în literatura română — 1990 şi Introducere în avangarda literară 

românească — 2007) la care se adaugă Studiul introductiv la Antologia avangardei româneşti 

(1990), republicată în limba franceză în 2006, cu titlul La réhabilitation du rêve, preluat de la 

Geo Bogza, se nasc „la îndemnul“ unui mit integrator, de esenţă pozitivă. Atitudinea lirică 

distructivă se echilibrează prin meticulozitatea reconstrucţiei critice, cu funcţie compensatoare. 

Exersarea experimentului mitanalitic în acest spaţiu nu sugerează, în niciun fel, o intenţie 

subtextuală a autorului de „mistificare“ a realităţii literare avangardiste, şi mai ales critica, atât 

de „academică, informată şi descriptivă“, a lui Ion Pop nu poate fi suspectată vreo tendinţă 

subversivă de falsificare. Numai că ea devine manifestă sub impulsul (conştient sau nu) de 

restabilire a unui echilibru dinamic printr-o tehnică a contrapunctului critic. Dacă spiritul creaţiei 

                                                           
106Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura „Paralela 45”, Piteşti, 2008, 

p. 1243. 
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avangardiste este de a distruge orice posibilă conexiune cu „tezaurul scrisului“107, în sensul de 

literatură instituţionalizată, incatenată în formulă şi tradiţie, spiritul critic funcţionează 

contrapunctual, oficializând, cu discreţie şi moderaţie, această lirică, adică redăruind-o spaţiului 

de apartenenţă. 

„Procedând astfel [adică rămânând activ fidel timp de patru decenii studiului avangardei]  

— mărturiseşte Ion Pop — am făcut-o cu speranţa că cititorii interesaţi de această epocă 

dinamică, frământat interogativă şi plină de tensiuni adesea fructuoase pentru înnoirea 

limbajului poetic românesc [subl. n.], vor putea găsi în mai concentrata, recapitulativa imagine 

critică de acum un ghid de lectură, cu câteva repere pe care le credem valabile, cumva verificate 

în timp prin revenirile asupra temei...“108 

Poate chiar inconştient, demersul critic trebuie să aibă un traseu invers, prin emfaza 

intenţiei constructive, de înnoire a limbajului poetic, datorită funcţiunii sale specifice de mediere 

a sensului între creator şi cititor. Fără să fie lăsată într-un con de umbră, componenta distructivă 

a avangardei este oarecum edulcorată prin explicitarea contextului socio-cultural care o face 

necesară şi prin insistenţa asupra finalităţilor pozitive ale nihilismului în sfera lingvisticii poetice. 

O situaţie antinomică şi, prin aceasta, supusă aceleiaşi influenţe mitice, ni se pare a fi 

lucrarea lui Eugen Negrici, Iluziile literaturii române. Adept (conştient sau nu, oricum 

nedeclarat) al experimentului mitanalitic, demersul autorului de a denunţa miturile ce stau la 

baza literaturii române este de fapt o permutare a mitanalizei în spaţiul criticii literare. Nu 

neapărat camuflarea mitului în creaţie îl interesează, ci mai ales legitimarea mitului prin 

receptarea critică iluzionată:  

„Fac obiectul atenţiei noastre situaţiile în care ceva anume alterează datele observaţiei, 

interpunându-se ca un ecran şi tulburând exigenţele cunoaşterii. Din această perspectivă, ceea ce 

înceţoşează percepţia noastră este, de regulă, o fantasmă ivită din imaginarul colectiv ca replică 

la anumite dezechilibre sociale sau tensiuni interne sau externe, la situaţii de vacuitate şi 

frustrare.“109 

Numai că, denunţând suita de mituri care au alterat datele observaţiei, dintr-o intenţie 

„realistă“ de demi(s)tificare, e posibil ca autorul însuşi să cadă sub incidenţa unui mit — cel al 

nihilismului. Până la urmă, lucrarea, extrem de interesantă, este o mostră de critică sceptică ce 

distruge pilonii criticii anterioare şi, implicit, pe cei ai literaturii române ca întreg. Printr-un altfel 

de discurs, finalitatea este în fond avangardistă! 

                                                           
107Ion Pop, Introducere în avangarda literară românească, Institutul Cultural European, Bucureşti, 2007, p.  
108Idem, Argument la Op. cit., p. 6. 
109Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 2008, p. 15. 
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În spiritul reunirii contrariilor, Ion Pop şi Eugen Negrici formează un cuplu critic 

interesant: primul supus „fantasmelor“ integratoare, constructive, constant, metodic, discret şi 

modest, al doilea subordonat celor nihiliste, radicale, distructive, spectaculos, vehement, cu 

turnuri bruşte de perspectivă. 

III. Poezie şi critică. Punct şi contrapunct 

Primul capitol al Introducerii în avangardă... se înscrie, fără nicio abatere, în rigorile 

discursului ştiinţific, obligat în incipit la definirea fenomenului studiat. Pentru o definiţie a 

avangardei poartă însă şi amprenta personală a modestiei auctoriale, „umilinţă ce e o altă faţă a 

orgoliului“110, din moment ce nu-şi asumă, paratextual, rezolvarea exhaustivă a „problemei“. Şi 

totuşi, capitolul începe astfel: „Toate definiţiile care încearcă să circumscrie conceptul de 

avangardă converg în câteva puncte esenţiale“ 111 , oferind un contrapunct de certitudine 

articulării nehotărâte din titlu. Efortul analitic anterior este „finalizat“ printr-un demers sintetic, 

pentru a fi supus din nou analizei critice minuţioase în cadrul unui proces nesfârşit de cercetare a 

avangardei. 

Punctele esenţiale anunţate sunt şi ele situate într-o complementaritate antipodică: 

„promovarea a două atitudini fundamentale, dialectic legate între ele. Prima e, desigur, aceea a 

detaşării, îndepărtării, rupturii, traduse ca act de negare şi contestare a «grosului trupei» care 

este mulţimea de scriitori-artişti fideli tradiţiei, convenţiilor ca şi unanim acceptate, prestigiilor 

trecutului. A doua sugerează, desigur, gestul novator, invenţia, construcţia inedită, deschiderea 

permanentă spre zone nefrecventate ale creaţiei.“112 

Prima atitudine fundamentală — nihilismul — este punctul pe care va insista, atât prin 

limbaj poetic, cât şi programatic, avangarda, iar cea de-a doua — reîntregirea prin emfaza 

descriptivă a construcţiei novatoare — devine contrapunctul pe care şi-l asumă criticul, în 

virtutea restabilirii „echilibrului dinamic“.  

Iar acesta este momentul în care titlul lucrării îşi cere justificarea: opera critică a lui Ion 

Pop necesită o abordare mitanalitică, întrucât este rezultatul unui efort constant, riguros, sisific, 

menit să contrabalanseze izbucnirile violente, spontane şi spectaculoase ale poeziei avangardiste. 

Această perioadă de creaţie este o formă simbolică de cultură, în sensul filosofic stabilit de Ernst 

Cassirer, şi trebuie re-dată, prin instituţionalizare critică, tradiţiei. Ion Pop înţelege ceea ce 

„«oamenii nu înţeleg»“, mai exact, „«cum ceea ce este sfâşiat în diferite direcţii ajunge în acord 

cu sine — armonie în contrarietate, ca în cazul arcului şi al lirei»“113. Deoarece, din perspectiva 

                                                           
110Gheorghe Grigurcu, Critici români de azi, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1981, p. 177. 
111Ion Pop, Op. cit., p. 7. 
112Ibidem, p. 7. 
113Heraclit, apud Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, traducere de Constantin 

Cosman, HUMANITAS, Bucureşti, 1994, p. 308. 
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unei filosofii critice, „omul nu mai este considerat o simplă substanţă care există în sine şi 

trebuie cunoscută prin sine. Unitatea lui este concepută ca o unitate funcţională. O astfel de 

unitate nu presupune o omogenitate a elementelor diferite care-l constituie. Ea nu admite doar, ea 

chiar cere o multiplicitate şi un caracter multiform al părţilor sale constitutive. Pentru că aceasta 

este o unitate dialectică, o coexistenţă a contrariilor. [...] Formele diferite ale culturii umane nu 

sunt unite printr-o identitate în natura lor, ci printr-o conformitate în sarcina lor fundamentală. 

Dacă există un echilibru în cultura umană, el poate fi descris doar ca un echilibru dinamic [subl. 

n.], nu ca unul static; ele este rezultatul unei lupte între forţe opuse. Această luptă nu exclude 

acea «armonie ascunsă» care, după Heraclit, «este mai bună decât cea care este evidentă».“114 

Poezia şi critica literară a avangardei sunt, fără îndoială, două astfel de forme simbolice, 

forţe opuse prin tipul de discurs, unite printr-o conformitate în sarcina lor fundamental 

culturală. 

Considerând necesară nuanţarea caracterizării lui Ion Pop drept „poet în critică şi critic în 

poezie“, Gheorghe Grigurcu nu contrazice decât în aparenţă relaţia simbolică dintre critic şi 

materia primă aleasă. Deşi vehementă, afirmaţia: „neavând nicio afinitate vizibilă cu avangarda, 

declarându-şi ironic «cuminţenia», Ion Pop îşi propune un examen de tehnică, o probă de 

disciplină a scriiturii analitice prin confruntarea cu un subiect incitant, dar oarecum neutru, 

aleatoriu“115, necesită ea însăşi nuanţări; afinitatea nu este, într-adevăr vizibilă, ci devine vizibilă 

prin mitanaliză, iar caracterul aleatoriu este infirmat de cele patru secole de răbdătoare revizitare 

a tematicii. Iar faptul că „Ion Pop nu e cooperant cu acesta [avangardismul], ci avid de date care 

să-i confirme preţuirea“116, nu face decât să confirme nuanţa. El nu este cooperant cu atitudinea 

avangardistă autodistructivă, de aceea încearcă, ştiinţific, să-l facă pe acesta cooperant cu 

cititorul, cu „tradiţia“, cu aşezarea într-o formulă. Căci, fără îndoială, „aspiraţia secretă a 

exegetului e monografia, chiar dacă i se realizează numai fişele, ele au însă mereu în vedere 

inserţia într-un întreg [subl. n.]“ 117 , aşa cum criticul are mereu în vedere inserţia 

avangardismului în întregul literaturii române. 

Definind avangarda, Ion Pop colecţionează cu seriozitate mostre de nihilism cărora să le 

ofere contrapunctul: „Or, avangarda, înscrisă pe linia demersurilor negative caracteristice 

modernismului (pe care, la noi, Adrian Marino îl defineşte sub semnul unei serii de opoziţii, 

precum: antitradiţie, anticlasicism, antiacademism, antiartă etc.), va uza mai ales de o retorică a 

contestaţiei radicale, de la vehemenţa respingerilor din manifestele futurismului italian, care 

cereau incendierea muzeelor şi inundarea bibliotecilor, la propoziţia dadaistului Tristan Tzara, 

                                                           
114Ernst Cassirer, Op. cit., p. 308. 
115 Gheorghe Grigurcu, Op. cit., p. 178. 
116Ibidem, p. 177. 
117Ibidem, p. 178. 
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după care «numai contrastul ne mai leagă de trecut»; ori la cea suprarealistă a lui André Breton, 

care spune că «în materie de revoltă niciunul dintre noi nu trebuie să aibă nevoie de strămoşi», şi 

până la mărturisirea lui Eugène Ionesco din 1959: «prefer să definesc avangarda în termeni de 

opoziţie şi de ruptură.“118 

Contrapunctul critic nu se lasă aşteptat şi apare, fie sub forma explictării contextului care 

a făcut necesară o asemenea atitudine („Într-o epocă de repunere în chestiune a tuturor valorilor 

[...] cu descoperirile revoluţionare în ştiinţe (prin Albert Einstein şi teoria relativităţii în fizică), 

antipozitivismul filosofic (îndeosebi prin relativismul şi vitalismul lui Nietzsche, teoria duratei 

interioare şi intuiţionismul lui Bergson), evoluţiile din câmpul psihologiei prin aportul 

psihanalitic freudian...“119), fie sub forma evidenţierii „atributelor tari“ ale acesteia („conştiinţa 

literară va fi ea însăşi dominată de dinamism, va fi antrenată de fluxul uriaş al 

metamorfozelor“120, „«funcţia prospectivă» a avangardei, funciarul ei «viitorism», deschiderea 

spre cercetarea unor orizonturi promiţătoare de noi descoperiri“121, „ponderea acordată în aceste 

medii investiţiei existenţiale, vitale, în creaţie“122...). 

Devine evident că autorul contrapunctează nu numai lingvistic, ci şi atitudinal: orientării 

prospective, dinamismului şi înaintării „în fugă“ a avangardei i se răspunde critic printr-o obsesie 

a stagnării (dinamice!) în faţa aceluiaşi material, prin rigurozitatea înregistrării detaliilor, prin 

responsabilitatea faţă de „instituţia“ literaturii. „Spiritele heraclitiene, supuse fascinaţiei 

metamorfozelor“ sunt, compensatoriu, cercetate de un „spirit parmenidean“ 123 , adept al 

constanţei. El înţelege, graţie unghiului opus, că „nevoia de mişcare, de cât mai multă mişcare, 

teama de stagnare în convenţii şi şcoli literare, căutarea  mereu mai noului, aspiraţia de regăsire a 

unei prospeţimi originare“ 124 nu poate fi explicitată coerent decât raportare hermeneutică 

antinomică. 

Gustul unificării este omniprezent, deşi nu întotdeauna în mod evident: vizibil în 

identificarea unei unităţi în diversitatea manifestărilor avangardiste („... dincolo de relativa 

diversitate a programelor avangardiste, se evidenţiază o anumită unitate a stării de spirit 

definitorii“125), dar subteran în volumul substanţial de critică a avangardei, care, în afară de 

raţiunea ştiinţifică, e motivat şi de o intenţie de „retrocedare“ a fenomenului complex şi rebel 

matricei sale, mai puţin dizidentă. 

                                                           
118Ion Pop, Op. cit., p. 8. 
119Ibidem, p. 10. 
120Ibidem, p. 10. 
121Ibidem, p. 11. 
122Ibidem, p. 13. 
123Vasile Spiridon, Apărarea şi ilustrarea poeziei, Editura „Timpul“, Iaşi, 2009, p. 35. 
124Ion Pop, Op. cit., p. 15. 
125Ibidem, p. 14. 
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În acest sens, însuşi Nicolae Manolescu se referă la critica avangardismului ca la „o 

recuperare“ a acestuia, a cărei întârziere se explică prin „imaginea falsă pe care o întreţinuse în 

legătură cu el, în anii '50, dogmatismul“. Deformat în receptare de către spiritul organizat al 

comunismului, va avea parte de o „reabilitate definitivă“ „între 1967 şi 1969 [...] pe fondul 

dezgheţului cultural“, „când apar întâiele cercetări serioase asupra mişcării de avangardă“126. Or, 

privit mitanalitic şi nu doar din perspectiva contextului istoric, efortul critic unificator al lui Ion 

Pop, realizabil prin „felul acesta monografic de prezentare“ nu mai este „dezavantajos“127. 

Abordând eseistica lui Ion Pop din Transcrieri în manieră semiotică, Ion Vlad propune o 

concluzie care se poate extrapola: „Altfel spus, eseurile lui Ion Pop sunt analize temeinice şi nu 

vor să fie altceva decât «transcrieri» (oricând posibile prelegeri) ale unei lecturi însoţite de 

experienţa poeziei şi de frecventarea lecturilor întreprinse cu deplină rigoare“128. Şi lucrările de 

cercetare ştiinţifică a avangardei se circumscriu unei critici a transcrierii, ca metodă de 

acumulare minuţioasă a detaliilor; iar subtextual, ele merg mai departe, către o critică a înscrierii 

(prin transcriere) a avangardei în instituţia literaturii. Căci, aşa cum observa Gheorghe Gricurcu, 

în critica autorului nu predomină, „aşa cum s-a afirmat, identificarea în sensul lui Georges 

Poulet, ci curiozitatea pentru structurile străine obiectivate“ 129 . Numai că structurile, deşi 

obiectivate, nu mai sunt străine, ci asumate prin opoziţie structurală, de dragul întregirii. 

Înţelegând „utopia“ scriitorului avangardist, „aceea de permanentizare a dinamismului, a 

stării de criză a sensibilităţii, în sensul de tensiune fertilă, de interogaţie şi îndoială promise unor 

răspunsuri provizorii, mereu de reformulat şi de depăşit“ 130 , criticul contrapunctează prin 

descripţie stoică, menită să anuleze îndoiala şi greşeala interpretativă. Dacă eroarea este fertilă în 

spaţiul creaţiei, ea este inacceptabilă între limitele rigorii ştiinţifice, mai ales din punctul de 

vedere al unui spirit critic de formaţie „clasică“, iubitor de echilibru şi unitate. 

Verva transcrierii „formulărilor expresive“ „la nivelul reflecţiei programatice“ ale 

avangardiştilor („«atunci când formulă va deveni ceea ce facem, ne vom lepăda şi de noi în aerul 

anesteziat»“, „«insuccesul, debutul perpetuu, nerealizarea, nedesăvârşirea oricărui gest, 

condamnarea la eşec a oricărei întreprinderi»“131...) nu este altceva decât contrapunctul atitudinal 

al criticului, care nu se leapădă de avangardă, ci se încăpătânează să o impună ca pe o formulă de 

succes, printr-un demers, de asemenea perpetuu, dar întru desăvârşire. Iar dacă orice „vers“ 

avangardist îşi are „re-versul“ critic, coincidentia oppositorum se realizează tot în atitudine: 

ambele „extreme“ îşi conştientizează efemeritatea radicalismului. „«Aş voi o perpetuă mişcare, 

                                                           
126Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. Critica. Eseul, vol. III, Editura „Aula“, Braşov, 2001, p. 319. 
127Ibidem, p. 321. 
128Ion Vlad, Lectura: un eveniment al cunoaşterii, Editura „Eminescu“, Bucureşti, 1977, p. 67. 
129Gheorghe Grigurcu, Op. cit., p. 177. 
130Ion Pop, Op. cit, p. 16. 
131Ibidem, p.16. 
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neîtronarea niciunei formule, dar nu e cu putinţă»“, constată Ilarie Voronca, în vreme ce Ion Pop 

îşi ia rămas-bun, „după vreo patru decenii“ şi un număr substanţial de lucrări, „de la această 

epocă dinamică“, pe care o lasă însă deschisă. Întâlnirea punctului cu contrapunctul are loc în 

„momentul de bilanţ personal“132 inevitabil. 

IV. Text, context şi metatext. Poezia revoltată şi critica tolerantă 

Dacă în primul capitol din Introducere..., contrapunctul se manifesta silenţios, prin 

transcrierea egală a punctelor, următoarele capitole fac uz de altă metodă, la fel de ştiinţifică. 

Spiritul critic fi într-un continuu periplu între textul propriu-zis avangardist şi contextul 

realităţilor româneşti, care va atenua nihilismul prin justificare.  

Premisele avangardei în România sunt investigate serios, atât pentru înţelegerea 

decalajului de manifestare a fenomenului la noi faţă de Europa, cât şi ca explicaţie a caracterului 

moderat, ce face avangarda noastră mai uşor recuperabilă. Căci, „la prima vedere, o mişcare atât 

de radicală, deopotrivă în negaţie şi în afirmare, era aproape de neconceput într-un mediu socio-

cultural cum era cel românesc la debutul de secol XX. Înainte de 1918, anul Marii Uniri, acest 

mediu era în plin proces de modernizare, cu o tradiţie culturală încă relativ tânără şi care cerea 

mai degrabă acumulări şi consolidări substanţiale pentru a putea intra într-o anumită competiţie 

cu ceea ce se petrecea în afara hotarelor ei, decât contestări extreme.“133 

Mitul dualist este însă omniprezent în textul critic, căci autorul interoghează din toate 

unghiurile, în special din cele opuse, în căutarea complexului de nuanţe, atât de necesar unei 

comprehensiuni exhaustive. „Pe de altă parte“ (conector de discurs argumentativ preferat!), Ion 

Pop adaugă că „lumea literară românească era, practic, informată la zi cu ceea ce se întâmpla 

semnificativ mai ales în capitala culturală a Europei...“134 

În aceeaşi raportare opusă şi complementară sunt situate şi consecinţele criticii 

conservatoare junimiste faţă de „acţiunea curajoasă“ a lui Macedonski, sau comediile lui 

Caragiale, „critic acerb şi de larg ecou public [...] al acelor «forme fără fond» maioreciene“135, 

paradoxal inspiratoare pentru un precursor (Urmuz) sau pentru un avangardist propriu-zis (Eugen 

Ionescu). 

În acest context, o primă concluzie vine firesc: dadaismul, cea mai nihilistă grupare 

avangardistă, nu are, la noi, decât Ecouri, şi acestea „înregistrate cu o anumită întârziere, într-un 

mediu insurgent aşezat deja sub alte accente“, în ciuda contra-faptului că Tristan Tzara, 

                                                           
132Ibidem, p. 6. 
133Ibidem, p. 24. 
134Ibidem, p. 25. 
135Ibidem, p. 26. 
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„campionul dadaismului, de internaţională recunoaştere, era un român, iar mişcarea avea nu 

puţine rădăcini la noi“136. 

Aceeaşi palidă inserţie este demonstrată şi în cazul futurismului, căci contextul românesc 

este mai aplecat asupra lui „modo“ decât asupra lui „future“ şi, implicit, doar modernist 

(moderat)-avangardist. 

Atent explicativ cu rezonanţele mişcărilor nihiliste ale avangardei în România, intenţia 

integratoare a criticii lui Ion Pop se va concentra de acum asupra jumătăţii pozitive, deci 

constructiviste: „Nu e deloc o întâmplare că, în acest context, primul program şi cea dintâi 

grupare avangardistă prind contur pe baze doctrinare constructiviste. Ideea de construcţie şi 

reconstrucţie era la ordinea zilei la începutul anilor '20 şi avea, evident, şanse incomparabil mai 

mari de realizare decât, să zicem, dadaismul — cu precădere negator, chiar «nihilist»“137. 

Atitudinea critică tolerantă şi integratoare a lui Ion Pop nu se mai simte aici în opoziţie cu 

spiritul integral-ist, textul şi metatextul subordonându-se aceleiaşi ordini de „«esenţă 

constructivă, clasică, integralistă»“138. 

V. Avangarda integralistă şi critica ei integratoare. Repere pentru o „sinteză 

modernă“ 

Capitolul „Integralism“ şi Suprarealism şi, mai ales, prima parte, Repere pentru o 

„sinteză modernă“, oferă punctul de maximă convergenţă atitudinală între critic şi artiştii 

studiaţi. Perceput ca heraldică a avangardei româneşti, integralismul este cel mai aproape şi de 

intimitatea structurală a lui Ion Pop. Urmând sfatul lui Baudelaire, o cuantificare a cuvintelor ce 

se înscriu în aria semantică a integrării, traduc, fără dubiu, obsesia criticului pentru armonizare; 

lexeme sau sintagme precum: căutarea unor punţi între cele două tentinţe, moderaţie, simbioză, 

ordinea-sinteză, ordinea-esenţă, receptivitate integralistă, reveria totului, contopirea... sunt 

frecvente, deşi funcţionează ca descriptori ai discursului artistic.  

Derutantă prin eclectism, avangarda românească îşi găseşte, totuşi, prin integralism, un 

gen proxim căruia să-i subsumeze toate diferenţele specifice. Liant al turnurii spectaculoase de la  

constructivism la suprarealism, integralismul se pliază cel mai bine şi pe spiritul critic cel mai 

constant al avangardei. În ultimul capitol al lucrării, În loc de concluzii, Ion Pop îşi legitimează 

cu siguranţă demersul recuperator:  

„La mai bine de jumătate de secol de la consumarea ultimelor manifestări avangardiste româneşti 

(grupul suprarealist român se regăseşte sub un ultim text comun în 1947, în catalogul expoziţiei 

internaţionale de la Paris), itinerariul său poate fi privit, în sfârşit, cu o anumită seninătate. 

                                                           
136Ibidem, p. 43. 
137Ibidem, p. 49. 
138Ibidem, p. 60. 
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Mişcările iconoclaste desfăşurate pe parcursul a aproximativ un sfert de veac, care au clamat atât 

de vehement, de cele mai multe ori, opoziţia faţă de tradiţia literară, ruptura şi negaţia radicală, 

şi-au câştigat, de atunci încoace, locul inevitabil într-o istorie a literaturii şi, în general, a culturii 

moderne româneşti. Au fost, cu alte cuvinte, «recuperate», devenind «avangardă istorică»“139. 

Neasumarea directă a acestei recuperări nu o anulează, ci completează profilul psihologic 

al criticului care strânge date cu o impresionantă răbdare, care le aranjează într-o ţesătură 

autentic ştiinţifică, dar care, fără a mărturisi, are, în orice moment al demersului aproape sisific, 

prezentă în minte motivaţia recuperării şi a întregirii „tezaurului literaturii“.  

VI. De la Elegii în ofensivă la Elogii în defensivă, în căutarea sinelui 

 Rigoarea şi obiectivitatea criticii lui Ion Pop au devenit deja un loc comun în literatura 

de specialitate: „«discretul» şi «seriosul» Ion Pop s-a focalizat asupra literaturii noastre moderne 

şi contemporane, şi anume cu o tenacitate exegetică excepţională [...] autorul celei mai vaste şi 

mai fidele aplicaţii a «modelului» iniţial al Filologiei clujene a anilor '60: construcţie culturală pe 

spaţii ample, panoramare istorico-literară sistematică, «profesorală», erudiţie, seriozitate maximă 

[...] discurs riguros metodologic...“140, „Criticul îşi tratează obiectul ca pe o temă, procedând în 

chipul unui şcolar exemplar, gata cu orice preţ a-i «smulge» caracteristicile. «Metoda» sa 

declarată e «transcrierea» sârguincioasă, neliniştită de gândul că s-ar putea pierde unele din 

elementele analizei“141 sau „Criteriul istoric şi didactic este însă prea puternic la Ion Pop spre a 

putea permite desfăşurarea seriilor stilistice. Desigur, culegând de ici de colo observaţiile şi, 

«recuperându-le», ne dăm seama că analiza este serioasă şi profundă“142. Exemplele ar putea, 

fără îndoială, continua. 

Există, însă, o suspiciune de fractură bizară între aceste competenţe analitice de maximă 

obiectivitate şi latura confesivă din poezie, geografie a denudării propriei subiectivităţi.  Opinia 

lui Mircea A. Diaconu este, cel puţin, interesantă: 

„Dacă nu neapărat firesc, ar corespunde măcar aşteptărilor să încep aceste pagini despre poezia 

lui Ion Pop prin invocarea profesorului, a criticului, în fine, a relaţiilor — fragile sau consistente, 

complementare sau disjunctive — dintre laturile spiritului său. [...] Oricum, ceea ce ar putea 

constitui măcar premisa consistentă a unei astfel de discuţii este întrebarea privitoare la existenţa 

unui proiect existenţial comun. Or, angajării ştiinţifice, născute mai mult din devotament cultural 

decât din angoasă existenţială (ipostază nu cu totul de abandonat, însă), îi răspunde în poezie o 

sondare a sinelui în măsură să dea seama despre o identitate în criză.“143 

                                                           
139Ibidem, p. 260. 
140Ion Bogdan Lefter, Anii '60 — '90. Critica literară, Editura „Paralela 45“, Piteşti, 2002, p. 242. 
141Gheorghe Grigurcu, Op. cit., pp. 177 — 178. 
142Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. Critica. Eseul, Ed. cit., p. 322. 
143Mircea A. Diaconu, Atelierele poeziei, Editura „Fundaţia Culturală Ideea Europeană“, Bucureşti, 2005, p. 69. 
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Subscriem la intuiţia — interogativ exprimată — a criticului, privitoare la existenţa unui 

proiect existenţial comun între lirica subiectivităţii şi critica obiectivă, care anulează subtil 

suspiciunea de fractură. Relevant în acest sens este volumul de poezii Elegii în ofensivă, publicat 

în 2003, la editura Vinea. Chiar titlul oximoronic legitimează demersul de căutare a unei armonii 

între contrarii, căci tonul elegiac intră într-o paradoxală compatibilitate cu atitudinea ofensivă, 

atât de bizară pentru profilul criticului modest şi moderat.  

Poemul de deschidere, Oră, un prim avatar al chestionării relaţiei dintre subiectivitatea 

artistică şi Timp, traduce obsesia: „Cât de ciudat! Pe când simţeam că tocmai se pregăteşte/ să 

cadă din trupul meu subţiat/ marea picătură de sânge,/ eu citeam o carte despre Limitele 

interpretării,/ în loc să mă gândesc,/ cum mult mai firesc ar fi fost,/ la limitele Textului.// Dar 

toate au, pare-se, o vreme a lor./ Şi ea a şi venit. Norii pe care-i văd/ lunecând, lunecând,/ şi care-

ar putea să fie/ un fel de creiere evaporate,/ ştiu acum sigur că-s numai nori./ Certificate nu au, 

nici nevoie/ de aprobarea mea metaforică./ Iar pura şi simpla vrabie/ în balans pe o creangă de 

prun/ e-o vrabie pură şi simplă./«Stai şi cugeţi, piatră?» — «Nu, nu mai stau» —/ cum ar suna, 

uşor corectat de Pessoa,/ un banc despre ardeleni.// [...] Şi mă gândesc la ora când în lumina/ 

solemnă numai o clipă, /îmi vor îngheţa rănile.“144 

Ora cu pricina este acelaşi „moment de bilanţ personal“, aparent glacial denunţat în 

Argumentul la Introducerea în Avangarda literară românească, iar sigur-anţa traduce 

revelaţia: refugiul în cultură nu e decât o soluţie temporară, iar singurul adevăr legitim al 

existenţei este moartea. Reîntorcerea în concretul „pur şi simplu“ este şi ea tardivă, dar oferă 

măcar demnitatea asumării eşecului. Sau, cum spunea Mircea A. Diaconu: „Prin urmare, 

adevărul constă nu în interpretările care se dau existenţei materiale şi nici în iluziile care o 

însoţesc, ci în precizia concreteţii ei. [...] Forţând nota, am spune: iată revelaţia pe care acest 

volum, consecinţă a unei alt fel de asumări decât culturale a existenţei, o dezvăluie. Elegiile în 

ofensivă înseamnă, în realitate, o re-întemeiere a sinelui prin refuzul de a mai accepta măşti 

livreşti. Şi dacă elegiacul a fost întotdeauna o constantă a poeziei lui Ion Pop, de data aceasta el 

se afirmă determinant.“145 

Mitul dualist al reîntregirii, al uniunii contrariilor, îşi explică acum influenţa şi la un alt 

nivel: aparent în contradicţie structurală cu fenomenul avangardei, criticul nu se lasă fascinat de 

acesta, nu  numai în virtutea echilibrării nihilismului imanent, ci şi pentru a-şi auto-echilibra 

incapacitatea de a trăi fără protecţia „formelor simbolice“ culturale. Verva notaţiei critice este 

manifestă mai ales în momentele de cercetare ale „trăirismului“ avangardist, pe care nu şi-l poate 

asuma decât indirect. „Fereastra“ pe care Mircea A. Diaconu o identifică drept prim topos al 

                                                           
144Ion Pop, Elegii în ofensivă, Editura „Vinea“, Bucureşti, 2003, pp. 5 — 6. 
145Mircea A, Diaconu, Op. cit., p. 77. 
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poeziei lui Ion Pop este, de fapt, distanţa de care individul are nevoie pentru a se raporta la 

concretul existenţial. Revolta avangardistă împotriva culturii ca instituţie există, în stare latentă, 

şi în critic, tocmai pentru că anihilează puterea de a trăi plenar. Adevărul elegiac în ofensivă 

ţinteşte către propriul modus vivendi: existenţa concretă este „experimentată“ de după „fereastra“ 

livresc-culturală. Disponibilitatea hermeneutică, fiinţarea ca homo ludens, în sensul — atât de 

bine înţeles —  instituit de Johan Huizinga (vezi Jocul poeziei), nu este complet inocentă. 

Acţionează subversiv, afectând dimensiunea „trăiristă“. 

Aşa se explică şi recurenţa lexemelor „trăiriste“: trup, sânge, inimă, plămâni, răni, cap, 

genunchi, izbucneau, vene, nervi, măruntaie, unghii, timpul viu, Ucigaşul Caligrafic, animal 

hăcuit, piele, sudoare solemnă, încordată competiţie între carne şi bronz, iarba contemporană 

ce creşte verde şi nesimţită, oasele mele zdrobite, genunchii mei vineţi, braţele mele vlăguite, 

tâmplele, urletul meu, vai de capul şi de sângele tău, tufe de stânjenei, cap de bujor roşu, părul 

zburlit al unui ţânc, a căror exemplificare ar putea continua încă mult... 

Şi, bineînţeles, graţie omnipotenţei aceluiaşi mit dualist, la antipod vegează cuvintele 

„omului de hârtie“: Idei Majore, şlefuiam în minte, palidă influenţă, ce de marmură, ce de 

ceramică, ce de bronz, literele şi virgulele, repaos şi contemplaţie, hermeneuţii, sens, aşternut 

confortabil, palimpsest de morţi, linie pură, luciul, să mă geometrizez, compasu-i ascuţit, rigla 

rece, oglinzi, emblemă, clasicele linii, certificate, aprobarea mea metaforică, carte, Text, să 

comparăm orice cu orice, limbajul figurat, alunecările de sens, polisemia şi metaforele... 

Astfel revăzute, Elegiile în ofensivă reprezintă strigătul ultim ce pun într-o nouă lumină 

explicativă  Elogiile în defensiva (recuperatoare) avangardei literare româneşti. 
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I. Paradoxul critic: demitizarea univocităţii limbajului critic 

O lectură, fie ea şi „în survol“146, a operei critice aparţinând lui Eugen Negrici, lasă cititorul 

faţă în faţă cu un paradox: majoritatea lucrărilor, mai ales cărţile aparţinând ciclului Expresivităţii 

involuntare, îşi propun să descopere dimensiunea artistică a unor texte ce nu aparţin, prin intenţia 

auctorială, spaţiului literar, pentru ca Iluziile literaturii române, cel mai recent studiu al autorului, 

să se împotrivească „inerţiei sentimentale care face să prospere atâtea opere prăfuite“, să refuze a 

mai ceda „bunăvoinţei de a decreta drept excelente produsele mediocrităţii seculare“147. 

Limitând viziunea critică a autorului (în totalitatea ei, mult mai complexă) la esenţa 

intenţională, putem vorbi în primul caz despre un proces de „literarizare“ 148  prin invitaţia ca 

„literatura nebeletristică“ să fie „asaltată de imaginaţia complexă a interpretului într-o mirifică 

aventură a spiritului care divaghează în faţa stimulului inert“149, iar în cel de-al doilea caz de un 

demers invers, prin care textelor, autorilor sau criticilor inseraţi de legea timpului în beletristică să 

le fie şubrezite legăturile cu „artisticitatea“150.  

                                                           
146Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Iaşi, POLIROM,  1998.  
147Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Editura „Cartea Românească“, Bucureşti, 2008, p. 5. 
148Idem,Imanenţa literaturii, Editura „Cartea Românească“, Bucureşti, 2009, p. 17. 
149Ibidem, p. 13. 
150Ibidem, p. 23. 
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Mai mult decât tolerant cu „literatura“ neliterară, criticul se dovedeşte în Iluzii... capabil de 

răsturnări bruşte în receptare: vehemenţa denunţării „ridurilor operelor“151, a „cititorului pervertit 

şi a scriitorului-paliativ“152, dar mai ales a criticilor „împinşi de un eroism al mistificării“153 poate 

contrazice orizontul de aşteptări al unui lector obişnuit cu bunăvoinţa critică de a „umple de 

semnificaţii complexe orice text“154, de a „pune în mişcare polisemia latentă“ şi de a „face să 

rodească câmpul de posibilităţi semantice“155. 

II. Armonizarea contrariilor în discursul critic  

Şi totuşi, opera critică a lui Eugen Negrici nu poate fi acuzată de inconsecvenţă sau privată 

de unitate, în ciuda paradoxurilor ei diacronice. Există o fidelitate a viziunii care leagă ultima 

lucrare de cele precedente, iar aceasta constă în concepţia, constant negativă, asupra 

„intenţionalităţii artistice“, care organizează cu subtilitate fiecare studiu în parte. Iată ce 

mărturiseşte autorul în Imanenţa literaturii: 

„Ar fi de ajuns să ne gândim că, prin contrast cu textele ordonate artistic, ni se va năzări că 

ceva inexplicabil se ascunde în dezordinea sau în linearitatea discursului. Şi, cum nu ne mai aflăm 

la începutul civilizaţiei, să ne mai încânte puterea omului de a face, nu ar fi exclus ca tocmai 

orientarea şi provocarea emoţiilor prin distribuirea savantă a conotaţiilor în iscusite ansambluri 

arhitecturale să lase inert pe cititorul vremurilor noastre istovite de perfecţiune tehnică.“156 

Există la Eugen Negrici o incontestabilă „vocaţie a insolitului“ care îi însoţeşte întreaga 

operă critică; încă timid manifestă aici, ea constă în apetenţa pentru inexplicabil, căutat, 

bineînţeles, în dezordinea şi linearitatea discusului nonbeletristic, intrat în opoziţie cu tehnica 

elaborată a textului intenţionat literar. Problema de fond este aceea a intenţionalităţii artistice care 

subminează, tocmai sub raport estetic, opera. Însă, mai mult decât atât, apetenţa pentru inexplicabil 

sau vocaţia insolitului constituie mărcile distinctive ale unei critici necanonice, în contra 

curentului. Dacă, în mod obişnuit, critica literară are drept materie primă literatura declarată şi 

intenţionată, Eugen Negrici operează o „extensie a literarului“157. Este suficientă o enumerare a 

titlurilor subcapitolelor din Imanenţa literaturii, ca mostre paratextuale ce trădează atracţia 

autorului pentru abaterea de la normă: Modele de convertire artistică, Extensia literarului, Vocaţia 

insolitului, Literatura implicată, Expresivitatea limbajelor specializate, Plasticitatea involuntară a 

limbajului. 

                                                           
151Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, ed. cit., p. 42. 
152Ibidem, p. 32. 
153Ibidem, p. 49. 
154Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, ed. cit., p. 12. 
155Ibidem, p. 13. 
156Ibidem, pp. 15 —16. 
157Ibidem, p. 9. 
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Mult mai convingătoare este însă propria confesiune: „Dimpotrivă, am vădit totdeauna un 

mare ataşament pentru valorile literare derivate sau implicate şi nu ne-am dat în lături să iniţiem o 

făţişă politică preferenţială, dacă nu chiar o teorie a întâietăţii semnului beletristic încorporat.“158 

Această politică preferenţială a derivatului militează, cu siguranţă, împotriva 

intenţionalităţii artistice, împotriva literaturii asumate, normate, deci împotriva normei şi naşte un 

discurs critic nonconformist. Oricât de paradoxal ar părea, atitudinea nihilistă din Iluziile literaturii 

române este anunţată încă din Imanenţa literaturii: refăcând, după metoda foucaldiană, arheologia 

acestui enunţ, marele ataşament pentru valorile literare derivate sau implicate „afirmă contrariul, 

sau cel puţin altceva, decât ceea ce spune în mod efectiv“159. Citit în negativ, enunţul afirmă 

nonataşamentul pentru literatura intenţionată, supusă normei literare. 

Din această perspectivă, declaraţia fermă din Iluzii... nu mai surprinde şi apare ca o 

continuare a viziunii anterioare: „Opinez că valorile artistice se perimează cu precădere chiar din 

cauza intenţionalităţii artistice care, contribuind hotărâtor la eficacitatea estetică, îi prepară operei, 

hoţeşte, laţul şi cătuşele timpului. 

Arta a fost interpretată, nu o dată, fie ca formare în perspectiva unui model, a unei norme, 

fie ca deformare sau reformare — deliberată — a unui model, în perspectiva impunerii unui alt 

model şi a unei noi norme.[...] 

Stabilind, prin chiar acest simplu fapt, operei dependenţa de timp, intenţionalitatea duce la 

ideologie, contur, previzibilitate, adecvare sau inadecvare la un anumit orizont de aşteptări, deci la 

istoricitate, [...] la obsesia Formei care derivă, în fond, din însăşi ambiţia adecvării sau a 

contrazicerii.“160 

La fel ca Michel Foucault, care mărturisea că „de câte ori am încercat să fac operă 

teoretică, a fost pe baza unor elemente din experienţa proprie“161, teoretizând arta, Eugen Negrici 

vorbeşte despre sine: tipologiile artistice devin tipologii critice cărora autorul se oferă printr-o 

combinaţie complicată de „academism“ şi „avangardă“, prezente, în doze variabile, în fiecare 

dintre lucrările sale. Formaţia critică, vocaţia teoretică pe care i-o recunoaşte Nicolae Manolescu, îl 

acomodează cu norma şi cu disciplina ştiinţifică a scrisului, predominând în lucrările din ciclul 

Expresivităţii involuntare; spiritul polemic, apetenţa pentru discursul invers şi anti-nomismul 

structural conduc la atitudinea nihilistă din Iluziile literaturii române de dărâmare a miturilor ce 

supralicitează axiologic literatura: „A venit timpul să privim cu bărbăţie la ceea ce se întâmplă în 

jur şi aiurea: prestigiul literaturii şi privilegiile ei monopoliste sunt pe punctul să se prăbuşească o 

                                                           
158Ibidem, p. 21. 
159 Simona Drăgan, Arheologie, în Repertoar de termeni postmoderni, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu 

(Coordonatori), Editura Universităţii „Transilvania“ din Braşov, 2009, p. 24. 
160Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Ed. cit., p. 42. 
161Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile. O arheologie a ştiinţelor umane, traducere de Bogdan Ghiu şi Mircea 

Vasilescu, Studiu introductiv de Mircea Martin, Dosar de Bogdan Ghiu, Editura „Univers“, Bucureşti, ?, p. 8.  
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dată cu imperiul secular al cărţii. Şi dacă totul se reduce — şi se reduce, într-adevăr — la docere et 

delectare, cum crede şi Pessoa, atunci de ce să mai facem, cu încrâncenare, un capăt de ţară din 

literatură?“162 

III. Argument pentru mitometacritică 

Însă, dacă operei critice a lui Eugen Negrici nu-i lipseşte elementul de unitate care să 

reunească producţiile diacronice într-un sistem, altul este raportul discursurilor cu mitul. 

Considerăm că studiile criticului care s-a străduit, „justificat, în principiu“163, să denunţe miturile 

ce stau la baza literaturii române cad şi ele sub incidenţa mitului, fără a intenţiona, prin aceasta, o 

judecată de valoare. Dimpotrivă, crezând în beneficiul şi permanenţa legăturii dintre literatură şi 

mit, credem şi în inserţia subtilă şi benefică a mitului în discursul critic, în ciuda pretenţiilor de 

maximă obiectivitate şi ştiinţificitate.  

În descendenţa aforismului nietzschean care afirmă că „nu există fapte, ci numai 

interpretări“164, există numeroşi cercetători care denunţă invaliditatea adevărului critic absolut. 

Spre exemplu, Gheorghe Crăciun consideră că „în ce priveşte ambiţiile pozitiviste ale criticii, 

trebuie să spunem că aspectul ştiinţific, sistematic, infailibil al contactului cu opera nu reprezintă 

decât un deziderat. Oricât de mult şi-ar dori-o, criticul nu poate deveni un emul al omului de 

ştiinţă. Obiectul său de studiu (literatura) e unul caracterizat prin polisemie, deschidere, 

pluralitatea semnificaţiilor, intertextualitate etc. [...] Criticul «cu metodă» e un hermeneut, însă nu 

şi un deţinător al adevărurilor ultime“.165 

Cu siguranţă, Eugen Negrici este în permanenţă conştient de pluralitatea semnificaţiilor, 

din moment ce invită la hermeneutica textelor nonliterare, căci „există o fatalitate artistică a 

oricărui text, începând de la structura însăşi a formulării“.166 Fatalitatea artistică oferă posibilitatea 

interpretării, iar interpretarea, oricât de fidelă s-ar strădui să fie, este o distorsiune, o continuare 

explicativă a textului. Însă, spre deosebire de Eugen Negrici, credem, la fel ca Alex Ştefănescu 

(„Tendinţa de a mitiza se manifestă firesc acolo unde există elan, generozitate, bucurie de a trăi (şi 

nu numai - cum crede Eugen Negrici - populaţii traumatizate de istorie). Literatura însăşi este, de 

altfel, un mit, în care aproape nimeni nu mai crede.“167)  sau ca Nicolae Manolescu („Dificultatea 

constă, la rândul lui, în ignorarea versantului pozitiv al unora dintre aceste mituri“ 168), şi în 

                                                           
162Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, ed. cit., p. 35. 
163Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura „Paralela 45, Piteşti, 2008, 

p. 1257. 
164Friedrich Nietzsche, apud. Gianni Vattimo, Dincolo de subiect. Nietzsche, Heidegger şi hermeneutica, Traducere 

de Ştefania Mincu, Editura „Pontica“, Constanţa, 1994, pp. 38 — 39. 
165Gheorghe Crăciun, Introducere în teoria literaturii, ediţia a II-a, Editura „Cartier“, Chişinău, 2003, p. 70. 
166Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, ed. cit., p. 17. 
167 Alex. Ştefănescu, Eugen Negrici se înşeală, în „România literară“, nr. 1 din 2009, 

http://www.romlit.ro/numărul_1_2009_ro. 
168Nicolae Manolescu, Op. cit., p. 1256. 
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dimensiunea pozitivă a distorsiunii, în fertilitatea ei creativă, deci, până la urmă, în expresivitatea 

ei involuntară. 

„De aceea m-am decis ca în studiul de faţă să privesc aceste distorsiuni din direcţia 

factorului care le explică şi le motivează: mitul“169, mărturiseşte Eugen Negrici în Argumentul 

Iluziilor literaturii române. La sugestia subtextuală a autorului, lucrarea de faţă îşi propune să 

cerceteze miturile la îndemnul cărora ia naştere opera sa critică, fără intenţia demitizării, ci 

dimpotrivă, din dorinţa de a sublinia omniprezenţa mitului în modul în care fiinţa îşi construieşte 

viziunea despre lume şi despre lumea literară. 

Selectând drept corpus lucrările din ciclul Expresivităţii involuntare ca punct şi Iluziile 

literaturii române drept contrapunct, experimentul mitanalizei ajută la decriptarea mitului, existent 

în stare latentă în mintea creatorului, la „îndemnul“ căruia va fi scris textul, prin depistarea 

atitudinilor scriptice recurente: „De suficient de multă vreme, spune Ioan Petru Culianu,  am dat 

numele de mitanaliză unui demers practic ce constă în a discerne miturile latente din textul literar 

şi a le interoga pentru a stabili câteva posibilităţi din multitudinea acelora care sunt înscrise în raza 

lor semantică.“170 

Atrăgând încă de la început atenţia asupra faptului că teoria mitanalizei nu este „o teorie 

ştiinţifică“, la fel cum „demersul ei nu este o metodă“171, autorul o disociază şi de hermeneutică, 

„prin aceea că recunoaşte «faptelor» calitatea de «fapte». Ea asumă optica descoperirii, nu pe cea a 

invenţiei“ 172 . Toate acestea, însă, nu în sens depreciativ, întrucât consideră „ştiinţificitatea“ 

celorlalte metode (structuralistă, psihanalitică, sociologică) drept „metafizică pură“173, iar propriul 

„experiment, chiar lipsit de «metodă» (sau mai ales lipsit de metodă) îşi are regulile lui, extrem de 

stricte. [...] În cazul nostru, experimentul constă în a des-coperi miturile latente din textul literar. 

Asta înseamnă nu că miturile sunt «inventate» de către experimentator, ci că se află acolo, în text, 

şi nu aşteaptă decât să fie descoperite. Mai exact, experimentul propune o lectură a textului literar 

văzut ca mit. Pe măsură ce «faptele» par să indice o regularitate oarecare în fenomenele studiate, 

experimentatorul va fi condus la enunţarea unor ipoteze (falsificabile) privind semnificaţia 

«faptelor». Raţionalitatea demersului său nu va fi vestejită de interpunerea niciunui postulat 

restrictiv. După ce va fi înregistrat cât mai scrupulos posibil sursele, influenţele, circumstanţele 

                                                           
169 Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, Ed. cit., p. 6.  
170Ioan Petru Culianu, Fantasmele libertăţii la Mihai Eminescu. Peisajul centrului lumii în nuvela Cezara (1876) în 

Studii româneşti I (Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade), ediţia a II-a, traduceri de Corina 

Popescu şi Dan Petrescu, POLIROM, Iaşi, 2006, p. 83. 
171Ibidem, p. 85. 
172Ibidem, p. 86. 
173Ibidem, p. 93. 
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biografice, pe scurt, toate datele, intrinseci şi extrinseci, având legătură cu textul literar şi cu 

autorul lui, mitanalistul este chemat să recunoască ţesătura mitică a textului...“174 

Dacă punctul de plecare al mitanalizei nu este „— ca [la] majoritatea metodelor moderne 

— în lingvistică, ci în istoria religiilor“175, punctul de sosire — aşa cum vede Culianu chestiunea 

— se află în literatură: „Funcţia primară a mitanalizei ar fi de a discerne structurile mitice prezente 

într-o operă literară, pentru a ajunge la un inventar mitologic care, la rândul lui, formează un punct 

de plecare în interpretarea psiho-sociologică a unui corpus de texte produse de acelaşi autor“176. 

Optim funcţional în operele autorilor romantici, cu o atracţie mărturisită pentru lumea 

mitului, „experimentul“ devine cu atât mai valid cu cât este aplicat unei opere realiste (Moara cu 

noroc) şi unui autor ce „«stă cu picioarele pe pământ»“(Ioan Slavici), căci în acest caz „mitul — 

dacă există — scapă complet intenţiei conştiente a autorului“177. 

În aceeaşi manieră extensivă, devine provocatoare permutarea exerciţiului mitanalitic din 

spaţiul literar propriu-zis în cel al criticii literare, ca discurs extrem „realist“, supus rigorilor 

stilului ştiinţific. De aceea, o alegere bună ni se pare a fi Eugen Negrici, în primul rând datorită 

preferinţei declarate pentru „extensia literarului“ şi, în al doilea rând, ca o contrapondere a 

procesului de demitizare performat de autor în Iluziile literaturii române. 

IV. Mitologia dualistă a formelor simbolice: literatura şi critica literară 

Din perspectiva intenţiei critice, lucrările subsumate Expresivităţii involuntare par să 

stabilească un raport de beligeranţă cu Iluziile literaturii române; de fapt, ele sunt scrise la 

îndemnul a două mituri opuse şi interdependente, căci se revendică unul pe celălalt în vederea 

refacerii „echilibrului dinamic“, necesar operei ca sistem. 

Vorbim despre echilibru dinamic în sensul filosofic stabilit de Ernst Cassirer: din critica lui 

Eugen Negrici se înţelege ceea ce „«oamenii nu înţeleg»“, mai exact, „«cum ceea ce este sfâşiat în 

diferite direcţii ajunge în acord cu sine — armonie în contrarietate, ca în cazul arcului şi al 

lirei»“178. Deoarece, din perspectiva unei filosofii critice, „omul nu mai este considerat o simplă 

substanţă care există în sine şi trebuie cunoscută prin sine. Unitatea lui este concepută ca o unitate 

funcţională. O astfel de unitate nu presupune o omogenitate a elementelor diferite care-l constituie. 

Ea nu admite doar, ea chiar cere o multiplicitate şi un caracter multiform al părţilor sale 

constitutive. Pentru că aceasta este o unitate dialectică, o coexistenţă a contrariilor. [...] Formele 

diferite ale culturii umane nu sunt unite printr-o identitate în natura lor, ci printr-o conformitate în 

                                                           
174Ibidem, p. 94. 
175Ioan Petru Culianu, „Nimicirea fără milă“ în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici (1881). Un exerciţiu de 

mitanaliză în Op. cit., p. 140. 
176Ibidem, pp. 140 — 141. 
177Ibidem, p. 141. 
178Heraclit, apud Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, traducere de Constantin 

Cosman, HUMANITAS, Bucureşti, 1994, p. 308. 
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sarcina lor fundamentală. Dacă există un echilibru în cultura umană, el poate fi descris doar ca un 

echilibru dinamic [subl. n.], nu ca unul static; el este rezultatul unei lupte între forţe opuse. Această 

luptă nu exclude acea «armonie ascunsă» care, după Heraclit, «este mai bună decât cea care este 

evidentă».“179 

În Imanenţa literaturii şi în Expresivitatea involuntară, autorul se supune unui mit 

constructivist, de esenţă pozitivă, întrucât „construieşte“, prin lectură creatoare, un habitat literar 

unor texte neliterare: „Despre literatura noastră nebeletristică, veche şi nouă, se poate afirma că are 

capacitatea de a se impune, caleidoscopic, privirilor unui cititor atent. Condiţia pe care o pune 

literatura nebeletristică spre a se lăsa descoperită este să fie asaltată de imaginaţia complexă a 

interpretului într-o mirifică aventură a spiritului care divaghează în faţa stimulului inert. 

Studiul de faţă va încerca, deci, să pună în mişcare polisemia latentă a unor fragmente de 

lucrări ştiinţifice, bisericeşti, administrativ-juridice, ziaristice etc.“180 

Un astfel de demers presupune participarea efectivă a criticului la procesul de construcţie 

literară, amintind de conceptul de „critifiction“, utilizat de Robert Federman. 

În mod nesurprinzător, echilibrul dinamic este restabilit sub imperiul unui mit nihilist, 

deconstructivist, printr-o abordare critică ce-şi propune să scoată din spaţiul literar operele 

perimate: „Dacă am avea, de pildă, curajul să nu ne prefacem la nesfârşit că operele măăreţe, 

geniale etc., fixate definitiv în mausoleul valorilor «perene», ne vorbesc mereu şi cu aceeaşi 

intensitate, că au asupra noastră aceeaşi influenţă cu aceea suportată de generaţiile anterioare de 

cititori; ori dacă ne-am decide să nu ne mai minţim, cu bunăştiinţă sau nu, precum — să zicem — 

autorii de manuale, că scriitorii români de la jumătatea secolului al XIX-lea mai pot interesa, 

artisticeşte, pe elevii acestui început de mileniu.“181 

Şi totuşi, dualismul actului critic nu este o „invenţie“ a Iluziilor..., ci o trăsătură distinctivă 

a autorului care se inserează în fiecare studiu; în Expresivitatea involuntară, criticul propune o 

nouă grilă de lectură organizată nu pe o traiectorie liniară, ci dimpotrivă polemică, antinomică, 

preferată pentru capacitatea creativă: „Ar trebui să favorizăm instituirea unui nou mod de a viziona 

textul, a unui nou tip de obişnuinţă receptivă, care să pretindă nu confirmări, ci adversităţi.“182 

Dualismul, ca termen specializat, denumeşte un complicat fenomen religios care suscită 

încă atenţia marilor cercetători şi care reuneşte o diversitate de mituri. În ciuda acestei diversităţi, 

termenul, în sensul său larg, denunţă o reunire a contrariilor, o consubstanţialitate a binelui cu răul, 

a pozitivului cu negativul, o reconstrucţie a întregului.  

                                                           
179Ernst Cassirer, Op. cit., p. 308. 
180Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, ed. cit., p. 13. 
181Idem, Iluziile literaturii române, ed. cit., p. 43. 
182Eugen Negrici, Expresivitatea involuntară, apud Nicolae Manolescu, Op. cit., p. 1252. 
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Mai mult decât atât „dualismul nu este pur şi simplu o doctrină ce se poate moşteni, ci un 

proces de gândire care, o dată pus în mişcare, produce de la sine o infinitate de variante perfect 

previzibile, plecând de la o simplă analiză logică“ 183 . Viziunea lui Culianu demonstrează 

înţelegerea faptului că geneza lui ţine de interioritatea minţii umane, structural predispusă la 

construcţia unui discurs opus, care să echilibreze prin puterea antitezei. 

 De aceea dualismul nu mai trebuie judecat în diacronia sa, căci este un fenomen prezent în 

mintea omenească de pretutindeni, ce implică o anumită viziune asupra lumii. Creierul bicameral 

(prin urmare, percepţia lumii în perechi antinomice precum noapte—zi, bărbat—femeie...), teoria 

fractalilor (sistem elementar ce se poate multiplica după reguli matematice, creând impresia de 

diversitate) sau cea a transformării — deformării („multe forme din natură nu sunt decât 

transformări ale altora“184), elaborată de D'Arcy Wentworth Thompson, sunt argumente prin care 

Culianu susţine înţelegerea dualismului, în sens general, ca unitate componentă a corporalităţii 

umane sau ca sistem, întipărit în mintea umană, care, în contexte favorabile, tinde să producă 

soluţii ad infinitum, potrivit unor reguli simple de generare. 

În linii mari, opera critică a lui Eugen Negrici stă sub semnul miturilor dualiste şi trebuie 

privită ca sistem, ca întreg dinamic care îşi armonizează tensiunile imanente. 

V. Perpetuum mobile — „Critica“ sistemului de aşteptări 

Un alt concept care persistă diacronic în toate scrierile critice ale lui Eugen Negrici este acela 

al sistemului de aşteptare. Iar atitudinea criticului, atât declarativ cât şi faptic, faţă de acesta este şi 

ea constantă. Încă din Imanenţa literaturii, el notează că „din 1917, anul în care formalistul rus V. 

Sklovski a explicat natura intimă a artei prin efectul de înstrăinare, adică prin surprinderea 

cititorului cu ceva ce contrazice sistemul lui de aşteptări, cercetarea stilistică a făcut progrese 

impresionante, dar o direcţie a ei, poate cea mai eficace, a continuat să studieze devierile (écarts) 

de la sistemul de aşteptări. Nouă ni se pare că numai o valorificare stilistică întemeiată pe o astfel 

de procedură ar salva uitatele scrieri nebeletristice mai vechi sau mai noi. [...] Prin inserarea lor în 

sistemul de aşteptări al interpretului, care nu e om de ştiinţă, de administraţie, cleric etc. şi care 

vrea să-şi exerseze gustul său literar asupra unor scrieri în intenţie neliterare, nu e deloc improbabil 

ca numeroase din elementele amintite să semnifice, tocmai pentru că nu se poate să nu declanşeze 

o tensiune, însăşi apartenenţa lor la un tip de expunere neobişnuit pentru un literat.“185 

Contrazicerea orizontului de aşteptare pe care îl are lectorul devine un crez critic pe care 

Eugen Negrici nu numai îl menţionează discursiv ci îl aplică în propria scriitură. Orizontul de 

aşteptare al cititorului de critică îl pregăteşte pentru contactul cu analize de texte literare. 

                                                           
183 Ioan Petru Culianu,  Arborele Gnozei. Mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern, ediţia 

a II-a, traducere de Corina Popescu, Iaşi, POLIROM, 2005, p. 32. 
184Ibidem, p. 26. 
185Idem, Imanenţa literaturii, ed. cit., pp. 14 — 15. 
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Contrazicându-l, autorul declanşează tensiunea estetică prin raportarea la o materie primă 

neliterară, asigurând discursului critic „cantitatea“ de senzualitate necesară unei lecturi de plăcere. 

În Iluzii... orizontul de aşteptare, adaptat în timp prin lectura mai multor lucrări ce 

analizează texte pseudoliterare  sau literare ideologizate (Literatura română sub comunism), este 

din nou contrazis: criticul se reîntoarce la literatură şi, mai mult decât atât, îşi propune să o 

despoaie de stilizările mitice, deci să adopte o abordare antinomică, prin denunţarea canonului şi a 

valorilor prăfuite. 

Drept dovadă că problema aşteptărilor lectorale încă îl obsedează, el descrie mecanismul 

perimării valorilor artistice: „Sub raport artistic, nouleste nou numai faţă de un anume sistem de 

aşteptări, iar acesta nu va întârzia să-l asimileze treptat, începând de la unele componente mai 

«maleabile» ale sale. [...] Ajutate de critici comprehensivi şi de conjuncturi favorabile, textele 

preponderent inadecvate devin preponderent adecvate, modificând pe nesimţie sistemul de 

aşteptări, capabil, acum, să recunoască drept ale lui elementele formale şi de viziune pe care 

tocmai şi le-a apropriat şi nu tocmai fără efort. 

Vine, apoi, momentul — mai curând trist — în care textul coincide, în datele fundamentale 

ale modelului lui, cu modelul implicit, subînţeles, al sistemului de aşteptări. El nu mai oferă, sub 

raport artistic, nicio surpriză, confirmând — ca multe altele asemenea — aşteptările.“186 

Este evident că necesitatea noutăţii în discurs vine dintr-o convingere autentic asumată, 

prezentă în toate lucrările sale şi nu permite interpretarea Iluziilor... ca act histrionic sau ca demers 

în pas cu moda actuală a deconstrucţiilor de tot felul. Acest ultim studiu, atât de controversat încă, 

trebuie înţeles ca o consecinţă firească a dualismului auctorial, permanent fidel lecturii 

surprinzătoare, creative şi conştient de mecanismul uzurii scripturale. 

Referitor la vocaţia pentru alteritatea discursivă şi conştiinţa dualismului structural, 

mărturisirile criticului, fie ele şi indirecte, prin referenţialitatea literară, dovedesc soliditatea unei 

viziuni care se naşte timpuriu şi se întăreşte pe parcursul întregii activităţi literare: „Cum în scrisul 

vechi românesc funcţionează o epică «a mimesisului» reprezentată nu numai de cronici, ci şi de 

acte de judecată, danii, condici de cheltuieli, foi de zestre, însemnări cu caracter particular, vom 

zice că din setea de miraculos, de ireal, care stăpâneşte conştiinţa noastră — şi sufletul medieval cu 

deosebire —, va fi fost să se ivească într-un fel sau altul vastul repertoriu al antimimesisului. 

Dualitatea consubstanţială spiritului uman [subl. n.] trebuie să-şi inventeze sau să-şi adopte (prin 

traduceri şi adaptări) texte care s-o exprime. Imaginaţia îşi cere cu vigoare dreptul de a se afirma, 

stabilind celălalt termen al eternelor perechi compensatorii: raţionalitate-iraţionalitate, posibilitate-

imposibilitate, perceput-imaginat, normal-anormal, real-ireal, natural-supranatural.“ 187 

                                                           
186Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, ed. cit., p. 44. 
187Idem, Imanenţa literaturii,ed. cit., p. 24. 
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Am mai putea adăuga acestor perechi compensatorii încă una, care se potriveşte criticii lui 

Eugen Negrici: normă-antinormă. Discursurile sale critice se înscriu, la rândul lor, în vastul 

repertoriu al antimimesisului din moment ce nu transcriu în limbaj ştiinţific textul beletristic, ci, 

dimpotrivă, recitesc şi transformă textul ştiinţific în text literar, dezvăluindu-i expresivitatea 

involuntară. 

Nu se modifică, în drumul de la Imanenţa literaturii până la Iluziile literaturii române, 

decât felul în care este valorizat acest tip de discurs deviat, atinomic, căci comprehensiunea 

omniprezenţei lui este permanentă: acceptat şi admirat în prima lucrare („Întră, deci, în sensul 

spiritualităţii noastre, rezolvarea iluzorie a insatisfacţiilor şi contrarietăţilor, igiena iraţională şi 

destinderea prin inventarea unei suprarealităţi, a unei pseudorealităţi care să scape categoriei 

adevărului.“188), este contestat în cea de-a doua lucrare, în virtutea aceluiaşi echilibru dinamic 

(„Fac obiectul atenţiei noastre situaţiile în care ceva anume alterează datele observaţiei, 

impunându-se ca un ecran şi tulburând exigenţele cunoaşterii. Din această perspectivă, ceea ce 

înceţoşează percepţia noastră este, de regulă, o fantasmă ivită din imaginarul colectiv [...].“189 

În fond, concluzia la care ajunge Ernst Cassirer în al său Eseu despre om este valabilă: 

„Omul nu mai trăieşte într-un univers pur fizic, el trăieşte într-un univers simbolic. [...] Omul nu 

mai înfruntă realitatea în mod nemijlocit; el nu o poate vedea, cum se spune, faţă în faţă. Realitatea 

fizică pare să se retragă în măsura în care avansează activitatea simbolică a omului; în loc să aibă 

de-a face cu lucrurile înseşi, omul conversează, într-un sens, în mod constant cu sine însuşi. El s-a 

închis în aşa fel în forme lingvistice, imagini artistice, simboluri mitice sau rituri religioase încât el 

nu poate vedea sau cunoaşte nimic decât prin interpunerea acestui mediu artificial. [...] El trăieşte 

mai curând în mijlocul unor emoţii imaginare, în speranţe şi temeri, în iluzii şi deziluzii, în 

fanteziile şi visurile sale.“190 

În viziunea filosofului, mitul, religia, limbajul, arta, istoria, ştiinţa şi — am putea adăuga — 

critica literară sunt „forme simbolice“ prin care fiinţa înţelege şi interpretează realitatea, 

determinând complexitatea gândirii umane. Deşi fiecare îşi conservă diferenţele specifice, ele sunt 

subsumabile unui gen proxim, care constă în modalitatea simbolică de a recepta universul, ceea ce 

face imposibilă segregarea lor absolută. Distrugerea iluziilor literaturii române rămâne în sine, din 

fericire, o iluzie, întrucât mitul şi arta sunt două forme simbolice indestructibil legate în structura 

lor de adâncime. 

Din această perspectivă, cele două lucrări ale lui Eugen Negrici, alese ca reper, trebuie 

privite mai degrabă ca mostre monologale rafinate, erudite şi pătimaşe. Autorul conversează cu 

                                                                                                                                                                                           
 
188Ibidem, p. 24. 
189Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, ed. cit., p. 15. 
190Ernst Cassirer, Op. cit., pp. 43 — 44. 
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sine, profitând de distanţa temporală dintre lucrări şi de experienţa empirică, epistemologică şi 

livrescă dobândită între timp, citind şi recitind literatura conştient de versatilitatea grilelor de 

lectură: „Codurile noastre, nefiind structurate pe o schemă de definiţii logice şi abstracte, ci mai 

ales pe etajări de dispoziţii emotive, de gusturi şi obişnuinţe de cultură, de reprezentări subiective 

prefabricate, de previziuni individualizate, se va naşte, chiar împotriva voinţei noastre, un val de 

asociaţii semantice, de sugestii fonice confuze, de conotaţii incodificabile, amestecate cu ipoteze 

asupra aceloraşi conotaţii. Schema de înţelegere se personalizează, reacţia emotivă este divers 

nuanţată şi un halou de deschidere se iveşte...“191 

„Căci, aşa cum spunea Merleau-Ponty, «este esenţial pentru lucru şi pentru univers să se 

prezinte ca deschise, să ne făgăduiască întotdeauna altceva de văzut».“192 

VII.     Homo ludens 

Fără să intre în polemică cu Ernst Cassirer, care considera arta, ştiinţa, religia, mitul, 

limbajul sau istoria drept „forme simbolice“, datorită utilizării simbolului în interpretarea şi 

reconstrucţia realităţii, Johan Huizinga identifică în spiritul ludic un alt numitor comun al 

formelor de cultură. Căci „jocul se bazează pe manipularea anumitor imagini, pe o anumită 

deformare a realităţii“193, adică pe utilizarea simbolului în asumarea recreatoare a universului. 

Aşadar, individul care produce cultură este în esenţă un spirit ludic, fără ca prin aceasta imaginea 

insului cultural să fie trivializată. Dimpotrivă, seriozitatea este un descriptor al jocului cultural, 

care-şi păstrează intact caracterul agonal. 

Drept indicatori esenţiali ai jocului, Huizinga menţionează: jocul este „o acţiune liberă“ şi 

„se situează în afara procesului natural“, presupune o ieşire din viaţa obişnuită, are un caracter 

dezinteresat, deci dovedeşte gratuitate şi impune, pe durata lui, angajarea totală a jucătorului 

(„orice joc poate să-l absoarbă oricând pe jucător întru totul“)194. 

Dintre aceste trăsături, două merită confruntate cu studiile  lui Eugen Negrici, pentru a 

sublinia, prin prezenţa lor constantă, unitatea de viziune a operei. Deşi gratuitatea şi angajarea 

par două dimensiuni opuse, prin uzul în construcţii de genul gratuitatea artei şi literatura 

angajată, modul în care ele descriu ludicul formelor culturale anulează excluderea reciprocă.  

Unul dintre principalele criterii după care criticul îşi selectează corpusul de texte pentru 

analiză este acela al gratuităţii şi intră, din această perspectivă, într-o relaţie de sinonimie cu 

neintenţionalitatea artistică; spre exemplu, legendele parabiblice, jitiile sau cărţile de prevestire 

trebuie recitite în contemporaneitate pentru că „ele răspund înclinaţiei noastre spre gratuitate, 

                                                           
191Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, Ed. cit., p. 10. 
192Ibidem, p. 5. 
193Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a caracterului ludic al culturii, traducere de H.R. 

Radian, Cuvânt înainte de Gabriel Liiceanu, Editura „Humanitas“, Bucureşti, 2003, p. 37. 
194Ibidem, pp. 40 — 41. 
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dorinţei, latente sau deliberate, de a ieşi din când în când de sub controlul raţiunii logice, de sub 

tirania gândirii silogistice, de a nu mai consimţi la legile naturale sau de a nu mai adera o vreme 

la sistemul de motivare, de funcţionare a universului.“195 

Pe lângă faptul că fragmentul demonstrează înţelegerea profundă a dualismului fiinţei 

umane, oferă şi indicii despre gustul de lectură la Eugen Negrici: textul gratuit este cel 

nonconformist, cel care satisface a doua dimensiune a fiinţei şi nu cea consimţită prin normă; în 

plus, el oferă, prin lectură, plăcere, transformând şi actul lecturii în gratuitate. De aceea, 

Imanenţa literaturii este prezentată de autor ca „mic manual de educare a privirii, a privirii care 

provoacă înnoirea. El arată cum ne putem procura în lectură (o lectură în profit) noi şi noi 

prilejuri de bucurie, cum putem degusta ca literatură atâtea scrieri care nu intenţionează explicit 

să fie eficace sub raport artistic“.196 

Paradoxal (!), gratuitatea textului, adică lipsa intenţiei artistice, oferă o lectură în profit; 

pentru autor, profitul constă în plăcerea estetică a lecturii şi, în loc să excludă, implică 

gratuitatea. Iată cum explică şi Nicolae Manolescu gustul lecturii la Eugen Negrici: „În 

Alixandria, cititorul naiv (de ieri şi de azi) nu sesizează ca «aberantă» expresivitatea neaoş-

ţărănească în care sunt puşi să vorbească Filip, Alexandru şi ceilalţi, crezând într-o iluzie de 

realism epic, în vreme ce cititorul evoluat, criticul de azi, socoteşte întreg amestecul de fabulare 

liberă şi de limbaj ţărănesc drept pură gratuitate epică, ceea ce justifică plăcerea lecturii.“197 

În ceea ce priveşte angajarea în actul lecturii, grăitoare este voinţa constantă cu care 

criticul demitizează importanţa instanţei auctoriale, legitimând supremaţia instanţei lectorale; 

textul trebuie să-şi repudieze autorul şi să solicite implicarea maximă a cititorului recreator. 

Dintre cele trei intenţii pe care le teoretizează Umberto Eco în Limitele interpretării (intentio 

auctoris, intentio operis şi intentio lectoris) Eugen Negrici rămâne mereu fidel ultimeia, singura 

capabilă să-i ofere maxima angajare. De fapt autorul şi polemizează cu Eco, tocmai pe tema 

ierarhiei intenţiilor, deşi însuşi Umberto Eco mărturiseşte propria-i oscilaţie de perspectivă 

resimţită în parcursul de la Opera aperta la Limitele interpretării: „Se vede aşadar că pe atunci 

eu păream să-i conced prea multe interpretului. Astăzi aş risca să par prea plin de respect faţă de 

text“198. 

                                                           
195Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, ed. cit., p. 23. 
196Ibidem, p. 5. 
197Nicolae Manolescu, Op. cit., p. 1251. 
198Umberto Eco, Limitele interpretării, ediţia a II-a revăzută, traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Crăciun, 

Editura POLIROM, Iaşi, 2007, p. 28 (nota 1 de subsol). 
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Ca trăsătură a jocului, caracterul agonal, competiţional, se află în strânsă legătură cu 

implicarea jucătorului şi, aşa cum spune acelaşi Johan Huizinga, „polemicul nu poate fi separat 

de agonal“199.  

În acest context, Iluziile literaturii române nu pot fi, şi ele, decât produsul unui homo 

ludens autentic, care face din discursul critic un act de libertate („Am cedat acestei ispite căreia, 

măcar o dată în viaţă, îi poţi ceda“200), o ieşire din viaţa criticii obişnuite („a te împotrivi inerţiei 

sentimentale care face să prospere atâtea opere prăfuite [...] înseamnă a submina însuşi conceptul 

de artă. Şi totuşi ar fi trebuit să o facem, înfruntând toate aceste riscuri şi, în plus, pe acela de a 

repeta o mai veche — dar neconsumată — experienţă avangardistă“201), un act de recuperare a 

gratuităţii artei („...e cazul ca poezia să se reîntoarcă la condiţia «anterioară romantismului», să 

renunţe la iluzii şi să se justifice numai prin «plăcerea de a scrie şi a citi versuri».“202) care 

necesită implicare totală, căci „Trebuie, însă, să ai o mare tărie să poţi declara decesul unei opere 

la care generaţii întregi s-au închinat şi la care tu însuţi ai ţinut cu ardoare.“203 
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SAU RECUPERAREA ORIGINARITĂȚII LIMBAJULUI 

(STUDIU DE MITANANLIZĂ) 
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I.Despre mito-metacritică 

Condiţie sine-qua-non a legitimării existenţei lui homo sapiens, limbajul devine centrul în jurul 

căruia se organizează existenţa umană, de fapt existenţa unei specii de cuvântători, în cel mai 

larg sens cu putinţă. De aceea relaţia dintre fiinţă şi cuvânt este paradoxală şi proteică, tipologia 

avatarurilor de limbaj conturându-se în funcţie de dimensiunea de comunicare în care se aşază 

utilizatorul.  

Cu siguranţă, tensiunea maximă este activată atunci când cuvântătorul este creator, deci capabil 

să recunoască hegemonia lexemului, care nu mai vehicul-ează un sens, ci întemeiază o lume. În 

universul beletristic, slova este ea însăşi fiinţă, intrând într-o complicată relaţie de cuplu cu 

cealaltă fiinţă căreia i se oferă spre „făurire“, fapt care generează o diversitate a metodelor 

critice, responsabile cu medierea şi explicitarea adecvată a sensului. În termeni parțial distincți, 

Ioan Petru Culianu şi Gilbert Durand sau Adrian Marino propun un nou tip de abordare a textului 

literar: „De suficient de multă vreme am dat numele de mitanaliză unui demers practic ce constă 

în a discerne miturile latente din textul literar şi a le interoga pentru a stabili câteva posibilităţi 

din multitudinea acelora care sunt înscrise în raza lor semantică.“ 204  Derivată şi din teoria 

jungiană a arhetipurilor în inconştientul colectiv, mitanaliza lui Culianu, numită de Adrian 

                                                           
204Ioan Petru Culianu, Fantasmele libertăţii la Mihai Eminescu. Peisajul centrului lumii în nuvela Cezara (1876) în 

Studii româneşti I (Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade), ediţia a II-a, traduceri de Corina Popescu şi 

Dan Petrescu, POLIROM, Iaşi, 2006, p. 83. 
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Marino „mito-critică“, presupune, în fond, identificarea mitului, existent în stare latentă în 

mintea creatorului, care „dictează” textul, prin depistarea recurențelor scriiturale. 

II. Poetul, criticul şi mitul de recuperare a adevărului literal  

Lucrarea de faţă îşi propune o abordare mitanalitică a studiilor pe care Dumitru Irimia le-a 

dedicat, timp de mai multe decenii, operei eminesciene, pornind de la ipoteza că atât poetul, cât 

şi exegetul, se supun, în demersurile lor specifice, îndemnului unui mit integrator al Adevărului, 

în sensul descoperirii sensului esenţial. Aşa cum orice mare creator propune, prin sistemul său 

poetic, propriul adevăr asupra fiinţei umane şi a universului, creaţia fiind o cale de accedere 

„luciferică“ la esenţa ontologică, orice critic care se respectă şi respectă opera unui creator, până 

la transformarea acesteia în obsesie de studiu pe parcursul întregii vieţi, încearcă, în cheie 

„paradisiacă“, decriptarea adevărului ultim al operei respective. Ambii se supun, de fapt, unui 

imperativ al descoperirii adevărului; diferenţa constă în metodă şi universul — ţintă: poetul „se 

joacă“ în interiorul realităţii prime, iar criticul operează cu rezultatul jocului prim, o realitate 

secundă, cea a creaţiei artistice. 

Că întreaga operă eminesciană este o cale de accedere la adevărul ultim al fiinţei şi al universului 

este deja o teză de multe ori demonstrată în literatura de specialitate. Însă, majoritatea analizelor 

critice, în ciuda diversităţii perspectivelor din care se apropie de poezie, se subsumează aceluiaşi 

gen proxim: o abordare din exteriorul textului şi, prin aceasta, incompletă. Ab-uzând de 

terminologia naratologiei, s-ar putea spune că toate aceste „critici“ se oferă studiului prin 

perspectiva „din afară“, cu focalizare zero. 

Metoda prin care Dumitru Irimia investigheză germinaţia mitului adevărului în creaţia lui 

Eminescu e deosebită, căci hermeneutul, cu legitime competenţe de lingvistică şi stilistică, se 

aşază în interiorul limbii eminesciene şi coboară, reconstituind itinerariul actului poetic, până la 

sensul originar. Cercetătorul renunţă la privilegiile demiurgiei ştiinţifice, deci la omniprezenţă şi 

omnipotenţă în raport cu sensul genuin al operei eminesciene şi răscoleşte în interiorul 

cuvântului, retrăind, după un secol, tensiunile relaţiei dintre imaginea poetică, imaginea mentală 

şi cuvânt. Aşadar, s-ar putea spune că Dumitru Irimia face o „critică literală“, în sensul obţinerii 

întregului de sens din interiorul cuvintelor-semne, în timp ce critica literară propriu-zisă mizează 

pe recuperarea adevărului semantic situat în exterioritatea textului poetic, printr-o cercetare 

comparatistă a posibilelor influenţe sau a relaţiei dintre biografia şi opera poetului.  

III. Critica focalizării interne sau critica devenirii operei eminesciene 

Din această perspectivă, metoda lui Dumitru Irimia este comparabilă cu cea a profesorului 

sorbonard, Allain Guillermou, fascinat de geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, adept al 

perspectivei „dinăuntru“: „... o operă poetică poate fi cercetată în două feluri: putem studia felul 

cum ea se integrează într-o literatură naţională şi în literatura universală. Vom discerne atunci 
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filiaţiile, curentele de inspiraţie, «sursele». Putem de asemenea examina cum o operă se dezvoltă 

printr-un efort al creaţiei reînnoite. Fără a neglija forţele care acţionează din afară asupra acestui 

efort de creaţie, vom pune mai mult în evidenţă aportul individual al creatorului, aport care nu e 

determinat cu stricteţe de influenţele suferite“205. Diferenţa care se remarcă între demersurile 

celor doi cercetători ai devenirii operei eminesciene constă în rigoarea specializării interne, 

vizibilă la Dumitru Irimia, care, fascinat de procesualitatea creaţiei, păstrează legătura doar cu 

fiinţa eului poetic, în timp ce la Guillermou relaţia dintre eul empiric şi cel creator este un 

algoritm de bază al studiului206. 

 Fascinat de unicitatea vizionară a concepţiei lui Eminescu despre limbaj, care intuieşte că 

adevărul ultim al fiinţei se ascunde în limba originară, iar creatorul este un recuperator al 

sensului prim („Poezia eminesciană nu mai este creaţie cu ajutorul limbii, ci creaţie în lăuntrul 

limbii, prin recuperarea esenţei originare a acesteia. În felul acesta, lumea de sensuri întemeiată 

prin limbaj poetic se constituie în cale esenţială de accedere la stratul de adâncime al Fiinţei 

Lumii şi al fiinţei umane, tensionată de întrebări privind aşezarea ei în Lume“207), Dumitru 

Irimia îşi asumă aceeaşi focalizare internă, graţie „obsesiei“ de a recupera întreg adevărul 

semantic. Pornind „din lăuntrul limbii“, el îşi asumă doar ieşiri concise şi eficiente înspre 

filosofie, mitologie, semiotică, pentru reconstrucţia integră şi integrală a semnificaţiei operei 

eminesciene. Toate acestea, pentru că înţelege şi demonstrează complexitatea relaţiei dintre poet 

şi limbaj: „În cultura română, de o identitate proprie a limbajului poetic se poate vorbi începând 

cu Eminescu. Prin mutaţia radicală produsă de Eminescu în poezia românească [...] limbajul 

poetic se dezvoltă ca o variantă autonomă a limbii istorice şi îşi asumă o funcţie ontologică, pe 

fondul constituirii poeziei în artă distinctă, eliberată de condiţia de variantă lirică a literaturii 

artistice“208.  

Valoarea analizelor lui Dumitru Irimia nu vine din originalitatea demersului, ci din obstinaţia 

continuă de a supune în practică „revelaţia teoretică“ a lui Eugen Coşeriu, în ceea ce priveşte 

integralitatea limbajului poetic209, înţeles nu ca metabolă, abatere de la limbajul obişnuit, ci ca 

                                                           
205Allain Guillermou, Introducere la Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, Cuvânt al autorului către cititorii 

români, traducere de Gh. Bulgăr şi Gabriel Pîrvan, Editura „Junimea”, Iaşi, 1977, p. 21. 
206 Gh. Bulgăr, în Prefaţa (O nouă perspectivă asupra poeziilor lui Eminescu) la Allain Guillermou, Geneza 

interioară a poeziilor lui Eminescu, explică împletirea interesului de cercetare a eului empiric în neîntreruptă 

legătură cu eul poetic: „Poate în nicio carte despre opera lui poetică nu se văd mai bine ca aici încordarea, 

singularitatea şi zborul meditaţiilor sale, pentru că autorul acestei lucrări, pornind de la datele ediţiei Perpessicius, 

discerne şi comentează variantele fiecărei poezii în lumina documentelor de epocă şi cu adaosul elementelor 

biografice, literare, istorice, epistolare pentru a ne da imaginea globală, veridică a laboratorului eminescian, a forţei 

geniului creator.“, ed. cit., p. 6. 
207Dumitru Irimia (coordonator), Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, vol. I, Arte, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2005, p. 6. 
208Ibidem, p. 6. 
209Eugen Coşeriu consideră că „... limbajul poetic nu poate fi o deviere faţă de limbaj pur şi simplu sau faţă de 

limbajul de toate zilele, ci dimpotrivă, limbajul poetic, în care se actualizează ceea ce ţine deja de semn, este 
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normă, complexă şi completă a limbajului autentic, redus în manifestările istorice, ştiinţifice, 

colocviale etc. Scopul, căruia îi rămâne fidel până la sfârşitul vieţii, este de a demonstra că 

poezia eminesciană este spaţiul care concentrează „adevărul“ semantic al limbii române şi 

„adevărul“ structural al fiinţei naţionale.  

 Poetul creează la îndemnul mitului adevărului prin recuperarea diacronică a tuturor sensurilor, 

printr-o întoarcere, în şi prin limbă, până la momentul genezei mitice. În viziunea criticului, 

gnoza este generată de tensiunea raportului Creator — Limbă — Lume, prin reversibilitatea 

dialecticii sclav — stăpân: în interiorul limbii istorice, Creatorul este stăpânul, care „îi poate 

nega toate determinările istorice, contingenţiale“210, însă, coborând pe firul „memoriei limbii“, 

către dimensiunea originară, mitică, poetul este sclavul privilegiat ce accede la limba sacră. Căci, 

dacă fiinţa poartă cu sine, prin memorie genetică, reminiscenţe comportamentale ale înaintaşilor 

imemoriali, acestea sunt încifrate în limbajul generic, la care numai Creatorul autentic poate 

ajunge. 

Însă prin intenţie şi prin demersurile ştiinţifice de înfăptuire ale acesteia, Dumitru Irimia 

acţionează sub imperiul aceluiaşi mit, de recuperare a adevărului ultim/prim al operei 

eminesciene — acela de întemeiere a unei lumi şi a unui limbaj poetic în spaţiul românesc, 

declişeizând, prin rigoarea şi consistenţa analizei, sintagma „Eminescu — poet naţional“: „Dacă 

am parafraza aprecierile lui Tudor Vianu în legătură cu poemul Luceafărul [...] , am putea 

considera că, în cazul dispariţiei tuturor scrierilor în limba română, cu excepţia creaţiei poetice a 

lui Eminescu, am putea afla în ea elementele care îi fixează identitatea şi prin care să se poată 

recunoaşte un mod specific românesc de a fi în lume şi un punct de vedere specific în perceperea 

Lumii“.211 

IV. Dimensiunile „cuvântului ce exprimă adevărul“. Tensiunile dintre semnificat şi 

semnificant 

Dacă atât poetul, cât şi criticul, consideră intra muros-ul lingvistic drept habitat al Sensului celui 

mai profund, traseul de recuperare a acestuia se particularizează în funcţie de tipul de discurs 

prin care se realizează cunoaşterea. Pentru poetul aflat sub însemnul genialităţii, adevărul Fiinţei 

lumii există, virtual, în propria fiinţă, iar revelarea lui devine o chestiune de exhibare, de 

externalizare în formă compatibilă. Cu alte cuvinte, Creatorul conţine Sensul, iar actul de creaţie 

coincide cu aflarea Cuvântului care să-l încapă. „Cuvântul care exprimă adevărul“ este, pentru 

Eminescu, semnificantul, ca pereche a imaginii mentale imanente — reprezentare a sensului. 

                                                                                                                                                                                           
limbajul cu toate funcţiunile lui, adică este plenitudinea funcţională a limbajului.“  Prelegeri şi conferinţe, Limbajul 

poetic, 1992 — 1993, p. 153. 
210Dumitru Irimia, Identitatea naţională între limbă şi literatură, în vol. Limba şi literatura română în spaţiul etno-

cultural, p. 119. 
211Ibidem, pp. 58 — 59. 
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Descinderile sale în structurile de adâncimi originare ale limbii sunt consecinţe ale necesităţii de 

transformare a semanticii virtuale în semantică reală, iar creaţia înseamnă accedere de la imagine 

mentală (sens) înspre formă (cuvânt). „Transcenderea lumii fenomenale, explică D. Irimia, 

implică un dialog între cosmosul interior al fiinţei poetice şi cosmosul exterior — fiinţa lumii; 

imaginea camerei cu pereţi de oglinzi semnifică complexitatea şi profunzimea dialogului la 

creatorul autentic: «Capul unui om de talent e ca o sală iluminată, cu păreţi de oglinzi. De-afară 

vin ideile într-adevăr reci şi indiferente — dar ce societate, ce petrecere găsesc. În lumina cea 

mai vie ele-şi găsesc pe cele ce-şi asamăn, pe cele care le contrariază, dispută-concesii şi ideele 

cele mari chintesenţa vieţei sale sufleteşti se uită la ele, dacă şi cum s-ar potrivi toate fără să se 

contrtazică. Şi cum ies ele din această sală iluminată? Multe întâi inimice ies înfrăţite; toate 

cunoscându-se, toate ştiind clar în ce relaţiune stau sau pot sta — şi astfel se comunică şi 

auditoriului şi el se simte în faţa unei lumi armonice, care-l atrage.»“212 

Semnificatul universului este consubstanţial cu fiinţa poetului şi numai în intra muros, ideile reci 

şi indiferente, venite din extra muros, capătă coerenţă şi sens. La nivel mental, însă, ideea e 

imagine cu capacitate nelimitată de reflexie, deci de proliferare, graţie multitudinii de oglinzi. 

Demersul poetic cel mai solicitant devine astfel identificarea materialului lingvistic potrivit 

imaginii, în fapt, un proces de încifrare a imaginii în cuvânt, astfel încât receptorul să poată 

performa demersul invers, de conversie a cuvântului în imagine, pentru o mediere autentică a 

sensului. 

Criticul, în ipostaza de cititor competent, percepe, ca maximă provocare, reconstrucţia imaginii 

mentale iniţiale, ca reprezentare a sensului. Beneficiind doar de formă, el vrea să ia în posesie 

sensul/imaginea, prin refacerea drumului poetic din sens invers. Adevărul pe care îşi propune 

Dumitru Irimia să-l recupereze este tocmai cel conţinut în sala oglinzilor; criticul reface traseul 

semantic până la momentul maxim al propriei sale conversii în regizor care operează cu imagini, 

raportându-se în mod esenţial la dimensiunea de semnificat a cuvântului.  

Se cere, însă, menţionat că semnele lingvistice formă, imagine, cuvânt trebuie percepute în sens 

dinamic, ca procese complexe ce presupun o continuă devenire şi interacţiune. Altfel spus, ele 

trebuie înţelese în sensul eminescian pe care-l reface şi explică Dumitru Irimia: cuvânt, spre 

exemplu, reiterează, împreună cu vorbă, dialectica „esenţial — fenomenal, real — aparent, 

absolut — efemer“213, iar ca semn poetic intră în relaţii cu alte semne ce îi oferă atributele 

sacralităţii, ale esenţialităţii, în timp ce vorba este doar expresia minoră a fiinţei banale. În 

acelaşi sens, icoana 214  este metaforă sacralizantă pentru imagine şi pentru întreg procesul 

                                                           
212Dumitru Irimia, A crea, în Dicţionarul limbajului poetic eminescian, vol. I, pp. 91 — 92. 
213Dumitru Irimia, Identitatea naţională între limbă şi literatură, p. 59. 
214Ibidem, p. 60. 
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creaţiei: „Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate/ Voluptos joc cu icoane...“, iar forma, din al 

cărei etimon latin derivă şi „frumosul conceptual“ (forma›formosus›frumos), recuperează 

dimensiunea estetică, căci „în gândirea antică, stătea în strânsă corelaţie cu legile armoniei“215. 

În concluzie, în căutarea aceluiaşi adevăr în interiorul limbii poetice, creatorul merge dinspre 

imagine spre formă, în timp ce hermeneutul creaţiei în contact cu forma („expresia“216), se 

întoarce către imagine/sens. În ciuda scepticismului poetului din Scrisoarea I, critica 

recuperatoare a lui Dumitru Irimia îşi propune să pătrundă şi să refacă sistemul imaginarului 

poetic, făşie cu făşie: „ O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit,/ Ce-ţi trecu pe dinainte, câte 

singur ai vorbit?/ Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,/ Vreo umbră de gândire, ori un 

petec de hârtie;/ Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,/ O să-şi bată alţii capul s-o 

pătrunză cum a fost?“, demonstrând că o viaţă de ... critic nu este suficientă pentru a descinde 

ştiinţific la profunzimile de sens recuperate, din lumea originară, pe cale poetică. 

V. Dinamica sistemului critic: de la sintagmă la paradigmă 

Prima apropiere notabilă de opera eminesciană se finalizează cu studiul amplu, Limbajul poetic 

eminescian, la origine, teza de doctorat a tânărului cercetător, Dumitru Irimia, publicată în 1979. 

Lucrarea este, de fapt, o laborioasă analiză a liricii antume, cu metoda stilisticii de interogare a 

nivelurilor de receptare, de la cel fonetic, până la cel imagistic, conştientă de statutul de incipit al 

unui subiect de reflexie permanentă217. Încă de pe acum în posesia intuiţiei că nivelul cel mai 

profund al înţelegerii unui poet presupune reconstrucţia imaginilor mentale, paradoxal în/des-

cifrate de acesta în limbaj, criticul va transforma în „obsesie“ analitică „fantazia“ lui Eminescu, 

facultatea mentală a genialităţii, în ipostaza de „imaginaţie creatoare“, „mama imaginilor“: „Şi 

astfel fantazia nu mai este reflecţia lumii astfel cum se arată ochilor într-o reală trezie, ci ea în 

fantazia poetului şi a artistului se ridică în jur în petrificaţiunea ideilor eterne ce reprezintă“218. 

Fantazia este deci matricea imaginilor, iar imaginile sunt reprezentări mentale ale lumii 

întemeiate pe cale poetică, mai exact sunt lumea şi fiinţa poetului, în plan „iconic“219. 

Scopul ultim, de reconstrucţie a imaginarului, ca produs al fantaziei încifrat în Cuvintele poetice, 

impune şi metoda de analiză prin sinteză. Urmând parcă îndemnul baudelairian, care spunea că: 

„«Pentru a pătrunde sufletul unui poet, trebuie să căutăm în opera sa cuvintele care apar cel mai 

                                                           
215Ibidem, p. 56. 
216Dumitru Irimia îşi explicitează metoda, în Introducerea la Limbajul poetic eminescian: „Interpretarea limbajului 

unui popet reprezintă, între altele, o încercare de pătrundere spre universul de semnificaţii al creaţiei sale poetice 

dinspre expresie [subl. n.], pe căi pe care cel mai adesea le lasă deschise sugestiei limbajul însuşi. Expresia este 

atunci puntea care face legătura între actul activ al creaţiei şi actul, de asemeni activ, dar în alt fel, al recreaţiei.“, 

Editura „Junimea“, Iaşi, 1979, p. 5. 
217Dumitru Irimia explică: „Sperăm, totodată, ca în viitor să extindem cercetarea noastră şi asupra postumelor, 

pentru a avea o imagine cât mai completă [subl. n.] a limbajului întregii creaţii eminesciene şi, în interiorul 

acestuia, mai ales a universului imagistic“, în Limbajul poetic eminescian, p. 5. 
218Mihai Eminescu, apud. M.C.G., în Dicţionarul limbajului poetic eminescian, p. 115. 
219Ludwig Wittgenstein, apud Dumitru Irimia,  Op. cit., p. 112. 
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frecvent. Cuvântul va traduce obsesia»“220, Dumitru Irimia deconstruieşte sistemul eminescian, 

din care păstrează numai recurenţele lingvistice, devenite semne poetice, traducătoare ale 

obsesiei.  

Dicţionarul limbajului poetic eminescian este proiectul, din păcate nefinalizat, de reconstrucţie a 

lumii de imagini eminesciene, iar metoda de dicţionar este reductivă doar în sensul în care 

păstrează numai esenţa iconică de semnificaţie originară. Dicţionarul este de fapt „abecedarul“ 

alfabetului eminescian, în care este explicitat sensul fiecărei litere-imagine, însă numai prin 

studiul dinamicii tensionate dintre semne. Aşadar, nici dicţionarul, nici abecedarul nu sunt static-

reductive, ci esenţializări ale unei gândiri complexe, în care cuvintele-semne există doar prin 

continuă prefacere şi devenire:   

„În interpretarea planului semantic al semnelor poetice (din planul paradigmatic al limbajului 

poetic eminescian) şi a direcţiilor de semnificare în planul sintagmatic al diferitelor poeme se 

pleacă din interiorul lumii creaţiei eminesciene, întemeiată prin limbaj poetic. Din această 

perspectivă, întrucât însăşi creaţia eminesciană şi fiinţa culturală a creatorului o impune, 

identificarea sensurilor se face prin raportare la cultura umanităţii (în ipostazele ei mitică, 

filozofică, teologică, estetică, lingvistică etc.), la cultura naţională (cu aceleaşi ipostaze, 

dezvoltate în mod specific) şi la creaţia eminesciană ca întreg.“221 

VI. Semne critice recurente — traduceri ale „obsesiei“ critice 

Fructificând acelaşi sfat al lui Baudelaire, o analiză a semnelor pe care Dumitru Irimia şi le 

rezervă, în cadrul volumelor colective de Dicţionar..., studiului propriu, dezvăluie imaginarul 

personal de comprehensiune  a Fiinţei poetului. Substanţial mai prezent în primul volum, dedicat 

Artelor, în care pătrunde sensul semnelor: bard, basm, cânt, cântăreţ, comedie, a crea, creaţiune, 

muzică, poem, poet, poetic, poezie, poveste, a povesti, sculptor, autorul îşi revendică în volumul 

al II-lea, Elemente primordiale, aparent paradoxal,  doar două semne: fire şi lac.    

Selecţia capătă însă coerenţă în momentul final, al sintezei post-lectură, când devine evidentă 

viziunea particulară a lui Dumitru Irimia despre Eminescu — Poetul:  

„Poetul este ipostaza excepţională a fiinţei umane în măsură să îşi asume întrebările fiinţei lumii, 

întrebându-se despre a fi-ul Lumii şi al omului în lume. [...] Poetica vizionarismului, în care, de 

fapt, Eminescu se integrează, [...] va identifica în esenţa şi dinamica Fiinţei lumii trei principii, 

pe care va aşeza întemeierea lumilor semantice prin limbaj poetic: armonia muzicală, 

primordialitatea, sacralitatea. 

                                                           
220Charles Baudelaire, apud Hugo Friedrich, Structura liricii moderne (de la mijlocul secolului al XIX-lea până la 

mijlocul secolului al XX-lea), trad. rom. de Dieter Fuhrmann, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969, 

p. 43. 
221Dumitru Irimia, Argument la Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, vol. I, p. 6. 
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Prin interrelaţionarea acestor principii, Fiinţa lumii este percepută din perspectiva celor patru 

elemente din gândirea Antichităţii [...] şi reîntemeiată ca lume semantică, în Cartea poetului, 

printr-un proces de «descifrare-încifrare» a semnelor din Cartea lumii [...], îndreptăţind 

concluzia care revelă singularitatea poeziei în deschiderea fiinţei umane spre intrare în 

comunicare cu fiinţa lumii.“222 

Aşadar, numai poetul, şi nu poetul oarecare, ci numai Eminescu, poate accede la tainele lumii, 

prin perceperea ei excepţională ca sistem de semne ale lui Dumnezeu. Lumea, cu ale sale 

componente vizibile, este doar o aparenţă fenomenală, în esenţă ea reprezentând „icoane“-

imagini ale Creatorului prim. În ipostaza de Creator secund, poetul este singurul care receptează 

iconic simbolurile şi, în încercarea de le descifra şi transmite celorlaţi indivizi, le încifrează în 

Cartea sa, act de creaţie la fel de verosimilă ca şi creaţia primă. Numai că semnele poetice nu se 

oferă descifrării decât unei a treia instanţe, cititorul competent — criticul — Dumitru Irimia. 

Analiza Dicţionarului... este astfel a treia Carte de semne, Cartea (Dicţionarul) criticului re-

creator, care, descifrând pentru cititorul obişnuit, încifrează, în acelaşi timp, sensurile ultime 

percepute în creaţia eminesciană. 

Dinamica acestui proces complex de creaţie prin încifrare — descifrare perpetuă este generată de 

tensiunea raportului dintre imaginea mentală şi „cuvântul ce exprimă adevărul“, asigurând, în 

ultimă instanţă nemurirea operei eminesciene. 

Toate semnele poetice analizate de Dumitru Irimia în primul volum sunt „semne absolute“, în 

sensul că recompun totalitatea viziunii eminesciene despre creaţie, creator şi univers. Sinteza lor 

este realizată în „cel mai absolut“ semn, studiat în volumul al II-lea, Firea, în care „coexistă 

substanţialitatea şi procesualitatea sau, în alţi termeni, perspectiva statică şi perspectiva 

dinamică, în perceperea şi numirea realităţii extra-verbale“223. Este vorba despre modul poetic 

prin care Eminescu recuperează „adevărul“ originar al cuvântului, de a cuprinde existenţa şi 

esenţa, complementaritate uitată în limba neutră, care pierde dimensiunea verbală, dinamică a 

lexemului — infinitiv lung ( a fi — fire). 

VII. Concluzie: percepţii asupra mitului Eminescu 

În acelaşi fel recuperator şi integrator, „firea“ criticii lui Dumitru Irimia reconstruieşte sistemul 

poetic eminescian, menţinând în permanenţă funcţională dinamica între existenţa semantică 

(analiza exterioară, cu instrumentele filosofiei, religiei, mitologiei, esteticii, lingvisticii...) şi 

esenţa semantică (cuprinsă în tensiunile interne din structura de adâncime a limbajului poetic). 

Tendinţa criticii actuale, parafrazând parcă sentinţa lui Borges şi considerând că totul despre 

opera lui Eminescu s-a spus deja, este de a supune analizei mitul Eminescu, fie prin recuperarea 

                                                           
222Idem, Argument la Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, vol. II, pp. 5 — 6. 
223Ibidem, p. 69. 
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„paradigmelor diferite“ de receptare în procesul de „negociere a unei imagini“ 224 , fie prin 

raportul de complementaritate între  poet şi operă, pe de o parte, şi orizontul de aşteptări al unei 

naţiuni deficitare225.                                                                

Fără sugestia unei ierarhii axiologice, critica lui Dumitru Irimia e binevenită, întrucât ea 

echilibrează, din interiorul aceleaşi generaţii, tendinţa contemporaneităţii de înţelegere a mitului 

ca imagine a „universului celui himeric“. Aşadar, dacă acceptăm ideea că şi cercetătorul ieşean a 

pus problema mitului Eminescu, este obligatorie menţiunea că accepţia cuvântului e diferită: 

mitul nu mai este pentru Dumitru Irimia ipostaza legendară a unei aparenţe, ci însăşi esenţa 

întemeietoare a lumii originare, în sens eliadesc.   
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1. Două modele ontologice şi estetice 

Călătorul care, binecuvântat cu găzduire, nu intervine cu autentică afectivitate 

interogativă în viaţa primitorului său, comite un sacrilegiu capabil să abandoneze o întreagă lume 

în sterilitate — ne avertizează Wolfram von Eschenbach, prin al său erou, Parsifal. Aparent 

banala întrebare „Ce ai? Ce te doare? De ce suferi?“226 are, în contextul potrivit şi în rostirea 

celui ales, capacităţi demiurgice sau, cel puţin, regeneratoare, întrucât traduce în exterior totala 

angajare a Locutorului în existenţa proprie şi în aceea a alterităţii sale, animate şi inanimate. 

Acesta este paradoxul ce naşte criza liricii moderne, aşa cum o numeşte Ştefan Aug. Doinaş în 

studiul Orfeu şi tentaţia realului227, intuită inconştient chiar de lumea străveche creatoare a 

mitului orfic. 

Conştient de plurivalenţa semantică a acestui mit, autorul studiului descoperă aici însuşi 

momentul esenţial în care poezia intră în criza raportării sale la realul concret, moment devenit 

obsesie pentru istoria şi critica literară, semnificat crucial surprins prin diverşi semnificanţi: 

poezia denotaţiei versus poezia conotaţiei, lirica metafizică versus lirica banalului cotidian, 

metaforă versus metonimie...De fapt, intră acum în scenă două modele ontologice şi artistice de 

asumare a universului, în sens extins: cel modern şi cel postmodern, mai exact aventura căutării 

                                                           
226Wolfram von Eschenbach, Parzival, în vol. Poemele epice ale Evului Mediu (ediţie îngrijită de Sorina şi Victor 

Belcescu, S. Răducanu) Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 329. 
227 Ştefan Aug. Doinaş, Orfeu şi tentaţia realului, în vol. Poeţi străini, Bucureşti, Editura „Eminescu”, 1997, p. 74. 
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aceluiaşi absolut dătător de sens în două direcţii opuse — în sublunarul derizoriu sau în împărăţia 

transcendenţei. 

Ne reîntoarcem astfel la problematica lui Parsifal şi la soluţiile experienţei sale în 

căutarea Graal-ului, ca simbol al instituirii sensului în viaţa omului şi a lumii sale, aventură a 

descoperirii propriei identităţi, a modului potrivit fiinţei sale de a relaţiona cu universul; 

comportamentul eroic de asumare a realului se dovedeşte incompatibil cu structura sa, fapt 

insinuat de experienţa de viaţă a părinţilor săi (Gahmuret se pierde pe sine şi îşi aruncă şi familia 

în suferinţă prin aderenţa la tiparul cavaleresc) însă nesocotit de protagonist, care trebuie să 

suporte povara propriilor erori pentru a-şi afla adevărata natură; căci Graal-ul i se oferă abia a 

doua oară, după asceza purificatoare, când ajunge la revelaţia menirii sale profunde: aceea de a-şi 

asuma, prin empatie, universul înconjurător. Rezumând, Parsifal ajunge la semnificaţiile 

profunde, la Sensul însuşi, în imediata vecinătate a Ideii platoniciene, nu urmând măreţul traseu 

eroic al cavalerilor Mesei Rotunde, ci printr-o apropiere cu blândeţe faţă de tot ceea ce se află în 

afara fiinţei sale, asumată astfel ca interioritate. 

Povestea ingenuă conţine de fapt un adevăr etern despre artă şi raportul dintre artist şi 

materia sa primă: universul creat „prin somaţie adresată realului“228  poate exista, la modul 

autarhic, doar prin intensitatea relaţiei depline ce se naşte între poet şi lumea exterioară; 

independenţa ontologică a acestui spaţiu nu este tributară niciunuia dintre participanţii obiectivi 

(poet, realitate) ci unei secvenţe intermediare, crepusculare, a zonei de contact şi este de natură 

esenţial afectivă. Iată cum motivează, în acest sens, criticul Doinaş „adevărata lume“, „un 

univers liric suficient sieşi“ dintr-un tablou schematic al unui Amurg de iarnă bacovian: „Căci 

adâncimea pe care o resimţim nu este a universului pe care-l prezintă, ci a sentimentului pe care 

poetul îl resimte în faţa acestui univers, a angajării sale existenţiale“229. 

Nu se impune, în concluzie, o ierarhizare axiologică a celor două modele lirice amintite 

anterior, căci rezistenţa valorică a artei şi puterea ei de a rezista în timp rezidă în intuirea 

modului celui mai prielnic fiinţei poetului/artistului de a recepta o realitate obiectivă — aceeaşi 

pentru toţi — în vederea unei angajări existenţiale cât mai autentice. Atât poezia metafizică, a 

căutării eroice a Sensului în spaţii transcendentale, cât şi cea prozaică, interesată de cotidianul 

cel mai banal şi imediat sunt viabile prin veridicitatea simţirii creatorului confruntat cu realul 

său, în virtutea faptului că „tâlcul adânc al realului nu se iveşte, aşadar în măsura în care 

pătrundem dincolo de el (singurul dincolo total fiind ceea ce se află în afara conştiinţei, adică 

                                                           
228 Iibidem, p. 7. 
229Ibidem, p.24. 
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realul însuşi), ci în felul cum îl receptăm, în participarea noastră euforică la existenţa 

lucrurilor“230. 

Autorul amintitului studiu recurge la acelaşi procedeu de analogie la nivelul simbolurilor 

cu modelele comportamentale propuse de mituri pentru a susţine, descriptiv şi explicativ, cele 

două tipuri lirice. Astfel, Orfeu, binecuvântat cu darul lirei, are puterea de a stăpâni şi de a 

restitui realului un sens pierdut. Printr-un joc al conversiilor simbolice dintre identitate şi 

alteritate, Doinaş vede în protagonistul coborât în infern Opera însăşi în momentul maxim al 

existenţei sale (cel în care intră în criza adevărului poetic), iar în Euridice chiar realul concret. 

Nerăbdarea de a privi umbra femeii iubite şi pierdute este, de fapt, nerăbdarea Operei de a-şi 

verifica propria capacitate de a îngloba Realul, fără a-l imita. 

Mitul orfic devine reprezentativ pentru poezia modernă, esenţial antimimetică şi criptică, 

ce are datoria de ermetiza şi de a obscuriza cantitatea de realitate conţinută. Acesta intră în relaţie 

de opoziţie cu mitul lui Pygmalion, act pur de mimesis, întrucât Opera/Galateea devine realitate 

vie, palpabilă, adorabilă în mod concret. 

2. Petre Stoica — Anti-eroul 

Cât despre Petre Stoica, un lucru e cert: nici lui nu i se potriveşte modelul eroic, grandios, 

ditirambic, de somare aventuroasă a Sensului sau de încifrare excesivă a acestuia în traseul, 

deconstructiv şi reconstructiv, de la realitatea imediată la cea în stare pură; mai mult decît atât, 

pare să aibă oroare de el, un fel de panică de metafizică, întrucât se poate simţi adeseori un fel de 

cezură în investigaţia cublândeţe a lumii concrete, moment necesar de a-şi verifica lucid 

discursul; călătorul îşi impune, din când în când, câte un popas de „analiză critică“ şi de 

eliminare a „cavalerismelor“ şi a obscurităţilor semantice  din limbajul poetic. Procedeele 

considerate mai eficiente sunt cele care permit desacralizarea metaforei, decăderea ei ca trop 

hegemonic, sau poetizarea, ostentativă parcă, a celor mai banale fragmente de real; toate aceste 

intervenţii reglatoare sunt observabile în momentele suspectate de lirism exagerat, de efuziuni 

ale pateticului. 

Preferinţa pentru modelul ce exclude eroismul, atât în planul ontologic, cât şi în cel 

estetic, este explicit afirmată şi argumentată în mai multe poeme, una dintre artele poetice 

relevante în acest sens fiind cea din Numai dulceaţa porumbelor, denotativ intitulată Cărţi: 

„Cărţi cu duioase poeme mitologice/ cărţi cu stupide poeme dedicate Renaşterii/ cărţi cu poeme 

aşa-zis filosofice/ cărţi cu balade naive cu ode sclipind/ ca tortul destinat aniversării nepotului// 

cărţi şi cărţi/ /toate sunt minunate când burta ţi-e plină/ şi iubita te aşteaptă în transparenta-i 

cămaşă de noapte/ eu subscriu pentru o carte cu poeme banale din care/ se ridică suspinul 

                                                           
230Ibidem, p. 14. 
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poetului cu degetele prinse în uşă/ vă rog să-mi iertaţi preferinţele/ şi faptul că fumez ţigări atât 

de ieftine“. Momentele de cosmetizare figurală a limbajului sunt voit şi fără echivoc ataşate 

ironiei, căci epitete, comparaţii, enumeraţii, inconsistente atât cantitativ cât şi calitativ 

(considerând drept canon al calităţii valenţele conotative), nu fac decât să arunce în dizgraţie 

modelul concurent, impunând o altă ierarhie axiologică, sub masca vinei conştientizate şi 

asumate. 

Totuşi, deşi singura manifestare afectivă transcriptibilă în discurs este „suspinul poetului 

cu degeteleprinse în uşă“, lirica lui Petre Stoica vine ca o consecinţă a unei autentice angajari în 

universul vizat, deconspirând astfel o intensă interrelaţionare afectivă. Este paradoxul interesului 

pentru „lucrurile uit-a-te“, care funcţionează dual: se impun ca nesemnificative şi îşi cer dreptul 

de a fi şterse din memoria majorităţii, pentru a-şi denuda sensul în faţa ochiului celui care poate 

să vadă, nu numai să privească, iar apoi să exclame, ca în faţa unui miracol: „uite/ uită-te! 

absolutul omului e în om şi în imediata lui apropiere, în toate cele la fel de mărunte...“ sau, în 

varianta heraclitiană de invitaţie a prietenilor în  umila bucătărie, pe care criticul Vasile Spiridon 

i-o propunea ca motto poetului însuşi: „Intraţi, intraţi! Şi aici sunt zei“231. 

Volumul Numai dulceaţa porumbelor, apărut în 1985, permite două perspective de 

interpretare, fără ca viziunile să intre în concurenţă acută, impunând anularea reciprocă. Prima 

constată angajarea, de data aceasta mai cu vehemenţă, în cotidianul istoric, tehnic şi social, 

revendicându-şi o faună bogată; oaia,lupul, broasca, porcul, maşina, mareşalul şi mustăţile sale, 

călăul şi victima care populează Teatrul depăpuşi, impunând drept canon o existenţă bazată pe 

anomalie (uşor recognoscibilă în exterioritatea politică), funcţionează după regulile fabulei, 

provocând pe parcursul volumului „o senzaţie de rău existenţial: claustratul (sau lacustratul) pe o 

insulă betonată se simte înstrăinat şi distinge osatura viitorului metalizat“232. Exilatul în Waste 

Land-ul românesc se înăbuşă de sterilitatea unei lumi tehnicizate şi scrie poemele betonului, 

singurele care mai sunt posibile. Micul dejun deschide ciclul şi propune un model ontologic de 

supravieţuire într-un astfel de spaţiu, surprins în apocalipsă: „crainicul anunţă starea vremii/ 

plouă pretutindeni în lume“, care este însă ostentativ blocată în exterior: „numai în casa mea e 

soare“. Alternanţele antinomice de la evenimentul semnificativ la cel derizoriu sunt tehnici de 

bază în poezia de notaţie, având ca finalitate adiacentă anularea   prin ironie a canonului anterior: 

„Deschid radioul/ ceainicul clocoteşte furibund/ un om a fost executat de ce şi unde?/ cum să aud 

dacă apa invadează încăperea cu urlete?“  

                                                           
231Vasile Spiridon, Petre Stoica — „Trecătorul de demult“, în vol. Apărarea şi ilustrarea poeziei, Iaşi, Timpul, 

2009, p. 68. 
232Ibidem, p. 69. 
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Însă acest volum permite şi o altă perspectivă de interpretare, căci este suficient de 

consistent în ceea ce priveşte denudările de crez estetic: Lecţia cea mai importantă nu e tributară 

nici „iubitului poet parnasian“, nici „filosofului cu pantalonii căzuţi“ sau „tehnocratului mereu în 

alertă“. Anti-eroul Petre Stoica refuză orice afiliere la căutarea absolutului în „ceruri nalte“ sau 

în stilizări discursive, convins că: „lecţia mi-o dă piatra exilată în apă/ piatra rotundă şlefuită 

lucioasă/ în inima ei stă cheia“. Numai dulceaţa porumbelor instituie un binom spaţial, ale cărui 

elemente se află în relaţie de complementaritate de tipul cauză — efect: carcera betonată 

contaminează cu propria-i sterilitate şi arta; poetul pare aici (şi nu numai) un postmodern avant la 

lettre care-şi explică estetica decăzută printr-o „ontologie a declinului“233: „iată-mă acum pe-o 

insulă de beton/ numai dulceţa porumbelor/ stăruie pe buzele care ştiau să cânte/ nostalgia şi 

treptele ei// aştept un frunziş să mă clatine/ până atunci/ întorc rima fericirii pe toate feţele“ 

(Numai dulceaţa porumbelor). În lumea asfinţitului, a Abendlandului heideggerian, nu mai este 

posibil decât un discurs recesiv, subsidiar, orice altă modalitate de comunicare estetică fiind 

anulată prin ridicolul imanent: „Semafoarele arată cale liberă/ dar poţi trece cu picioarele 

retezate/ dincolo unde se află parcul în care/ mierla Isoldei/ mai ţese postavul cântecului?“, 

întrebă retoric poetul în Dincolo sau afirmă răspicat în Bătrâna domnişoară: „Metafizica umblă 

desculţă printre ziduri năruite/ [...]// copiii aleargă după ea/ aleargă şi ea şi ţipă în gura mare/ 

proştilor proştilor proştilor/ nu sunt iarbă nu sunt piatră nu sunt copac/ sunt numai o rază a lunii 

rămasă pe pământ/ sunt numai o rochie trecută/ prin toate maşinile de spălat ale lumii// 

metafizica plânge irizată/ se poticneşte şi cade într-o băltoacă de motorină/ [...]// vin marii 

înţelepţi în veştminte de plastic/ îşi pun măştile de gaze/ [...]/ pun diagnosticul:/ e numai o fiinţă 

abstractă/ e numai flatus vocis/ s-o graţiem// bătrâna domnişoară primeşte certificat de castitate/ 

şi multă gumă de mestecat/ undeva în cimitirul fiarelor vechi...“ 

„Fostul campion de înot“ dedică acest volum dezicerii explicite de metafizică, de 

„sentimentele programate“ (Poem metafizic) şi strigă, cu vehemenţa psalmistului Arghezi, 

tuturor instanţelor ce se simt responsabile de normarea poeziei, în special administratorului 

valorilor estetice, „ultimul său vers“/adevăr: „eu sunt realitatea bă realitatea palpabilă“234. 

Pygmalion în toată puterea cuvântului, Petre Stoica învie un univers cu maxime potenţe 

de fiinţare, în ciuda fragmentarităţii, ca tehnică demiurgică de bază, prin care deconstruieşte 

lumea reală şi reconstruieşte spaţiul estetic. Criteriul de selecţie a bucăţilor de real, reorganizate 

în vederea genezei virtualului, este cantitatea de nesemnificativ imanentă: poetul naşte o 

geografie onirică, în sensul denotativ, freudian-ştiinţific al cuvântului, căci psihanalistul visului 

                                                           
233Gianni Vattimo, Dincolo de subiect. Nietzsche, Heidegger şi hermeneutica, trad. rom. de Ştefania Mincu, 

Constanţa, Editura „Pontica“, 1994, p. 53. 
234 Petre Stoica, Administratorul, în vol. Numai dulceaţa porumbelor, Bucureşti, Editura  „Cartea Românească”, 

1985, p.23. 
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explică incoerenţa acestuia prin teoria mozaicului de banalităţi. Hildebrandt, citat de Sigmund 

Freud în Interpretarea viselor susţine:„Cel mai uimitor este faptul că visul nu-şi trage de obicei 

elementele din evenimente importante şi demne de luat în considerare, din interese puternice, 

care să ne fi preocupat în ziua precedentă, ci din date accesorii, colaterale, din aşa-zise crâmpeie 

ale unui trecut fie recent, fie foarte îndepărtat“235. Act de revoltă împotriva unui discurs metafizic 

devenit anacronic şi incompatibil cu o lume a sterilităţii betonate, poezia acestui Anti-erou pare a 

fi compusă după criteriile impuse de memoria onirică, opusă capacităţii mnezice conştiente, 

iubitoare de relevant; rebel disimulat, autorul rezoneză empatic doar cu acele „lucruri uitate“, 

accentuând doar în subtext miracolul banalului prin „uită-te/ uite!“. Poemul fără titlu este doar 

un exemplu care pare a fi o încercare de a denuda acestă strategie: „Am visat crocodili/ unii se 

scobeau în dinţi/ alţii priveau o rachetă de croazieră/ am visat crocodili verticali şi melancolici“. 

 Într-o lucrare de maximă competenţă epistemologică236, Gheorghe Crăciun propune (sau 

chiar impune) o istorie argumentată a poeziei moderne, servindu-se de clarificatoarea imagistică 

a aisbergului, ca ca structură dublă, generatoare de echivoc prin insistenţa unei părţi văzute, ce 

încearcă să submineze existenţa, la fel de genuină, a părţii nevăzute. Modernismul poetic, din 

perspectivă universală, reprezintă, în viziunea excelentului critic, o manifestare binomică, spaţiu 

estetic al unei dihotomii esenţiale:poezia reflexivă (modernismul clasicizat prin Strucrura liricii 

moderne a lui Hugo Friedrich, baudelairian — mallarméan — valérian, legitimator al limbajului 

pur, decotidianizat) şi poezia tranzitivă (de notaţie, prozaică, autobiografistă, referenţială, ce 

poematizează anodinul existenţei, trivialitatea şi ordinaritatea cotidianului, în viziunea multora: 

lirica postmodernă). 

Capitolul consacrat Tranzitivităţii pre-optzeciste româneşti se concentrează asupra 

„poeziei poeţilor grupaţi în jurul revistei Steaua: Petre Stoica, Aurel Rău, Victor Felea, Aurel 

Gurghianu, A.E. Bakonsky“, „interesul pentru aspectele mărunte ale existenţei şi pentru un 

limbaj mai puţin opulent şi mai precis, trăgându-şi energiile punctuale din anonimatul cuvintelor 

de fiecare zi“, fiind „în cazul acestor poeţi evident“237. În ceea ce-i priveşte, Gheorghe Crăciun 

vorbeşte despre „creaţia unor marginali înclinaţi spre hedonism şi micile bucurii şi tensiuni ale 

traiului zilnic. Această poezie mizează pe spontaneitate, pe descrierea percepţiilor, gândurilor şi 

stărilor privilegiate ale vieţii intime, pe notaţie şi fragmentarism“238. 

Viaţa dublă a liricii moderne poate fi explicată analog cu teoria lui Otto Rank despre 

semnificaţia simbolică a dublului: trăind cu groază, din ce în ce mai des, experienţa morţii, 

primii oameni au considerat imperios necesară crearea unui al doilea eu, fie umbră, fie oglindire, 

                                                           
235 Sigmund Freud, Interpretarea viselor, trad. rom. de Leonard Gavriliu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993, p. 30. 
236Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, Piteşti, Paralela 45, 2002. 
237Ibidem, p. 279. 
238Ibidem, p. 279. 
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fie frate geamăn, care să le ofere şansa la nemurire 239 . Lirica tranzitivă este oglindirea 

anamorfotică a celei reflexive, aflate în cea mai dramatică criză a existenţei sale: moartea prin 

uzură şi prin epuizare, devenind, implicit, şansa poeziei de a supravieţui. În contextul particular, 

al limbii de lemn, impus de ideologia comunistă artisticului, este cu atât mai necesară o revoluţie 

lingvistică soteriologică, un discurs subversiv, recesiv, subteran, un frate geamăn. 

Trecătorul de demult, cel Uitat printre lucruri uitate, dar Copleşit de glorie pare să 

creadă în această dublă salvare, estetică şi ontologică, prin lirica tranzitivă, dacă ţinem cont de 

următoarele Precizări pentru toate agenţiile de presă din lume: „Deşi sunt laureat al Premiului 

Nobel/ [...]/ prefer să trăiesc retras într-un sat oarecare / plasat la marginea continentului aici/ 

cuvintele rachiurile şi supa de chimen/ mai păstrează acea savoare de pe vremea lui Noe/ să dau 

şi alte explicaţii cred că nu e nevoie“240. 

 De aceeaşi părere — a resurecţiei poetice — pare a fi şi Nicolae Manolescu, subscriind 

la viziunea explicativă a lui Alex Ştefănescu: „O explicaţie interesantă pentru această poezie a 

banalităţii, revelată ca o blândă arheologie, a dat Alex Ştefănescu în Istoria lui: «Petre Stoica nu 

demitizează nimic, nu este sarcastic, ci în mod ostentativ preferă, aduce în prim-plan, elogiază 

alte valori decât cele recomandate de oficialitate [...] Restaurând identitea uzurpată a unor fiinţe 

şi lucruri, aruncate în uitare, restaurează în poezia sa o viaţă normală, viaţa de altădată». E nu 

numai frumos spus, dar probabil şi adevărat“241. 

            3. Poetul anticar 

Până să ajungă victima betonului existenţial şi estetic, poetul respiră confortabil în zona 

incertă dintre două lumi, trăite simultan: cea a prezentului, ameliorată prin recuperarea 

anamnetică a copilăriei, care capătă valenţe de mitologie. În primele sale volume (Pietre 

kilometrice, Alte poeme, Arheologie blândă, Melancolii inocente) Petre Stoica este „demiurgul“ 

modest al unui univers favorabil, creat prin oglindirea mnezică a trecutului în prezent; pseudo-

mimesis, deoarece memoria nu recuperează decât fragmente de realitate, capabile însă de 

reorganizare într-un întreg coerent şi autarhic. Discursul, liric prin efect, epic prin construcţie, 

traduce în actualitate un topos cu potenţe de fiinţare prin sine şi pentru sine. 

 Deşi anti-patetică, atât prin signifiant, cât şi prin signifié, această poezie este, în mod 

esenţial, declanşată de o stare afectivă, supusă însă unei epurări riguroase şi constante, cu scopul 

de a nu degenera într-un discurs ditirambic, teatral euforic. Există, de fapt, o ambivalenţă 

continuă, deşi subtilă, întrucât nu agasează prin manifestări contrastante: afecte opuse sunt 

                                                           
239Otto Rank, Dublul. Don Juan (trad. rom. de Georgeta Mirela Vicol; prefată de Petru Ursache) Iaşi, Institutul 

European, 1997,  p. 92. 
240Petre Stoica, Precizări pentru toate agenţiile de presă din lume, în vol. Copleşit de glorie, Bucureşti, Editura 

„Cartea românească”, 1980, p. 5. 
241Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române (5 secole de literatură), Piteşti, Editura „Paralela 45”, 

2008, p. 1011. 
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omogenizate într-un creuzet alchimic din care transpar perspectivele de raportare a eului liric (cu 

veleităţi de prozator) la universul cercetat. Melancolia, nostalgia, meditaţia uşor elegiacă, 

mascată prin tramă consistentă, anxietatea convertită în nelinişte abia perceptibilă...sunt notele 

„sentimentale“ dominante, toate generate de un suflet predispus la armonizarea contrastelor, la 

şlefiurea trăirilor colţuroase. Blândeţea ochiului care priveşte alungă orice vehemenţă, fie 

tematică, fie formală sau afectivă. Întoarcerea analeptică în trecut, caracteristică primelor 

volume, nu irită prin abandonarea prezentului, deoarece Petre Stoica reuşeşte o remarcabilă 

conversie temporală, devenind poetul-anticar ce trăieşte printre şi prin antichităţile copilăriei 

sale. 

Momentele din copilăria (Miracole —1966) într-un Vechi târg în Banat (Pietre 

kilometrice — 1963) sunt autentificate prin reconstrucţia unei tipologii variate: factorul poştal, 

frizerul, fotograful, oamenii circului, profesorii de gimnaziu, şeful de gară, vecinul, mama, tata, 

bunica, tocilarul, coşarii, toţi cei care şi-au câştigat dreptul de a fi înviaţi în Albumul cu 

fotografii (Alte poeme —1968). Inanimatele nu sunt cu nimic mai prejos şi merită aceeaşi 

resurecţie: malul pustiu, grilajul ruginit, curtea, cimitirul, orologiul bisericii, coridorul cu 

peisaje elveţiene, bucătăria, morile, fânarele prinse de grindă, grădina, pe scurt „orăşelul nostru 

credincios“, devenit mitologie de anticariat, intruziune blândă a sacrului în profan; aşa cum 

afirma Cornel Ungureanu, elementele unei „noi «vieţi la ţară», scrise de un citadin, de un poet 

care, asemenea lui Don Quijote, vrea să restabilească timpurile cavalerilor fără pată şi reproş. El, 

Poetul, e Cavalerul care trăieşte «aventura reîntoarcerii acasă», a regăsirii, a reabilitării 

universului patriarhal. Al universului «imperial»“242. 

Aceste prime volume prezintă aceeaşi obsesie, a unui anume timp şi a unui anume spaţiu, 

devenite nedefinite, mitice prin tipul de afectivitate, deloc obsedant, cu care sunt resuscitate în 

poezie: nimic nu tulbură tonalitatea blândă, melancolică, tandră, de coexistenţă, de 

consubstanţialitate a eului liric cu universul său; niciun strigăt colţuros, niciun gest vehement, 

nicio dinamică exagerată, doar o armonizare domoală de afecte, de amintiri, de imagini ce lasă 

impresia derulării unui film mut, acompaniat în surdină de gramofon , de trompeta spartă la buză 

sau de orologiul bisericii. Teme „tari“, de profundis (fugit irreparabile tempus — Din copilărie; 

vanitas vanitatum et omnia vanitas — Şopron; psihoza morţii şi a Moirelor — Ceasul de lemn...) 

sunt poetizate, la modul narativ, cu tehnici stilistice „slabe“, fără a fi private de charismă. 

Memoria poetului e demiurgică(„azi memoria mea/ îi ridică din morminte/ redându-le siluetele 

vechi“ — Profesorii de gimnaziu) mitologizantă („Tata e-un zeu/ cu barba lucind de grăsime“ — 

În curte; „şi nouă acum ni se pare că oamenii sunt nemuritori“ — Moment din copilărie; 

                                                           
242Cornel Ungureanu, Lumea lui Petre Stoica, prefaţă la vol. Uitat printre lucrurile uitate, Bucureşti, Editura 

„Minerva“, 1997, p. IX. 
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„Servitoarele târăsc spre casă/ copii cu bucle de îngeri“ — Reşedinţă de plasă II; „Surâs de fată 

cu umeri/ de zeiţă ieşită noaptea din apă/ nasturi mari de sidef, rochie/ de mireasă“ — Albumul 

cu fotografii; „Mi se părea că vin dintr-o ţară de ceaţă/ mă întrebam dacă şi ei mănâncă şi dorm.“ 

— Oamenii acoperişurilor) tandru-ironică („Cârdul gâştelor se înalţă în zbor“ într-o Zi elevată). 

E o lume a toleranţei hegemonice, în care trecutul trăieşte în prezent şi invers, imediatul se 

armonizează cu îndepărtatul şi realul cu fantasticul („şi din orologiul bisericii ... ţâşneşte o buhă 

diamantină/ care plânge deasupra satului/ cu plapuma stelelor trasă pe cap.“ — Amintindu-mi o 

duminică; „Tufele murelor/ îndoliază malul pustiu,/ floarea-soarelui se pleacă peste chipul tău, 

Ofelia.“ — Ofelia; „Copilul intră speriat,/ tărâmul fantomelor rămâne afară/ în inimi şi-n iadul 

fântânii, în alunii întunecoşi/ dindărătul grădinii,// aici e-o împăcare caldă, un cântec/ cu glas de 

rumeguş, o bucurie naivă,// brusc se face lumină de rai,/ rândunica ţâşneşte frumos de sub 

grindă/ şi se duce la Dumnezeu ca să-i spună/ un psalm de argint“ — Şopron), toleranţă 

detectabilă şi la nivel lingvistic: imperfectul traduce acelaşi timp ca şi indicativul prezent sau 

gerunziul, chiar mai mult,  dinamica naraţiei nu se revoltă atunci când verbul lipseşte cu 

desăvârşire. Principiul după care se organizează acest univers este acel coincidentia 

oppositorum, prin care o diversitate consistentă de fragmente se ordonează, compunând o 

realitate omogenă, autarhică în virtualitatea ei, şi, mai ales, fascinantă. 

 4. Coincidentia oppositorum la nivel discursiv: poezie şi jurnal 

În studiul introductiv oferit de Ştefan Aug. Doinaş propriei traduceri a celebrei lucrări 

nitzscheene, Aşa grăit-a Zarathustra, autorul defineşte tipul de limbaj utilizat prin sintagma 

„discurs mixt“, denotând prin aceasta contopirea unei traiectorii semantice (cea filosofică) într-

un vocabular ce nu-i este specific (cel poetic). Mixarea discursivă presupune deci eterogenitatea 

elementelor împreunate într-un întreg devenit, în final, viabil, funcţional. 

Aceeaşi tendinţă alchimică este detectabilă în creaţia lui Petre Stoica şi la nivelul 

materialului prelucrat, tendinţă firească, întrucât nu este singulară, ci apare într-o consecutivitate 

consistentă: după ce contopeşte ruralul cu urbanul, în ipostaza târgului provincial, trecutul cu 

prezentul în recuperarea anamnetică, prin asumarea unei ontologii de anticar, realul cu 

fantasticul, derizoriul cu semnificativul, sacrul cu profanul, vehemenţa cu tonalitatea şoaptei, 

afecte conotate antinomic în ambivalenţa subtilă a nostalgiei, a melancoliei... nu mai provoacă 

uimire faptul ca lingvistica poeziei este similară cu cea a jurnalului. De fapt, Amintirile 

cultivatorului de mărar, varianta necenzurată a Vieţii mele la ţară, par a fi o epicizare totală, ce 

include şi nivelul formal, tipografic, al unor volume de poezii precum: Iepuri şi anotimpuri, Un 

potop de simpatii şi chiar Copleşit de glorie, în ciuda intenţiei ironice şi autoironice impusă de 
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„problematica gravă“ tratată: „spectacolul deconcertant al «marii treceri» la care este supus 

cadrul naturist“243. 

Similitudinea lingvistică şi ideatică între proza memorialistică şi creaţia lirică este într-

adevăr firească, atâta timp cât considerăm poezia o consecinţă a unei anumite ontologii; şi iată 

cum descrie Gheorghe Crăciun „ontologia poetului tranzitiv“: aceasta „se întemeiază cu 

precădere pe valori personale, intime, existenţiale, etalate însă în limbaj public, în aspectele lor 

valabile pentru toată lumea. Acestea sunt valorile vieţii de fiecare zi, ale existenţei cotidiene, 

sunt valorile clipei sau ale istoriei, datele semnificative ale unui contingent asumat. 

Individualitatea obiectivă îşi descoperă spaţiul său de afirmare a particular-umanului în biografie 

şi autobiografie, în experienţa directă a realităţii. Parcursul vieţii unui om de rând se poate astfel 

dovedi modelul cel mai îndreptăţit al destinului omului modern care îşi ia în serios condiţia sa de 

anonim. Prin dezideratele sale teleologice, biografismul transferă instanţele supradeterminative 

ale existenţeidin planul fizic al experienţei empirice într-o metafizică destinală. Se manifestă aici 

nevoia unei transcendenţe a imanenţei şi conştiinţa resemnativă a imposibilităţii transcendenţei 

divine sau mistice“244. Or descripţia acestui model ontologic justifică manifestarea artistică prin 

tehnica jurnalului. 

Însemnările cultivatorului de mărar, „rânduri aşternute pe hârtie între răsturnatul 

pământului cu hârleţul şi mărunte aventuri locale“245, iau forma unui jurnal, fără intenţia iniţială 

de a fi publicat, aşa cum autorul însuşi mărturiseşte în concisa Precizare explicativă de la 

început. Notaţiile din incipit denudează, ca în scrierile postmoderne, tehnica de construcţie a 

substitutului de roman246:  

3 octombrie 1976 

A treia toamnă la Bulbucata. 

Satul miroase a ţuică şi vin. Sezonul nunţilor este în floare. Azi s-a măritat Didona. Am 

urmărit în fugă alaiul pornit spre biserică. Ochiul a surprins un brad, panglici, o oglindă, câteva 

umbrele, trei borsete, multe fâşuri. În plină zi două domnişoare grăsuţe purtau rochii lungi, de 

seară. Orăşenii sosiţi la nuntă cu „maşina mică“ au captat atenţia tuturor. 

 

Scurtă plimbare prin pădurea care începe, discret, să se despoaie.247 

                                                           
243Vasile Spiridon, Op. cit., p. 70. 
244Gheorghe Crăciun, Op. cit., ed. cit., p. 452. 
245Petre Stoica, Însemnările cultivatorului de mărar, Bucureşti, Cartea Românească, 1998, p. 5. 
246Ibidem; în aceeaşi Precizare iniţială autorul motiveză publicarea memoriilor: „A poposit pe birourile editurii 

Cartea Românească după ce m-am încredinţat că el ar putea înlocui un roman de-al meu planificat şi răsplanificat, 

vai!, nici până azi împlinit.“, p. 5. 
247Ibidem, p. 7. 
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Notaţia scurtă, consecinţă a observării directe, pare a fi motivată de observator 

metonimic: concizia se datorează „singurului ochi“ dispus să înregistreze realul. Bineînţeles, nu 

poate fi vorba despre o invaliditate senzorială, căci simţurile poetului sunt total angajate în lumea 

pe care o experimentează, ci despre decodarea modalităţii de selecţie a evenimentului 

(nesemnificativ în planul realităţii) devenit relevant, în procesul deconstructiv-reconstructiv, în 

planul artistic. Brad, panglică, oglindă, umbrelă, borsetă, fâş, fiecare cu propriul coeficient 

cantitativ, sunt detaliile „cu atribute tari“, suficiente pentru geneza spaţiului semnificativ în 

raport cu ontologia şi estetica lui Petre Stoica. Eterogene, aceste fragmente, ca toate celelate din 

roman, reuşesc să se coaguleze într-un întreg omogen, credibil, autentic din punct de vedere 

artistic, apt să proiecteze monografic o lume coerentă. Coincidentia oppositorum, alături de 

selecţia fragmentarului, funcţionează remarcabil pentru dezvelirea unui suflet împăcat cu 

ambivalenţele sale. Până şi intruziunea corpului străin, orăşenii cu „maşina mică“, nu provoacă 

angoasă sau vehemenţă ostilă, ci doar „captează atenţia tuturor“ indivizilor acestui tărâm al 

toleranţei hibridizării naturalului cu artificialului, ruralului cu urbanului, expresiei ingenue cu cea 

auto/ironică, violenţei cu pacifismul, textului cu inter/intratextul...Căci „toate coexistă 

paşnic“248. Trecerea de un plan narativ la altul se face după acelaşi criteriu al armoniei, căci nu e 

resimţită decât tipografic, prin două rânduri de pauză pacifistă, chiar şi atunci când se alternează 

dimensiunea textuală cu cea meta- sau intertextuală, întrucât Camus, Makarenko, Lenin, 

Nechifor Crainic, Voltaire şi Beaumarchais, Napoleon, Goethe, Stendhal, pedagogul Clement 

Alexandrinul... sunt personaje la fel de prezente în Bulbucata discursivă ca şi preotul pe 

motocicletă, Modest, Nea Costică sau Coana Firica. 

Sub acelaşi semn al „paşnicului“ coexistă, de altfel, toate alterităţile subsumate identităţii 

lui Petre Stoica: „cultivatorul de mărar“, observatorul solitar al naturii, poetul, „omul literelor“, 

revoltatul împotriva socialului şi politicului, onestul, disimulatul, lectorul de cărţi bune şi 

proaste, redactorul scrisorilor ţăranilor, resemnatul, iubitorul de animale şi ţuică, fiul, amantul, 

soţul, „copeşitul de glorie“ sau ignoratul... 

Prezenţe constante ale acestei lumi de jurnal din Bulbucata devin omniprezenţe ale 

întregii opere: Modest, C., iepurii cu psihologia lor complicată, apele Neajlovului, ţuica, 

mărarul, sfecla, poezia, tractorul şi autobuzul, bicicleta, bufetul şi restaurantul, stăncuţele şi 

nucul...cu toţii devin, în viziunea celui Copleşit de glorie (1980), subiectul poetic al unui Potop 

de simpatii (1978), între care locul cel mai de cinste îl ocupă Iepurii şi anotimpurile (1976). 

Un Desen de copil din volumul Iepuri şi anotimpuri dezvăluie, într-o manieră cât se 

poate de simplă, plurivalenţele unui suflet sensibil, ce percepe realul în profunzimile sale, dar 

                                                           
248Ibidem, p. 9. 
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care are intuiţia remarcabilă de a şi-l asuma aşa cum este, de a-i tolera compoziţia eteroclită, în 

virtutea unicului adevăr comprehensibil — complexitatea universului omenesc: „O prună care 

seamănă cu o grenadă/ o libelulă care seamănă cu un bombardier/ un plop care seamănă cu o 

rachetă/ un corb care seamănă cu un mareşal// un trandafir care seamănă cu o pată de sânge“. Şi, 

cum însuşi mărturiseşte, adevărata gnoză, Graal-ul existenţei, este perceperea autentică a celor 

două realităţi esenţiale, cea interioară şi cea exterioară, şi arta de a le compatibiliza: „Ştiu că 

spaţiul meu lăuntric e făcut/ pentru experienţe mai dure/ mie însă îmi place să privesc/ cum norul 

acela atinge cu genele sale mereu umezite/ copacii casele mormintele şi urmele/ de argint ale 

oilor seara“ (Ştiu). Până şi intruziunea cea mai violentă şi nedreaptă a morţii într-un spaţiu al 

ciclicităţii tihnite este subscrisă discursiv firescului omenesc, prin risipirea morbidului într-un 

ritm domol, al repetiţiei anaforice, cu valenţe de refren: „Dintr-odată s-a răsturnat căpiţa de fân/ 

şi pe acelaşi loc a crescut o rochie de scrum/ dintr-odată norul s-a transformat într-o maşină de 

cusut/ dintr-odată s-a auzit o trompetă şi copilului/ a început să-i curgă sânge pe nas/ [...]// dintr-

odată camera s-a golit de aer/ dintr-odată am vrut să plec/ dintr-odată am rămas fără braţe// dintr-

odată...“(Noaptea războiului). 

Extincţia umanului este substituită într-Un potop de simpatii cu extincţia naturalului, 

păstrând aceeaşi nuanţă conotată a răului devenit firesc într-o lume reală, polimorfă: „Tractoare/ 

salcâmi carbonizaţi/ un specialist/ saci cu îngrăşăminte chimice/ momentul ultimului iepure“ 

(Pastel). Poemul Sunt multe amintiri pare un fragment retranscris infidel, din neglijenţă 

tipografică, din Amintirile cultivatorului de mărar, prin felul în care războiul se reîntorce în 

afectele şi memoria indivizilor: „La bufet ţăranii beau ţuică fiartă s-a adus şi bere/ sunt multe 

amintiri din războiul ultim îl ştim/ uneori după-amiaza treceau prin lanuri dulci de secară/ lejer 

cu armele în bandulieră/ pe cartuşe înfloreau lacrimi purtate în raniţă/ mărunte creioane chimice 

scrisori blăniţe de iepure fotografii/ unii au fost cavalerişti ageri unul a fost sergent sanitar/ .../ 

dar sunt şi alte amintiri exprimate cu glas răguşit/ până şi în acest bufet acaparat de fum dens/ 

timpul deşartă diamante false şi diamante adevărate/ oricum în zorii zilei vor începe cu toţii 

aceeaşi muncă/ sub aripa îngheţată a pădurii şi uitând/ tragedii secrete“. Înţelepciunea acestor 

indivizi simpli care percep necesitatea conjugării „diamantelor false“ cu „diamantele adevărate“ 

transpare atât în ontologia, cât şi în estetica poetului, care aderă la un imperativ esenţial — de a 

accepta lumea în cruda ei autenticitate. 

Iată în acest sens, portretul caracterologic pe care Gheorghe Grigurcu i-l face poetului: 

„Sustrăgându-se temperamental crispării, convulsiei, stării tenebroase, Petre Stoica e în măsură a 

amortiza şi imaginile de coşmar, printr-o umoare flegmatică, printr-un desăvârşit calm al 
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execuţiei cumplitelor detalii. O profundă consimţire a efemerului, un scepticism care nu 

atentează la sănătatea morală nativă, funcţionează precum un antidot“249. 

Punctul de maximă întâlnire între scrisul epic din jurnal şi cel liric din versuri este atins 

în volumul Copleşit de glorie (1980). Majoritatea poemelor, dar mai ales cele cu alură 

jurnalistică (Precizări pentru toate agenţiile de presă din lume, Jurnal I —IV, Interviu I —IV, 

Pentru dreptul de a spune deschis, Scrisoare netimbrată, Rugăminte personală, Reportaj duios), 

sunt de fapt discursuri metaliterare care explică, sub mască epică, tipul de sensibilitate ce aderă 

la crezul artistic şi existenţial al cultivatorului de mărar. Revolta şi resemnarea, ironia şi 

autoironia, marginalizarea şi automarginalizarea coexistă, născute fiind din experienţa de viaţă a 

autorului lor. În primul Interviu, Petre Stoica răspunde unor întrebări nerostite, nici aici şi nici în 

jurnalul în proză, consecinţă a neloialităţii realităţii care nu e angajată în cunoaşterea lui, aşa cum 

el se angajase în cunoaşterea ei; este replica afectivă a ignoratului, adresată ignoranţilor: „De ce 

trăiesc în mediul rural?/ vedeţi aici mai există găini autentice/ mărarul a rămas tot mărar/ iar 

ciupercile sunt naturale/ ca dealtfel şi expresiile ţăranilor/ .../ câte premii literare?/ drept să vă 

spun nu-mi amintesc prea bine/ mai importante cam vreo patru sute/ desigur cel al crescătorilor 

de albine/ m-a bucurat cel mai mult...“ 

Norma lingvistică este în toată opera la fel de ignorată, consecinţă, poate, în egală 

măsură, a unei revolte sublimate împotriva unui canon artificial şi a cenzurii politice, cât şi a 

unei dorinţe de maximă autenticitate în transcrierea unei experienţe trăite, proces în care 

convenţii precum virgula, punctul, majuscula la începutul propoziţiei, exprimarea obligatorie a 

predicatului sau versul nefracturat, reprezintă pauze dăunătoare cantităţii de viaţă genuină 

surprinsă. Fragmentele eteroclite de realitate sunt adăpostite în extra muros cu deplină toleranţă, 

aşa încât intra muros-ul frazei poetice nu trebuie să impună condiţionări de punctuaţie, ci să 

dovedească aceeaşi disponibilitate de gazdă îngăduitoare pentru toate formele de existenţă. 

Şi prin omniprezenta abdicare de la normele DOOM-ului sau ale canonului beletristicii şi 

prin constantele imaginarului artistic, Petre Stoica reuşeşte, fără a distruge misterul poeziei 

narative, o admirabilă armonizare a genurilor literare, întrucât „cantitatea“ de lirism conţinută de 

proza sa egalează masa epică surprinsă în poezie. 

5. În loc de concluzie: studiul critic între viaţă şi moarte 

După o drumeţie iniţiatică prin teritoriile scrisului lui Petre Stoica, se impune o 

reîntoarcere în realitatea acestui discurs critic, tulburată de intruziuni ale tragicului inerent vieţii 

omeneşti, sumuum de bine şi rău, de urât şi frumos, de anost şi inedit, aşa cum bine ne-a sugerat 

înţeleptul poet. Lucrarea de faţă a fost plănuită metodic înainte de moartea domnului Petre Stoica 

                                                           
249Gheorghe Grigurcu, Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii, în vol. Petre Stoica: cele mai frumoase poezii, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 9. 
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şi, fără acest moment semnificativ, produsul finit ar fi fost probabil diferit, în sensul că 

programul iniţial sugera o abordare critică cvasi-exhaustivă a operei. Este de ordinul evidenţei că 

acest obiectiv s-a materializat într-un eşec; iar cauzele lui pot fi mai degrabă intuite decât 

afirmate, căci se regăsesc în zona obscură a afectului nedefinit, a rezistenţei dubioase împotriva 

considerării critice a tuturor volumelor. După o lectură liniară, colecţii precum O casetă cu şerpi, 

Prognoză meteorologică, Antilirice. Piaţa Tien An Men II, Visul vine pe scara de serviciu, 

Manevre de toamnă sau Insomniile bătrânului în care, „pe un fond plumburiu, dantesc, se 

desfăşoară un modus vivendi din bolgia comunistă, întretăiat de frânturi biografice“ sau se 

întocmeşte „cronica autumnală a unui «orăşel vlăguit», marginalizat, lipsit de memorie şi situat 

nu numai la o graniţă geografică, ci şi la fruntariile dintre somn — vameş vieţii — şi neant“250, s-

au refuzat involuntar analizei. 

Făcând apel la principiul ce proclamă inexistenţa obiectivităţii absolute în spaţiul relativ 

al studiului critic, formă de speculaţie, oricât de rafinată şi raţionalizată ar fi, lucrarea îşi reclamă 

dreptul la validitate, în virtutea lecţiei proaspăt învăţate de armonizare a contrariilor: deşi 

coerentă şi necesară, pasivitatea afectivă totală pentru maximă obiectivitate, nu-şi mai are rostul 

atunci când intervine în adaptarea discursului critic la realitatea creatorului de poezie. Astfel, 

volumele în care revolta unui suflet scindat de dualitatea lumii exterioare este domolită prin 

compensaţii oferite de aceeaşi lume îşi justifică primatul relevanţei într-un moment în care, 

pentru posesorul sufletului, nu mai contează decât „eterna pace“. 
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      Din postura de cadru didactic, pot să afirm că se obțin rezultate deosebite de la elevii care au 

rezultate modeste la învățătură și comportament, dacă le sunt remarcate calitățile. Deseori elevii 

care prezintă semne de stimă scăzută, sunt și violenți și agitați. 

Metoda folosită se numește : CALENDARUL ELEVILOR TALENTAȚI ȘI SILITORI 

În acest calendar, vor fi notate numele copiilor care lucrează frumos și corect (chiar dacă rezolvă 

parțial sarcina), din dorința de a scoate în evidență părțile pozitive ale muncii lor de zi cu zi. Un 

astfel de demers are rezultate pozitive,îmbunătățește  stima de sine. Pot fi folosite imagini cu 

animăluțul preferat, sau floarea preferată (pentru fiecare elev). Această metodă poate fi folosită 

la clasele primare. 

Nume Oct. Noi. Dec. Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. 

Alin          

       Cum poate reuși un părinte să ajute la dezvoltarea unei stime de sine sănătoase a 

copilului său? (Aceste sfaturi le-am conturat în urma discuțiilor avute cu doamna Dana 

Elena Iacob –psihoterapeut) 

        Ai grijă ce spui! Copiii primesc cu multe sentimente cuvintele, mai ales atunci când sunt 

spuse de părinţi. Nu uita să îţi lauzi copilul pentru o sarcină dusă cu bine la sfârşit şi, totodată, 

pentru efortul pe care l-a depus. Este necesar să fii sincer. De exemplu, dacă cel mic nu reuşeşte 

să se califice în echipa de fotbal, evită să îi spui ceva de genul “Data viitoare vei munci mai mult 

şi vei reuşi”. Încearcă ceva de genul “Nu ai reuşit să te califici în echipă, dar sunt oricum foarte 

mândru de efortul pe care l-ai depus”. Recompensează efortul şi executarea acţiunii până la 

capăt, mult mai mult decât rezultatul în sine. Până la urmă, “jocul (drumul) contează, nu cine 

câştigă”. 
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      Ajută-l pe cel mic să treacă peste dezamăgiri şi ajută-l să înveţe o lecţie din întâmplarea pe 

care a avut-o. Poate să identifice la ce anume se pricepe foarte bine şi la ce nu. Ca adult este 

acceptabil să spui “Eu nu aş putea cânta nici măcar o notă!” sau “Eu nu aş fi în stare să lovesc o 

minge nici dacă m-aş strădui toată ziua.” Fii blând şi foloseşte-te de simţul umorului pentru a-l 

binedispune şi pentru a-i explica de ce, cum şi în ce fel fiecare dintre noi este unic. 

Fiți un model pozitiv !  Dacă mama este foarte exigentă cu propria persoană, pesimistă şi 

nerealistă în ceea ce priveşte limitele şi abilităţile ei, copiii  ar putea să se vadă ca într-o oglindă. 

Cultivă-ţi propria stimă de sine dacă îţi doreşti ca şi copilul tău să facă la fel. 

      Identificați și desființați convingerile greșite !  Este important pentru părinţi să afle ce 

păreri mai mult sau mai puţin incorecte și nerealiste are copilul despre sine. Fie că îşi doreşte să 

atingă perfecţiunea, să fie atractiv, îndemanatic sau orice altceva, ajută-l să conștientizeze ce este 

posibil şi ce nu.     Explică-i diferenţa între posibil şi imposibil. O clarificare realistă între cele 

două contribuie substanţial la formarea unei stime de sine sănătoase. 

Percepţiile greșite despre sine pot prinde rădăcini şi deveni realitate pentru copii. Spre exemplu, 

un copil care are note foarte bune la şcoală, dar se chinuie un pic la matematică, ar putea spune 

ceva de genul “Nu pot calcula la matematică. Sunt un elev slab!”. Nu numai că este o 

generalizare falsă, dar este, totodată, şi o credinţă care s-a instalat în capul copilului, conform 

căreia este destinat eşecului. Încurajează-ţi copilul să privească cât mai obiectiv o situaţie. Un 

răspuns potrivit la exemplul de mai sus ar fi “Eşti un elev bun, te descurci foarte bine la şcoală. 

Matematica este doar o materie căreia trebuie să îi acorzi un pic mai multă atenţie. Vom lucra 

împreună şi te vei descurca cu siguranţă”. 

      Fiți spontani și afectuoși ! Dragostea părintească va contribui la construirea unei stări de 

spirit pozitive şi a stimei de sine. Îmbrăţişează-l şi spune-i cât de mândră eşti de el atunci când 

vezi cât efort depune pentru a realiza ceva, în ciuda eşecurilor anterioare. 

Laudă-l des şi sincer, fără să exagerezi. A avea o conştiinţă de sine ultra-stimulată poate oferi 

reversul medaliei în perioada adolescenţei, când copiii ar putea crede că sunt mai buni decât alţii 

şi să îi dispreţuiască sau umilească pe cei din jur. Asta, până la urmă, tot la izolare socială ar 

putea conduce. 

       Oferiți  feed-back pozitiv și corect !  Comentarii de genul “Te suprasoliciţi atât de des şi te 

consumi din nimicuri”, îl poate face pe copil să creadă că nu are control asupra ieşirilor sale. O 

replică mai potrivită ar fi “Ştiu că eşti supărat pe fratele tău, dar mă bucur foarte mult că ai 

discutat calm şi nu ai ţipat”. Aceasta subliniază sentimentele copilului, îi răsplăteşte alegerea pe 

care a făcut-o şi, totodată, îl încurajează să adopte aceeaşi soluţie în situaţii similare pe vii 

        Creați un mediu iubitor și echilibrat acasă ! Copiii care nu se simt în siguranţă sau sunt 

abuzați sunt expuşi dezvoltării unei stimei de sine scăzute. Un copil cu părinţi violenţi s-ar putea 
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simţi incapabil să controleze ceva în mediul în care trăieşte. Asta îi va stimula senzaţia de 

neajutorare şi depresie. De asemenea un copil care trăiește într-un mediu în care adulții nu cad de 

acord asupra diferitelor aspecte legate de educație,se pot simți derutați. 

       Fiți atenți la semnle de abuz din partea celorlalți ! Este posibil să aibă probleme la şcoală, 

cu prietenii sau colegii, fapt ce poate afecta considerabil stima de sine a copilului. Încurajează-ţi 

copilul să vorbească despre orice dificultate pe care o are, fie cu tine, fie cu alţi adulţi din cercul 

său apropiat. 

       Ajutați copiii să fie activi ! Activităţile care încurajează colaborarea , mult mai mult decât 

competiţia, sunt în mod clar de ajutor în cultivarea stimei de sine. Spre exemplu, înscrierea într-

un program de voluntariat poate avea efecte pozitive asupra stimei de sine a oricărui copil 

implicat în astfel de activități.       

       AJUTORUL PROFESIONIST: 

       Dacă îţi suspectezi copilul de stimă de sine scăzută, ia în considerare posibilitatea de a 

merge la un psihoterapeut. Acesta ar putea identifica problemele care îl apăsă pe copil şi l-ar 

ajuta să le facă faţă, totodată sporindu-i încrederea de sine.  Terapia îi poate ajuta pe copii să se 

vadă pe sine şi pe cei din jur mult mai realist. Dezvoltarea capacității de a înţelege când anume e 

cazul să te descurci singur şi când să ceri ajutor este vitală pentru o stimă de sine sănătoasă. 

        Evoluţia elevului pe plan şcolar nu rămâne fără urmări asupra dinamicii sale pe plan 

psihologic. Există deja o serie de studii asupra consecinţelor de ordin psiho-social ale 

performanţelor obţinute de copil – în special adolescent.  

        Astfel, se au în vedere în primul rând influenţele pe care le exercită nivelul de performanţă 

şcolară asupra stimei de sine a individului, ca rezultat al evaluărilor generale orientate asupra 

propriei persoane. Având în vedere determinările multiple ale stimei de sine, grupate în două 

registre de ansamblu – cel al comparării subiective cu propriile standarde, respectiv cel bazat pe 

comparaţiile sociale – performanţa şcolară se poate dovedi un criteriu important, cu influenţe 

semnificative asupra nivelului general de auto-evaluare al adolescenţilor. 

          In această privinţă, performanţele din trecut pot funcţiona, pe plan psihologic, ca „ancore” 

în raport cu care subiectul să îşi construiască aşteptările vizavi de cele din viitor. 
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