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Nicoleta IFRIM 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene  

IPOSTAZE  ALE „CONVENȚIEI IDEOLOGIZANTE” 
ÎN PRESA  CULTURALĂ A  ANULUI  1977 –   

SCÂNTEIA  TINERETULUIȘI  ERA  SOCIALISTĂ 

Abstract: During the year 1977, the Romanian cultural press publishes 
ideologically-oriented critical articles by means of which the contemporary 
literature is empowered with doctrinaire influence on the readers.  

Key-words: Romanian cultural press, communist ideology, literary 
doctrine. 

Exploatând, în mod asumat și fățiș, directiva politică a „angajării” artistice, 
critica literară a anului 1977, așa cum apare ea ipostaziatăîn cele două 
reviste culturale analizate, Scânteia tineretului și Era socialistă, 
funcționeazăca factor de „implementare” a convenției ideologizante.  O 
convenție cu rol modelator care impune stereotipii literare puternic 
politizate în economia operei literare, ancorate inițial în 
ideologiarealisimului socialist, dar reconfigurate acum în ipostaza 
naționalismului de orientare comunistă. Articolele prezentate în cele ce 
urmează, respectând cronologia publicării lor în Scânteia tineretului și Era 
socialistă, sunt selectate din punctul de vedere al impactului „criticii 
ideologic-formatoare”, reper fundamental în „laboratorul de creație” al 
textului, construindu-se astfel, succesiv, un tablou reprezentativ pentru 
rolul „înregimentat politic” al criticii anului 1977. O ideologie care își 
modifică cursul funcțional începând cu momentul tezelor din iulie 1971, 
când Nicolae Ceușescu optează pentru „reinventarea” artei:  

„De mult timp despre realism nu se mai vorbește aproape deloc. Pentru unii 
oameni de artă, realismul socialist este sinonim cu crearea unor șabloane și a 
unui model unic pentru artă. Consider că acest fel de a privi realismul este 
complet greșit. Este adevărat căîn trecut au fost asemenea interpretări – nu 
numai interpretări, dar și practici - și ele au constituit încălcări și abuzuri pe 
care partidul le-a combătut cu fermintate.[…]Iată de ce nu trebuie să ne fie 

                                                 

Prezentul articol este fundamentat pe fișarea articolelor din cele două publicații menționate 
și va fi inclus, în variantă revizuită și definitivată, în volumul aferent anului 1977 din  
Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică, coordonare generală şi prefaţă – 
Acad. Eugen Simion;coordonator redacţional al ediţiei – Lucian Chișu,Editura Muzeul 
Naţional al Literaturii Române 
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teamă să mai vorbim despre realismul socialist, ci să aducem clarificările 
necesare, să facem să se înțeleagă că realismul nu presupune impunerea unor 
tipuri și șabloane în artă, ci deschiderea căilor spre o artăînfloritoare.”[1] 

Un deziderat cu un puternic impact ideologizant, reflectat, așa cum 
vom prezenta în continuare, în articolele programatice ale anului 1977, în 
care opțiunea pentru construirea unei literaturi mistificat-naționaliste va 
impune o „convenție ideologizantă” recurentă, devenită reper structural 
pentru laboratorul intern al operei. Stereotipiile tematice sau cele inerente 
„facerii” textului literar modelează întreg procesul de creație, impunând un 
adevărat „rețetar de creație”, iar rolul articolelor selectate este acela de a 
legitima modelele sau, dimpotrivă, contra-modelele, amendând tranșant 
„devierile” de viziune literară. Se remarcăînsă prezența unor articole care 
eludează miza formator-propagandistică a operei-model și care pledează, 
subtextual, pentru analiza autonom estetică a textului literar, întregul lor 
demers vizând surprinderea valorilor semnificante care, în esență, 
transcend dominanta doctrinară (ca în cazul articolelor semnate de Eugen 
Simion). 

Primul articol selectat este cel din nr. 8598 al Scânteii tineretului (joi, 13 
ianuarie), „organ central al Uniunii Tineretului Comunist”, în care H.Zalis 
recenzează volumul de versuri al lui Mircea Dinescu, Proprietarul de păduri:  

„Dacă un vag risc manierist va fi evitat până la capăt, Mircea Dinescu promite 
să fie una dintre cele mai revelatoare prezențe ale poeziei noastre tinere. 
Oricum, îl simțim implicat într-un fel adânc în acest timp, fertil pentru robustul 
său talent de cântăreț al intensităților pure și acute.” 

În același număr, G.Gheorghiță notează că micromonografia Marin 
Preda, semnată de Ion Bălu (editura Albatros, 1976)  

„reprezintă, la modul absolut, ceea ce s-ar putea numi critica encomiastică cu tot 
ce o însoțește și o definește: exagerări, exclusivisme, raportări forțate. Scriind 
despre un scriitor contemporan, Ion Bălu a ales calea cea mai ușoară, dar și cea 
mai suspectă și mai aproape de compromitere – aceea a laudei totale. Zadarnic 
vom căuta în cele 180 de pagini cea mai mică obiecție, cea mai firavăîndoială, 
cea mai slabă cenzurare. Această absolută absență a simțului critic se însoțește 
cu ceea ce aș numi un adevărat complex de care e cuprins criticul la contactul 
cu opera autorului.” 

Mircea Iorgulescu scrie (în nr. 8600, sâmbătă/15 ianuarie) despre eveniment 
și transfigurare epică:  

„În epică, anul 1976 continuă orientarea – dominantă în acest deceniu – către 
social și politic, în forme însă accentuat diversificate și cu o vădită preocupare 
pentru introducerea unui spirit literar propriu contemporaneității. În esență, 
este un proces de înnoire și consolidare, a prozei cu caracter social, a cărei arie, 



altădată restrânsă aproape rigid la epica de observație directăși la narațiunea de 
tip obiectiv s-a lărgit într-un chip considerabil.” 

În nr. 8630 (sâmbătă/19 februarie), Eugen Simion analizează Literatura și 
lumea satului:  

„Țăranul a fost și va rămâne în atenția prozatorului român nu numai pentru 
cățărănimea a reprezentat o forțăîn istoria noastră, ci și pentru că ea a creat o 
spiritualitate, o filosofie de existențăîn care citim și astăzi condiția omului. 
Așadar, nu subiectul, tema unei cărți trebuie să ne preocupe în primul rând, ci 
substanța, adâncimea observației ei.” 

Câteva numere mai târziu (nr. 8636, sâmbătă/26 februarie),același Eugen 
Simion scrie despre Poezia permanenței noastre, observând că  

„vocația patriotică a scriitorului român este puternică azi, se scrie mult despre 
istoria, despre natura noastră, despre evenimentele prezentului și este firesc ca 
să fie astfel, pentru că scriitorul trăiește într-o epocă cu o conștiință istorică bine 
marcată, cum este epoca socialismului, și respiră aerul unei spiritualități 
specifice. [...] Temele, subiectele, indiferent de natura lor au totdeauna nevoie, 
pentru a se impune, de suportul artei autentice.” 

 În nr. 8664 (joi/31 martie), C.Stănescu recenzează volumul lui Adrian 
Păunescu, Pământul deocamdată, publicat la editura Eminescu:  

„Poezia lui Adrian Păunescu mi se pare că seamănă din ce în ce mai mult cu 
stenograma, fatal incompletă, a unui mare discurs: incompletă, fiindcă 
scrupulul înregistrării exacte a cuvintelor și frazelor sacrifică totuși nuanțele, 
șoaptele, șuierul respirației, acel înec neauzit al ezitărilor dinaintea rostirii 
ferme, decise, definitive.” 

La acest „urmaș al romantismului macedonskian”, „discursul este prea 
hotărât, adesea sentențios, prea tăios și amar de lucid spre a nu bănui, 
dincoace de el, cutremurul interior care îl provoacă și pe care îl sporește 
tocmai hotărârea de a-l face public.” 

Mihai Gafița, în nr.8666 (sâmbătă/2 aprilie) analizează romanul lui 
Duiliu Zamfirescu, În război, cu ocazia împlinirii a „80 de ani de la apariția 
celei dintâi lucrări epice, de proporții și de valoare literară ridicată, 
închinată războiului de Independență”: 

„Cartea sa, romanul În război, organizează și dă obiectiv precis precedentelor 
volume pentru a constitui epopeea – cu alte cuvinte pentru a așeza la o mare 
înălțime și a da o semnificație cu totul deosebită– actului de superioară valoare 
politică, socială, militară și morală, care a fost proclamarea Independenței și 
consolidarea ei cu armele pe câmpul de luptă.” 

În același număr, Emil Manu scrie despre Un ideal scump tradiției noastre 
literare, cu referire la volumul lui Teodor Vârgolici, Ecourile literare ale 
cuceririi independenței naționale:  
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„Propriu-zis, cuprinsul cărții e o demonstrație […]. Viziunea lui Eminescu este 
urmărită în ansamblul operei nu numai în fragmente tematice ilustrative, 
participarea entuziastă a lui Vasile Alecsandri la acest eveniment e legată de 
inima lui de revoluționar pașoptist, prezența lui Alexandru Macedonski e 
tratată ca o infirmare a imaginii unui poet sedus de himere, glasul zecilor de 
poeți mărunți e consemnat ca operă politicăși literarăîn același timp, fără să li se 
inventeze merite artistice dincolo, reconstituirile epice ale luptelor (N.Gane, 
Gr.H.Grandea, Mircea Rosetti, C.Mille, Al.Pelimon, N.D.Popescu. A.Chibici-
Râvneanu, Panait Sevescu-Pas etc.) sunt discutate cu severitate, dar și cu 
recunoașterea meritelor lor literare și politice în epocă, contribuția dramaturgiei 
este, de asemenea, considerată activăși determinantă pentru întreținerea 
atmosferei de entuziasm politic.” 

 În nr. 8703 (luni/16 mai), în cadrul rubricii Eroi și eroism în literatura actuală, 
Mihai Ungheanu analizează Personajul prometeic, azi: 

„Deși mulți dintre prozatorii români de azi optează mai mult pentru tipul 
sisific de erou decât pentru cel prometeic, interesul pentru acesta din urmă 
rămâne în picioare. Multe cărți înfățișează personaje deplasându-se pe itinerraii 
labirintice, făcând încercări istovitoare de a duce la capăt o acțiune reluată 
după săvârșirea sa mereu de la capăt. Se încearcă chiar concilierea celor două 
tipuri umane, ceea ce este de fapt o eroare, ele fiind incompatibile. […] 
Creatorul are prin misiunea lui artistică de aducător de lumină o condiție 
prometeică, deci condiția primă a eroului.” 

În nr. 8712 (joi/26 mai), în cadrul secțiunii Literatura actuală Ŕ expresie a 
spiritului revoluționar, Ion Dodu Bălan analizează Scriitorul Ŕ arhitect de 
conștiințe, considerând că  

„marii scriitori sunt înainte de toate arhitecți ai spiritului – având în vedere 
faptul că, prin opera lor, ei dau contur și armonie universului spiritual al 
omului, ajută oamenii să se edifice moral, să-și modeleze conștiința, să-și 
construiască visuri și idealuri.” 

Tot aici, pentru Pompiliu Marcea, A impune adevăratele valori Ŕ iată menirea 
principală a criticii:  

„Nu se poate concepe o critică de substanță fără criteriile care se impun de la 
sine în literaturăîn mod inerent. Mă voi referi – de fapt – la două feluri de 
critică: cea de direcție și cea de constatare.” 

Ioan Adam prezintă, în nr. 8742 (joi/30 iunie),noul roman al lui 
Marin Preda, Viața ca o pradă, publicat la editura Albatros, o „carte de 
memorialistică” în care „nu faptele săvârșite îl interesează pe autorul 
acestui volum, ci reflexul lor, ecoul lor în spațiul lăuntric, mai adevărate 
decât evenimentul nud.” Este „istoria formării unei conștiințe, a unei inițieri 
în creație și în istorie”, „pentru a demonstra că Opera vine nu din simpla 
recluziune în catedrala scrisului, ci din cufundarea în tumultul devenirii 



contemporane, din făurirea istoriei sau corectarea ei atunci când aceasta 
deviază de la omenesc.” „Codificarea unei existențe morale”, „Viața ca o 
pradă este justificarea unei fundamentale opțiuni: aceea de a lua în posesie 
lumea prin verb. Proces al cărui punct inițial îl constituie Moromeții.” 

În nr. 8748, (joi/7 iulie),este publicat un interviu cu Gheorghe Tomozei, 
pentru care Adevărata lirică patriotică este marcată de ardere intensă la nivel 
omenesc și artistic. Volumul său, Poema patriei, este premiat, alături de 
volumele Imnele Transilvaniei Ŕ de Ion Alexandru, Pământul deocamdată Ŕ de 
Adrian Păunescu, la Festivalul național „Cântarea României”, în cadrul 
concursului pentru carte de poezie:  

„Creația literară nu a fost și nu este o spectatoare la viața cetății, ci una din vocile 
cele mai sonore ridicate din cetate, un glas puternic și răscolitor proclamând în 
forme specifice artei triumful ideilor avansate ale timpului, dragostea pentru 
pământul pe care ne-am născut.”  

În nr. 8750 (sâmbătă/9 iulie),este publicată o secțiune amplă ce discută 
rolul avut de „critica criticii”, având în vedere că 

„Literaturii, și deopotrivă criticii, le revin importante misiuni în opera de 
educare a poporului, de continuă modelare și elevare a conștiinței sale sociale. 
Nu se poate concepe astăzi o literatură, o cultură ruptă de tradițiile poporului, 
de interesele și aspirațiile sale, de existența sa atât de bogat evocatoare în 
semnificații pe toate planurile.” 

În acest context, Platon Pardău scrie despre Unisonul dialectic dintre cititor și 
critic Ŕ o iluzie?:  

„A încerca să regândești o carte în afara înțelegerii nu numai a scriiturii, ci și a 
mecanismului existenței care transpare prin scriitură este un efort sortit 
eșecului și, oricum, nefolositor nici scriitorului, nici cititorului. Este plăcut să 
constați că lecturi critice nu se mulțumesc să reproducă, în rezumat firește, 
subiectul cărții recenzate sau să-i găseascăînsușiri de ton, expresie, imaginație. 
Citesc cronici literare care vădesc nu numai cultura și talentul autorilor lor, ci 
înțelegerea și cunoașterea tipologiei umane, a problematicii omului recreat ca 
erou literar, a aspirațiilor și înfrângerilor sale.” 

Tot aici, Laurențiu Ulici analizează relația dintre Critica și tânărul scriitor: 

 „În biografia literară a scriitorului tânăr – fiindcă la el vreau să mă refer – 
critica joacă un rol poate mai important decât în aceea a scriitorului matur, cel 
puțin în privința relevării conștiinței de sine a tânărului scriitor, dacă nu și în 
aceea a accesului său spre conștiința cititorului.” 

Victor Atanasiu face cronica cărții lui Augustin Buzura, Orgolii, „un 
roman foarte bun, latura unei severe proze de observație și satirice” 
(publicat în 1977 la editura Dacia):  
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„Prozatorul aruncă o privire dură, dar obiectivă, lipsită de defectele îngroșării, 
asupra unor oameni care caută a suplini incapacitatea profesională prin 
capacitatea de a înjgheba comploturi. Toți amintesc de fauna bizarăși ridicolă a 
intelectualilor din romanul călinescian: Hagianus, Suflețel etc.” (nr. 8754, joi, 14 
iulie). 

Ion Dodu Bălan glosează, în cadrul secțiunii Responsabilitatea socială a 
creatorului - nr. 8756, sâmbătă, 16 iulie, pe marginea Unui teritoriu al 
prieteniei și exigenței, cenaclul literar:  

„Condus de o personalitate respectabilă, cenaclul se cere să cultive limba 
română, să caute căi mereu noi și atractive pentru cunoașterea realității 
contemporane de către membrii săi, să organizeze dezbateri cu specialiști din 
diverse domenii și cu activiști de partid și de stat pentru înțelegerea 
aprofundată a proceselor și mutațiilor care au loc în societatea noastră.” 

Ioan Adam prezintă volumul al doilea al romanului lui Eugen Barbu, 
Incognito,  

„vastă panoramă a societății românești a anilor 40. Autorul își intitulează cartea 
cine-roman, sugerând astfel că face filmul unei lumi surprinse în mișcare, în 
alternanța ei rapidăși policromă. Respectarea logicii tradiționale a epicului fiind 
în cazul unei intrigi cinematografice soluția cea mai puțin indicată, contrarierea 
sistematică a cronologiei, caruselul timpurilor, amestecul vertiginos al 
retroproiecțiilor cu incursiunile într-un viitor mult ulterior epocii reconstituite, 
reprezintă opțiuni normale. Nevoit – prin firea lucrurilor – să facăși roman 
istoric, prozatorul a avut tactul de a evita arheologia, așa explicându-se de ce 
volumul are, în pofida faptului că este saturat de trimiteri la evenimente și 
persoane reale, de reproduceri ale unor documente autentice, un caracter prin 
excelență romanesc.” 

„Panoramă a unei lumi damnate de istorie”, volumul al doilea „își propune 
analiza unui impas, cel al vechii societăți românești, ajunse în vara lui 1943, 
după ani de funest și inutil război, în preajma iminentei judecăți.” (nr. 8760, 
joi, 21 iulie). 

În nr. 8768, (sâmbătă/30 iulie), este publicată ancheta Literatura Ŕ 
expresie a politicului, la care răspund: Dumitru Micu („Politica emanată din 
experiența construirii socialismului, orientată de concepția revoluționară a 
clasei muncitoare, este prin natura și prin finalitatea ei principială, o 
politică eminamente umanistăși ca atare în măsură de a fecunda creația 
majoră.”), Mihai Beniuc („Îngemănat sub semnul edificării unui om nou, 
scrisul nostru este expresia, convingătoare și emoționantă, a angajării 
noastre politice.”), Laurențiu Ulici („Activistul de partid ca personaj al 
prozei de azi, tot mai impetuos afirmat, răspunde, în fond, unei realități 
istorice și politice ferm consolidate și semnificăînlăuntrul acesteia condiția 
morală, psihologicăși, bineînțeles, politică a omului real.”) 



Ioan Adam semnalează apariția, la editura Eminescu, a romanului lui 
Ștefan Bănulescu, Cartea milionarului, o „operă barocă”,  

„epopeea unui Bizanț degradat, ipostaziat de fabulosul oraș dunărean 
Metopolis, dar și romanul scrierii unui roman, care crește oarecum de la sine, 
independent de autor. […] Cartea milionarului este o anatomie a solitudinii, 
privită când cu compasiune tragică, când cu distanțare ironică. Legea sa 
fundamentală este dubletul, implicarea succesivă a tezei (atitudine 
comprehensivă, deschidere spre legendă), dar și a antitezei (demitizarea, luarea 
în absolută deriziune a fabulosului).” (Nr. 8778, joi, 11 august). 

În nr. 8791 (sâmbătă/27 august), Dan Zamfirescu scrie despre 
Responsabilitatea socială a criticii literare: 

 „Dacă avem sinteze tot mai interesante privind perioade mai vechi din cultura noastră, 
nu avem încă sintezele cu lungă bătaie consacrate epocii contemporane. Contribuțiile 
unor instituții specializate rămân și ele încă firave. Una dintre posibilele cauze care 
determină această situație este și faptul căîn țara noastră nu există totuși o veritabilă 
revistă de criticăși istorie literară.”  

Tot  în acest număr, Ion Dodu Bălan recenzează volumul de poezie al lui 
Ion Brad, Transilvane cetăți fără somn (publicat la editura Cartea 
Românească), care 

„se impune printr-o mare varietate stilistică și a formelor de expresie care 
merge de la anecdotă și poveste, încorporate organic în discursul liric, de la 
evocarea patetică, de bună calitate retorică, la alegoria istorică, împrumutate 
din vechile cronici ori din legenda romantică, până la mărturisirea intimă, la 
notația plastică sugestivăși la densa poezia filosofică.” 

Mirela Roznoveanu semnalează apariția volumului al doilea din Scriitori 
români de azi, publicat, sub semnătura lui Eugen Simion, la editura Cartea 
românească:  

„În revizuirile lui Eugen Simion, ceea ce frapează nu sunt atât ideile, ci 
discursul critic și calitatea sa înalt spiritualăîn susținerea și fixarea ideilor în 
general de circulație. Prin temperament, el nu este un modern, ci un clasic ce 
manifestă atașament pentru forme și tipare culturale bine intrate în conștiința 
literară.” (nr. 8793, marți/30 august) 

În sensul legitimării „convenției ideologizante”, devenite reper normativ 
pentru actul de creației literară, este publicat un interviu cu Adrian Marino, 
pentru care Un critic fără atitudine este de fapt un critic care nu există:  

„O mare operă critică nu se face numai prin culegeri de cronici literare: ea 
presupune și un sistem de idei, o ierarhie de valori, o perspectivă istorică, o 
construcție, o sinteză, în spiritul – cum spuneam – al marilor construcții ale 
socialismului. […] Așa cum cronica literară nu poate pretinde în nici un caz că 
ar fi unica, cea mai importantă activitate critică etc., nici monografia nu poate 
pretinde că ar fi unica, cea mai importantă activitate critică. Se confundă adesea 
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punctul de vedere monografic (unitar, de sinteză, despre o singuă problemă 
sau personalitate), cu monografia de tip didactic, universitar greoi (teză aridă, 
factologică, indigestă, lipsită de orice interes).”(nr. 8821, sâmbătă, 1 octombrie). 

În nr. 8851, sâmbătă, 5 noiembrie,este publicată ancheta Literatura 
pământului Ŕ o permanență a scrisului românesc, care are în centru „țăranul 
reflexiv, cu o gândire acută, de o profundă originalitate, care nu mai 
meditează la atingerea unei finalități pragmatice, ci meditează pur și 
simplu.”În acest context, Pompiliu Marcea scrie despre Critica și proza de 
inspirație rurală: 

„Întâmplător nu suntem la origine nici popor de negustori, nici de mercenari, 
ci de muncitori ai ogorului, îndeletnicire pe care nimeni n-a disprețuit-o 
niciodată și din care rezultă o parte atât de specifică a spiritualității noastre: 
dragostea de țară, cultul muncii și al valorilor ei, iubirea naturii, echilibrul 
sufletesc ș.a. Aceste coordonate ale specificului românesc capătă, desigur, 
astăzi, când satul românesc a suferit mutații revoluționare, când atâtea sate au 
devenit orașe, când țăranul devine, treptat, muncitor agricol datorită mașinilor, 
conținuturi și semnificații noi. [...] Iar scriitorul penetrant și cu intuiție are un 
imens teritoriu de afirmare, al cărui grad de realizare artistică devine obiectul 
criticului, la fel de penetrant și de comprehensiv.” 

Laurențiu Ulici scrie despre Marea schimbare la față a țărănimii: 

„Ceea ce unii iau astăzi drept declin al temei rurale se va dovedi a fi fost, în 
realitate, răgazul de timp necesar înțelegerii procesului revoluționar prin care 
s-a produs marea schimbare la față a țărănimii. Nu știu cine va fi scriitorul care 
va re-impune actualității literare acestă temă de prim rang în tradiția prozei 
românești, dar, cui are curiozitatea de a-l afla cu un ceas mai devreme, îi 
sugerez să-i citească pe prozatorii – acum tineri – din promoția 70.” 

Era socialistă, revista teoretică și social-politică a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, consolidează demersul ideologizant, colegiul 
său de redacție fiind format din Ștefan Andrei, Ernest Breitenstein, Cornel 
Burtică, Ovid Crohmălniceanu, Emilian Dobrescu, Gheorghe Dolgu, Mihai 
Dulea, Constantin Florea (redactor șef-adjunct), Mihai Gere, Dumitru 
Ghișe, Ion Ianoși, Constantin Lăzărescu (secretar general de redacție), Ion 
Mitran (redactor-șef adjunct), Paul Radovan, Leonte Răutu, Ștefan 
Ștefănescu, Gheorghe Stoica, Alexandru Tănase, Constantin Vlad, Ștefan 
Voicu (redactor-șef) și Gheorghe Zaharia.Articolele publicate în  secțiunea 
Literatură-Artă au un puternic rol programatic, de „impunere principială”  
a „literaturii noi”. Astfel, în nr.11 (iunie), Pop Simion scrie despre A fi 
scriitor-cetățean, cu prilejul derulării activităților Conferinței naționale a 
scriitorilor:  

„Suma vieții noastre literare este conștiința adevărului, patosul pentru adevăr. 
Este premisa fundamentală afirmată de Conferința națională a scriitorilor, care 



ne însuflețește, ne iradiază din urmă, dând sens căutărilor creatoare ale 
fiecăruia, fiindu-ne aliat la masa de scris, unde ideile, convingerile, 
simțămintele, talentul, fantezia se precipităîn fructul nepereche numit 
literatură.” 

Victor Atanasiu glosează, în nr.12/iunie, despre Lirica românească 
antifascistă, pornind de la volumul publicat la editura Minerva, Ceea ce nu se 
uită:  

„Selecția, alcătuită cu gust sigur, menit a pune în prim plan lucrările rezistente 
esteticește, de către George Togan, precum și studiul introductiv, substanțial, 
bine documentat, semnat de Ioan Adam, au darul de a reliefa pregnant acest 
refuz al uitării manifestat de-a lungul deceniilor scurse de la prăbușirea 
Germaniei hitleriste. Este vorba, așadar, pe de o parte, de o atitudine 
antifascistă manifestată prompt, decis, în anii fascismului, dar și de reacția, 
sesizabilă în versuri ale unor poeți foarte tineri, unii dintre ei născuți după 
război, față de o ideologie tenebroasăși de consecințele ei tragice.” 

În nr.13/iulie, Laurențiu Ulici scrie despre Actual și actualitate în proza 
tinerilor:  

„În multele probleme dezbătute la Conferința națională a scriitorilor a fost și 
aceea a literaturii tinerilor. […] Pe de o parte este vorba de situarea materiei 
epice în aria social-istorică a prezentului, actualitatea fiind în acest caz un 
sinonim al contemporaneității; pe de altă parte este vorba de o viziune 
contemporană asupra unei realități epice din indiferent ce arie temporală, 
actualitatea primind în cazul acesta o semnificație ideologicăși problematică. 
[…] Proza tinerilor scriitori atestă asumarea responsabilă a unui drum spre 
actualitate și, în egală măsură, spre interpretarea actuală a realității. A fi actual 
în orice realitate epică mi se pare a fi caracteristica afirmată a acestei proze, iar 
a fi actual în actualitate e tendința ei cea mai fertilă.” 

Ignat Florian Bociort publică, în nr.15/august, studiul, Critica și teoria 
personajului literar, notând faptul că 

 „Critica din țara noastră a atins un înalt nivel interpretativ, iar de pe urma 
acestui fapt practica literar-artistică beneficiazăîn mod evident și va beneficia 
tot mai mult, dar pentru aceasta trebuie să ne păzim de opinii grăbite, să nu 
situăm, deasupra a ceea ce istoria și științele contemporane confirmă sau 
infirmă, păreri influențate poate de lectura unor producții recente ale căror 
slăbiciuni au explicații limitate și nu pot duce la îndoieli cu privire la 
funcționalitatea unor invariante fundamentale ale sistemului artă însuși.” 

 În nr.22/octombrie, Ion Dodu Bălan semnează articolul Criticul Ŕ un 
militant revoluționar activ: 

„Critica literară și artistică va putea participa în continuare la educarea politică 
a maselor numai dacă va studia cu spirit științific, revoluționar și militant 
literatura și arta acestor ani de epopee, cu eroi legendari și cu oamnei obișnuiți 
– eroul nu poate fi mare decât prin și împreună cu masele populare – ani în 
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care au avut loc mutații structurale în viața oamenilor, mutații devenite 
substanța unor opere de artă de o remarcabilă valoare.” 

Selecția propusă a articolelor evidențiază, prin contrast, un mai puternic 
rol programatic al celor publicate în Era socialistă, care amprentează 
doctrinar liniile directoare ale criticii anului 1977, echilibrate însă prin 
imperativul impunerii de „modele literare adecvate politic” și amendarea 
„devierilor” de la norma supra-pusă. Tabloul astfel construit din 
eșantioanele selectate ale articolelor publicate în anul 1977 devine 
simptomatic pentru ceea ce Sanda Cordoș numește prin tip de răspuns al 
„reprezentărilor literare” față de „un comandament al urgenței”: 

„Ele au jucat un rol însemnat, fie că au fost învestite cu, fie că și-au asumat, 
subversiv sau fățiș, o putere simbolică exemplară. Pânăîn 1990, în timpul 
regimului comunist, sistemul politic a considerat literatura un mijloc de 
propagandă (probabil cel ami eficient), cu îndatoriri, scopuri și modalități de 
realizare normate prin directivele de partid. […] Începând cu anii 60, tot mai 
ferm din 1965, literatura a adus în prim-plan un alt tip de reprezentare, care 
conservă moduri de existențăși valori marginalizate sau condamnate politic, 
absente (pentru că interzise) din alte tipuri de discursuri publice. Astfel se 
explică (sumar, desigur) difuzarea în tiraje impresionante, audiența 
remarcabilăși rolul excepțional care i-au fost recunoscute literaturii în 
epocă.”[2] 

 
NOTE 

[1]. Sanda Cordoș, Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română 
postbelică, Ed.Cartea românească, București, 2012, p.19. 

[2]. Ibidem., p.14. 
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VIRGIL TĂNASE - O FORMULĂ TEATRALĂ AUTENTICĂ 
SAU DESPRE COMUNICAREA ABSURDULUI ÎN TEATRU 

Abstract. The prototype of a versatile artist, Virgil Tănase is passing with 
an enviable dexterity from one language to another, from one culture to 
another, from one country to another, from one history to another, from a 
literary current to another, from one literary genre to another. In fact, 
during his exile writing, Virgil Tănase, often resorting to the qualities and 
skills of a stage director, happily combined the epic with the dramatic. The 
novelty of his theater consists in that interference of the modern with the 
classic, both combined with perspicacity and without disturbing the 
structure of the dramatic text. Thus, the French literary world would be 
surprised by the mastery of the Romanian art theater.  

Key-words: literature, the dramatic text, the metaphorical symbols. 

 
Câteva reflecţii … 
Teatrul constituie o imagine, iar acţiunea dramatică este acţiunea 
personajelor. În interpretarea personajului rezidă farmecul actului teatral. 
„Sculptura reprezintă forma corpului, teatrul reprezintă actul acestui 

corp”.[1]Mai apoi, intervine spectatorul sau cititorul care, 
transformându-se în coautor, participă la conceperea actului 
scenic.Autorul, textul, personajele, regizorul, actorii, decorul, spectacolul, 
toate acestea dau teatrului spirit, îl întregesc, îl unifică, îl formează.De fapt, 
aici are loc o restaurare a realităţii.În opinia lui Virgil Tănase: 

„Scriitura are capacitatea de a reclădi această lume care nu e a ei și meseria 
noastră se asemuie, din acest punct de vedere, cu cea a meșteșugarului care, 
întru bucuria viligiaturiștilor dornici de o amintire de la malul mării, 
încropește din scoici cutiuțe în formă de inimă, fluturi, mărgele, corăbioare și 
altele – o îndeletnicire artizanală, pe care o numim literatură, și căreia, de vreo 
patruzeci de ani, nu fac decât să-i descopăr dificultățile, capcanele, virtuțile 
neasemuite și mai ales incompetențele. ” [2] 

Construind pas cu pas jocul artisitic, renunțând inteligent la 
rigiditatea limbajului convențional,Virgil Tănase inventează un altfel de 
teatru: modern, psihologic, veritabil, actual, care se bazează, în fond, pe 
controversă. Elementele epice şi lirice sunt recunoscute în replicile 
personajelor şi în construcţia subiectului, la care se adaugă jocul scenic. 
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„O piesă de teatru nu este un chestionar cu întrebări şi răspunsuri, iar 
adevăratele răspunsuri ale unei opere sunt constituite pur şi simplu prin ceea 
ce-şi răspunde ei însăşi. La teatru, întrebările şi răspunsurile sunt personajele 
unui joc: asta-i teatrul, să te joci de-a ceva; iar importanţa operei va depinde de 
densitatea întrebărilor devenite viaţă, de complexitatea, de adevărul, de 
autenticitatea lor.” [3] 

Când vorbim despre modern în teatru, recurgem în modinevitabil la 
argumente pertinente. Drama modernă se configurează după principiul 
libertăţii acţionale manifestat în melanjul unor stări succesive: luciditate, 
cinism, lirism, macabru, grotesc, dramatic; în amestecul timpurilor trecut-
prezent; în jocul sau alternanţa real-ireal/ iluzie, imaginar- realitate. Stările 
sunt trăite exacerbat. Există o dinamică şi un montaj al contrariilor acestora: 
ură- iubire, disperare-afecţiune, cinism-nebunie. 

 „Teatrul este un domeniu în care, mai mult decât oriunde, obişnuinţele, 

clişeele, tiparele gata făcute, procedeele mecanice sunt greu de urnit. Inerţia lor 
e ucigătoare. Nu e rău ca, din când în când, să pătrundă în această lume închisă 
un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi.”[4] 

Dacă în teatrul tradiţional, se trăieşte şi se moare zgomotos, se râde 
şi se plânge în văzul lumii, se strigă de revoltă, de durere, de bucurie, 
suferinţa este declamată, muribunzii sunt asistaţi şi plânşi de cei din 
preajmă; în teatrul nou, modern, absurd, dacă vreţi, totul se petrece discret, 
fără nici o exagerare a evenimentului şi într-o copleşitoare  singurătate. 

„Ilustrând crize identitare și semnalând agonia unei/ unor lumi, piesele 
prezintă, global, personaje într-o căutare permanentă a sinelui, reprezenând 
individualități scindate și claustrate într-o anume formă de eliberare.”[5] 

Pentru dramaturgul Virgil Tănase, teatrul devine parte integrantă a 

fiinţei sale.(subl. mea) Debutează ca regizor, pentru a doua oară (avem un 
dublu debut, întrucât în Franţa era cunoscut doar ca romancier), pe scena 
Teatrului Lucernaire din Paris, în anul 1983, unde va înscena propria sa 
piesăLe Paradis à l'amiable (Paradisul la mica tocmeală):o poveste despre un 
amant care îşi ucide iubita, iar apoi, încercând să-şi acopere crima, 
terorizează vecinii, sfârşind apoi ca dictator. Ancorat în inima micului 
Paris, Virgil Tănase surprinde publicul francez prin spectacole ispititoare, 
novatoare prin regie şi montaj, în care se regăsesc piese de Teodor Mazilu - 
Somnoroasa aventură (1986), Zorin - Si on parlait comme d'un auteur à un autre 
(1988), Tolstoi - Le cadavre vivant (1990),  Beckett – Catastrophe (1990), O'Neill 
- Avant le petit déjeuner (1992) , Tennessee Wiliams - Propriété condamnée, 
(1992),  Proust - A la recherche du temps perdu, I.L. Caragiale - O scrisoare 
pierdută, dar şi compoziţii proprii: De Crăciun după revoluţie (1994), Salve 
Regina (1996), L‟enfant de ce siècle colossal (1998) etc. 



Rescrie în întregime textul lui Goldoni, Gemenii veneţieni, reliefând 
îndeosebiideea modernă a dedublării, motivul dublului, a dublei 
personalităţi: „De la Goldoni n-am luat decât ideea generală şi titlul. Spre 
deosebire de celelalte piese de această factură, în care prezenţa celor doi 
gemeni era un simplu pretext comic, în textul meu, deşi păstrez şi comicul, 
pornesc de la ideea că istoria este specifică pentru natura umană. În fiecare 
om există, de fapt, o dublă personalitate. Un personaj al meu – chiar 
autorul Goldoni – spune, citez: În fiecare dintre noi sunt doi Ŕ vorbeşti cu unul, 
şi îţi răspunde celălalt”.[6] 

Justin Ceuca percepe formula teatrală a lui Virgil Tănase ca fiind aceea  

„a unui romantism obturat de existenţial. O forţă, o «daimonie» dornică de 
viaţă, de afirmare, sufocată de existenţialul potrivnic, îşi întoarce puterea spre 
propria-i distrugere. Dacă ideatic raportarea ar fi romantism-existenţialism, 
estetic ar fi vorba de preponderenţa modernului.”[7] 

De fapt trama filosofică a acestei dramaturgii se integrează 
existenţialismului, adică absurdul existenței. 

Subiectele din teatru lui Virgil Tănase sunt apropiate de cotidian, 
nararea se face pe baza unor tablouri care se substituie, fără legătură între 
ele. Totuși, dramaturgi de excepție, Ionescu şi Beckett sunt de departe 
autorii care au reuşit să ne atragă cel mai bine atenţia asupra conştientizării 
precarităţii și relativității condiţiei umane. 

„Nonsensul, arbitrarul, vacuitatea realităţii, a limbajului, a gândirii sunt marile 
minusuri ale existenţei, la care se adaugă, firesc, mimarea vieţii personale, a 
vieţii sociale, a valorii, fie că e vorba de artă sau de alte zone ale existenţei, fie 
că e vorba de calitatea comunicării între oameni sau între individ şi sine.” [8] 

Mai cu seamă, se observă apetenţa lui Virgil Tănase de a schiţa 
personaje dramatice stilizate, căci, privite în detaliu, ele nu au tipicitatea 
caracterologică sau socială din dramaturgia epocilor anterioare, poate doar 
simţirile. 

Teatrul lui Virgil Tănase se situează într-un alt orizont, cel al 
contemplaţiei, al frământărilor, al interogaţiilor retorice privitoare la: 
condiţia omului, aşteptarea zadarnică a unui timp în care să apară o fiinţă 
salvatoare, adoptarea unei atitudini existenţiale benefice, pierderea 
identităţii personajului, problemele cuplului, alternanţa Eros – Thanatos, 
aceste aspecte fiind tratate și de teatrul ionescian.  

Din literatura absurdului, Virgil Tănase asimilează formula 
protestatară, prin care anunţă alunecarea lumii spre iraţional, 
depersonalizarea fiinţei umane, criza existenţială modernă.Excelând în 
proză, scriitorul ne mărturiseşte cu seninătate că romancierul din el, care 
oferă personajelor sale identităţi multiple, care lucrează în adâncul 
psihologiei lor, şi-a găsit în omul de teatru un tovarăş perfect. 
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Virgil Tănase şi-a împărţit viaţa în mod firesc între regie şi 
dramaturgie, nefiind interesat de-a lungul vieţii să adere la vreo mişcare 
teatrală, rămânând astfel un marginal. 

Privită în ansamblul ei, scrierea dramatică a lui Virgil Tănase ne 
stârneşte admiraţia. Nu putem afirma altceva, decât ceea ce istoricul de 
teatru Mircea Ghiţulescu a spus-o cu admiraţie: „Virgil Tănase este un 
redutabil cărturar”. [9] 

Dramaturgul Virgil Tănase atribuie visului legile gândirii; a visa 
înseamnă a gândi în imagini, a avea evidenţe, a face descoperiri îndeosebi 
în domeniul sinelui profund. Dincolo de valoarea epistemologică a 
experienţelor onirice, remarcăm calitatea dramatică a pieselor. Spectacolul 
oniric pare să ofere chei spre cunoaştere. [10] Poate, astfel, absurdul devine 
firesc într-un univers în care comunicarea iese de sub criză, adică în teatru. 
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Fondată de George Bacovia şi Grigore Tăbăcaru, în 1925, la Bacău, revista 
de cultură „Ateneu” a reflectat în paginile sale, prin condeiul celor care 
alcătuiau colectivul redacţional, dar şi al colaboratorilor externi, viaţa 
culturală şi literară a oraşului, a punctat momentele importate ce 
caracterizau fenomenul cultural românesc de pe întreg cuprinsul ţării, toate 
acestea găsindu-ţi reflectarea în paginile revistei. Reluându-şi activitatea în 
1964, în jurul lui Radu Cârneci, revista îşi continuă misiunea şi astăzi 
încercând să se ridice la înălţimea celor peste cincizici de ani de existenţă.  

Despre „Ateneu” nu se poate vorbi la trecut decât atunci când, 
„răsfoind” arhiva revistei, încerci să recompui tabloul cultural românesc 
dintr-o anumită perioadă. Este ceea ce vom încerca să realizăm în această 
lucrare, scopul demersului nostru fiind de a evidenţia notele care au 
compus tabloul literaturii româneşti din anul 1970. 

Coordonatele generale pe care se înscriu articolele ce compun 
sumarul celor douăsprezece luni ale anului 1970 ar putea fi organizate 
după cum urmează: 

Câteva articole cuprind comentarii stilistice. Astfel, în luna ianuarie, 
în articolul Dramatica impresie a abisului, Valeriu Corcodel evidenţiază 
originalitatea creaţiei lui George Bacovia în ansamblul creaţiei simboliste 
europene:  

„În general, viziunea cosmică şi estetică a lui Bacovia se va decupa din 
sentimentul abisului. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé au eşuat şi ei într-un 
sentiment asemănător[...]pe care însă nu-l prevăzuseră. Dimpotrivă, opera lor 
tinde să populeze vidul cu idei primordiale, crezute tot atât de reale în 
ezoterismul lor ca şi materia în concreteţea sa.[...]Ei au descoperit, în schimb, 
puterea înfăptuitoare a conştiinţei, prin care omul îşi afirmă excelenţa între 
toate elementele universului. Lor le-a rămas, prin urmare, lumea secundă, 
poezia lor neo-platoniciană. Cu G.Bacovia, nimicnicia înghite şi imperiul 
conştiinţei[...]va mima ruina sufletească, neputinţa intelecţiei, deci pierderea 
facultăţii care ne dă lumea în posesie. Esteticeşte, vidul conştiinţei atrage după 
sine deprecierea imagisticii tradiţionale...”.  



Corneliu Dima-Drăgan comentează O carte contemporană despre 
trecutul literaturii române (Istoria literaturii române de George Ivaşcu, vol.I), 
evidenţiind metoda de investigaţie - „comparatism, de o mare forţă 
evocatoare, care întretaie planul naţional cu cel universal [...].Aplicând cu 
artă şi erudiţie metoda comparativă, autorul a reuşit să integreze, cu supleţe 
şi fără exagerări, valorile cultural-artistice ale literaturii române medievale 
în toate marile epoci şi curente ale Europei. Paralel, George Ivaşcu 
descoperă, acolo unde un dogmatism istoriografic catalogase şi clasificase 
totul, autentice valori estetice, în stare să consolideze şi să coboare în timp 
temeliile unei literaturi.[...]Se deschide astfel imaginea grandioasă a unui 
adevărat secol al Renaşterii româneşti, epocă în care a fost traversat drumul 
«de la o cultură medievală spre o cultură naţională»”.  

Corneliu Dima-Drăgan se arată contrariat de faptul că George Ivaşcu 
exclude din sfera valorilor estetice literatura religioasă („care a curs 
neîntrerupt, vreme de multe secole, din tiparniţele româneşti. Tălmăcite din 
slavoneşte sau greceşte, cărţile de strană sau de rugăciune au răspuns 
întotdeauna nu numai unor deziderate teologice, de cult, ci au împlinit 
gustul de frumos al cititorilor”), cărţile populare (care au contribuit prin 
circulaţia lor în provinciile româneşti „la realizarea şi menţinerea, prin 
toate vicisitudinile istoriei, a unităţii naţionale a neamului”) şi genul epistolar 
(aşa de bogat în veacurile XVII şi XVIII şi care „se cade a fi receptat în 
valenţele sale de frumos”).  

Este apreciată însă susţinerea profesorului George Ivaşcu că Şcoala 
Ardeleană, „al doilea masiv al culturii româneşti“ născut din secolul 
Renaşterii româneşti, este „o nouă etapă în evoluţia continuă a culturii şi 
literaturii române“, fenomen admirabil definit:  

„A face din latinitate plasma noii culturi româneşti, elaborată pentru şi în 
slujba întregului popor român, aluatul din care va creşte o nouă conştiinţă 
intelectuală ce se simte şi se vrea consubstanţială nu cu Bizanţul, ci cu 
latinitatea ancestrală şi contemporană.[...]De pe aceste culmi se deschide marea 
perspectivă a literaturii române moderne născută sub semnul revoluţiei de la 
1848 şi al luptei pentru unire”. 

Corneliu Dima-Drăgan consideră cartea profesorului George Ivaşcu o 
reuşită a istoriografiei literare româneşti, care se remarcă şi „prin acurateţea 
stilistică, prin informaţia bibliografică completă şi prin iconografia perfect 
armonizată cu textul”.  

Ion Apetroaie semnează articolul Brătescu Voineşti şi înnoirile epicii, 
readucând în discuţie valoarea şi locul unui scriitor „minor”: 

 „Situat, în anii săi cei mai productivi, la «răspântia de veacuri», scriitorul 
târgoviştean este o sinteză de junimism şi de democratism propriu Vieţii 
româneşti, un tipic reprezentant al «genului scurt», modalitate a prozei în vogă 
pe la 1900”.  
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Criticul apreciază că „literatura lui Brătescu-Voineşti depăşeşte cu 
puţin cadrul aceleia de jurnal intim.[...]Ca formulă artistică, opera lui Al. 
Brătescu-Voineşti este produsul unei concepţii clasice despre arta prozei, 
vădind o conştiinţă probă trecută prin şcoala scrupului artistic 
maiorescian”.  

Totuşi, observând structura operei lui Brătescu-Voineşti, constată că 
„scriitorul nostru face un pas deajuns de curajos spre o tehnică narativă mai 
complicată, evitând monotonia construcţiei uniplane. Schiţa Microbul, 
cehoviană ca atmosferă, este o excelentă realizare în limitele tehnicii 
cinematografice. [...] Modernitatea procedeului, amintindu-l pe cel al 
colajului, credem că e în măsură să sublinieze la Brătescu-Voineşti o etapă 
de tranziţie către modul de analiză al prozei după primul război mondial, 
odată cu afirmarea marilor analişti”.   

Din articolul Un prinţ solitar..,. de Octavian Voicu, reţinem aprecierile:  

„Cu o mână sigură, poetul şi-a făcut un autoportret literar aproape exact în 
termenii fundamentali. Pe o zi de beţie solară, desigur, Bacovia nu poate fi 
asimilat profund. O anume «atmosferă» trebuie pentru a pricepe tot misterul 
versului «Aud materia plângând» comparabil doar cu «Nu credeam să-nvăţ a 
muri vreodată» (Eminescu). Fiind acelaşi aur sunat. Bacovianismul acoperă o 
stare sufletească greu exprimabilă cu elevaţie”.  

«Nemituri» ale poeziei moderne este articolul în care Gheorghe Drăgan 
apreciază ca simplificatoare definirea poeziei ca mit, deşi prin aceasta ea 
aspiră „la scara valorilor eterne”. În poezia modernă „mituri vechi sunt 
readaptate, ele devin alegorii ale unor stări prezente, diformându-şi corpul 
în aluzii şi reflecţii actualizante; autorul devine o conştiinţă a vremii sale 
prin recondiţionarea unor imagini şi scheme «prefabricate». Pezia se 
înconjoară încet cu o aură mitică sfâşiată, devenind ea însăşi un fenomen 
mistorios, obiect sacru al contemplaţiei la distanţă[...]. În epoca modernă, 
poate mai mult ca niciodată, poeţii, indivizii creatori se simt copleşiţi de 
măreţia mitologiilor colective, leagăn al unor culturi milenare. Scepticismul 
epocii moderne atrage după sine declinul mitului. Se pune în adevăr 
problema putinţei sau neputinţei creaţiei mitice, dacă mitul înseamnă 
invenţie sau descoperire, dacă omul modern a pierdut facultatea creatoarte 
de mituri.[...]De la mitul de anvergură, de mare forţă plasticizantă, se trece 
la mitul critic, de la mitul cosmic la mitul speculativ, precum acela al 
limbajului”.  

Apelând la idei ale lui Nietzsche şi Croce, Gheorghe Drăgan 
interpretează pe cei mai cunoscuţi poeţii moderni din literatura universală 
creatori de mituri - Baudelaire, Rimbaud, Valéry, dar şi pe marii poeţi 
români – Blaga, Nichita Stănescu, Ion Alexandru, descoperind că „odată cu 
nevoia de mit, adesea declarată chiar în poezie, gândirea ştiinţifică îşi 



trimite reflexele în artă.[...]Chiar raţiunea creează mituri, mai bine zis 
«nemituri»”. 

Marian Popa, în Modernitatea revoluţionară a provizoratului, pune în 
discuţie creaţia literară românească din perspectiva celor „trei moduri 
fundamentale de concepţie a obiectului literar. O operă poate fi scrisă 
definitiv şi integral de la bun început; ea poate fi gândită integral, dar 
redactată fragmentar o dată pentru totdeauna; în sfârşit, poate fi gândită şi 
redactată de la o premisă care este provizoratul”. 

Fiecare modalitate este apoi ilustrată cu nume din literatura 
universală şi română; primul mod este asociat clasicismului; scritorul oferă 
cititorului opera finită – reprezentativă, opera lui Rebreanu; al doilea mod, 
cel fragmentar, este tipic romantic – creaţia rămâne la stadiul proiectului, 
opera e virtualitate fragmentară – reprezentative, proza şi majoritatea 
poemelor lui Eminescu; ultimul mod este „acela al operei-variantă, al 
eboşului care nu-şi are precizat nici proiectul, nici prototipul.[...]Dacă 
prtimele două moduri sunt bunuri mai demult intrate în patrimoniul literar 
al omenirii, ultimul este o descoperire recentă care ne aparţine şi căreia, din 
păcate, nu i s-a apreciat până acum, aşa cum s-ar cuveni, valoarea literară şi 
semnificaţia filozofică. Adrian Maniu îşi revizuieşte poeziile mai vechi 
înainte de a le publica într-o nouă ediţie. [...] Radu Tudoran îşi revizuieşte 
Toate pânzele sus! [...] Zaharia Stancu modifică de câteva ori pe Desculţ, dar 
şi Rădăcinile sunt amare, ciclu având câteva subtitluri, din care se extrage 
mai întâi Pădurea nebună, pentru ca din rest să se obţină trilogia cu titlul 
generic Vântul şi ploaia şi cu subtitlurile Frigul, Vulpea şi Roza.[...]Marin 
Preda publică o primă ediţie din Risipitorii, o a doua ediţie revăzută  şi o 
altă ediţie revăzută şi adăugită. Prin opţiunea pentru nedefinitiv, literatura 
română contemporană este de o surprinzătoare modernitate, ilustrând 
intuitiv principii logice şi filozofice de primă mână”.  

În luna aprilie, Gheorghe Drăgan semnează articolul Bacovia sau 
refuzul poeziei în care susţine că „structura liric-temperamentală a lui 
Bacovia se înalţă pe un paradox: sinceritatea cu care crede în poezie şi, în 
acelaşi timp, refuzul acesteia. De aici tensiunile tragice ale versului său; de 
aici poate şi faptul că Bacovia rămâne pentru istoria literară poet al primului 
volum (Plumb, 1916), prin care, ajungând în zonele cele mai adânci ale unor 
experienţe sufleteşti, minimalizează valoarea cărţilor ulterioare”.  

Criticul respinge unele din aprecierele făcute în studiul Lidiei Bote, 
Simbolismul românesc, despre un „Bacovia copleşit de manieră” sau cu 
„invenţie imagistică minimă”, afirmând şi susţinând cu citate din poezia 
bacoviană că „din nefericire pentru posteritatea critică, ce a fost pusă în 
oarecare dificultate, Bacovia a reluat în parte tematica din primul volum. 
Dar aceasta este aparenţa fenomenului. Fondul liric nu se epuizase, 
necesitatea de a scrie şi refuzul poeziei îl stăpânesc deopotrivă, în 
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continuare, însă eliberarea de obsesiile sale nu se mai realizează la aceleaşi 
tensiuni ori, poate, reprezentarea răpeşte din puterea impresiei”.  

Zaharia Sângeorzan scrie despre Experienţa poeziei căci „niciodată nu 
vom reuşi să definim poezia, să-i găsim o formulă care s-o reprezinte total, 
să-i spunem pe nume fără sentimentul unei aproximaţii”. Autorul 
articolului, analizând experienţa poeziei consumată de critici literari care 
sunt şi creatori (Matei Călinescu, I.Negoiţescu), este preocupat de faptul că 
„experienţa poeziei din toate timpurile consumă o realitate a ei din 
momentul în care conştiinţa artistului ascultă de una a poeziei”.  

Subliniind că în structura poetică se produce o interferenţă a două 
realităţi: fondul liric şi stilul lui discursiv, Zaharia Sângeorzan ajunge la 
propria definiţie a poeziei: „Poezia e o derulare a stărilor cu ajutorul 
limbajului care ia cunoştinţă cu ele într-un mod exemplar: ascultă de viaţa 
lor şi se lasă până la un punct conduse de fluxurile lui”.  

Interesat de locul pe care Garabet Ibrăileanu îl ocupă în dezvoltarea 
criticii literare la noi, Mihai Drăgan abordează subiectul în articolul 
Ibrăileanu şi Gherea. Câteva observaţii (I). Prezentarea succintă a opiniilor 
curente despre activitatea şi valoarea de critic literar a lui Ibrăileanu, 
deschide drumul către punctul de vedere al autorului articolului:  

„Dezvoltarea concepţiilor critice ale lui Ibrăileanu a fost împărţită până acum 
în trei perioade distincte. O primă etapă, materialistă (1889-1895), când criticul 
ar fi stat integral sub influenţa lui Gherea; a doua (1906-1920) este aceea aşa-zis 
«poporanistă», cu persistente atitudini îndrumătoare, de directivă culturală, şi, 
în fine, ultima fază, după 1920, în care conducătorul Vieţii româneşti practică o 
critică estetică suplă, bazată pe o largă explorare a impresiei în judecata literară 
[...]. O altă părere susţine că Ibrăileanu, «criticul ştiinţific», este, în totalitate, un 
discipol al criticii sociologice a lui Gherea. Pentru a-l minimaliza şi mai mult i-a 
fost şi-i este opus adesea Lovinescu, îndrumătorul literar şi criticul de cea mai 
mare suprafaţă şi autoritate înainte de Călinescu. Toate aceste delimitări 
categorice, cu aer de obiectiviate manifestă, ni se par neadecvate. Personalitatea 
critică a lui Ibrăileanu este mult mai complexă şi unitară în structura ei intimă 
începând chiar de la primele sale manifestări publicistice”.  

Din această perspectivă a făcut Mihai Drăgan lectura operei şi 
publicisticii lui Ibrăileanu, căutând argumente „în favoarea perspicacităţii 
estetice” care să rectifice nedreapta judecată asupra criticului.  

Unele dintre articolele publicate în paginile revistei se constituie în 
veritabile dialoguri cu diverşi oameni de cultură (scriitori, critici literari 
ş.a).  

Astfel, din Interviu cu scriitorul Corneliu Ştefănache, semnat de Sergiu 
Adam, reţinem că în epocă se produsese o schimbare a climatului literar, 
deşi mai existau  



„încă unii care îşi întind schemele peste cărţi, articole etc.[…]unii critici, 
esteticieni, istorici literari etc., care într-un trecut nu prea îndepărtat au 
administrat literaturii lecţii pretins marxiste şi care de fapt se caracterizau prin 
tot ce înseamnă cuvântul dogmatism. Cărţile mari – aş exemplifica doar prin 
Desculţ, Moromeţii, Groapa – s-au născut în pofida acestor lecţii. Curios că 
tocmai aceştia ne învaţă să vedem cu un «ochi modern» ce-i în jurul nostru. 
Cine îi mai ia în seamă? După părerea mea sofisticările de ultim moment care 
se mai ivesc ici şi colo nu vor decât să înlocuiască un dogmatism prin altul. Şi 
unii şi alţii, şi cei care şi-au schimbat brusc faţa şi cei care vor cu orice preţ să 
fie moderni nu se sfiesc, aşa cum spuneam, să-şi întindă schemele şi să spună 
cât este alb şi cât este negru. După cum se ştie, marxismul prin esenţa sa este 
antidogmatic. A fi scriitor, cu o asemenea concepţie sau estetician, critic 
marxist, nu poţi să nu refuzi cărţile schematice sau critica şi estetica practicată 
sub semnul amintit”.  

Numărul din luna mai al revistei are ca temă de dezbatere naraţiunea 
istorică la care participă: Constantin Cubleşan, Marian Popa şi 
Al.Protopopescu.  

În Exclusivismul literaturii „anti-istorice“, Constantin Cubleşan acuză 
extinderea modei literare a  abordării subiectelor istorice, dincolo de criterii 
estetice, în numele unei  

„iluminări în trecutul istoric a acelor idei care ne sunt proprii nouă astăzi; cu 
alte cuvinte, vorbind despre prezent prin gura strămoşilor. La noi nu se poate 
vorbi despre o şcoală a romanului istoric. Mai mult chiar, nu avem nici măcar 
un scriitor care să se fi profilat în exclusivitate sau să se fi orientat cu precădere 
spre o tematică de inspiraţie istorică. Exemplul lui Sadoveanu este altceva; el 
nu beletriza istoria, ci o crea din nou pe coordonatele fundamentale ale 
spiritualităţii neamului, venind din timpi genetici şi până la 
contemporaneitatea cea mai apropiată”.  

Romane istorice de bună calitate au scris şi Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu, O.W.Cisek, I.M.Sadoveanu, Ioana Postelnicu, Mihnea Gheorghiu, 
dar ele apar ca experienţe singulare în creaţia autorilor menţionaţi: 
„Identică este situaţia şi în teatru. Trilogia lui Barbu Ştefănescu 
Delavrancea nu creează singură o şcoală literară, iar piesele unor 
B.P.Hasdeu, Vasile Alecsandri, Al.Davila ş.a. punctează doar câteva jaloane 
pentru un eventual profil românesc al teatrului istoric.”  

Marian Popa, în Condiţiile naraţiunii cu baze istorice, afirmă că 
„naraţiune istorică s-a scris mai dintotdeauna şi orice istorie este 
literatură”; trece apoi în revistă mari creatori şi opere de inspiraţie istorică 
din literatura universală, de la Antichitate şi până în secolul XX. Observă că  

„literatura cu baze istorice este dublu condiţionată în fiecare moment al 

dezvoltării ei: pe de o parte, de perspectiva individului şi a colectivităţii asupra 
istoriei, pe de alta, de tipul de convenţie literară acceptată în epocă. Prin 
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structura sa duală, fictivo-documentară, naraţiunea cu baze istorice suportă 
anumite constrângeri. Raportul dintre cei doi termeni este, în timp şi în spaţiu, 
variabil până la nesfârşit, dar totuşi «conform» faptelor. Aspiraţia către 
accentuarea istoricului duce la caracterul obiectiv, documentar, grav, eventual 
solemn; accentul pus pe fictiv înlesneşte deformarea deosebit de variată a 
evenimentului istoric, trădând  intenţionalitatea: ne referim la perspectivele 
eroice, utilitarist-naţionale, romanţate, dar şi la încercările de răsturmare a 
datelor fundamentale ale evenimentului istoric”.  

Având în vedere „condiţiile eterne şi actuale ale ficţiunii cu baze 
istorice, literatura noastră are un destin destul de aparte, legat în aceeaşi 
măsură de caractericticile evoluţiei poporului român şi de acumularea 
procedeelor narative”.  

Autorul articolului apreciază că „Ţările române au avut cronicari la 
fel de mari ca cei ai Angliei”, dar literatura propriu-zisă cu baze istorice are 
un caracter utilitarist-naţional, fiindcă apare în momentul afirmării naţiunii 
în Ţările române. Această caracteristică „se perpetuează până azi.[...] 
Numărul evenimentelor şi caracterelor exemplare fiind limitat, s-a simţit 
nevoia unor derogări de la imaginile tradiţionale, care nici măcar nu erau 
bine fixate în memoria literaturii. Au apărut practic opţiuni pentru apocrif 
sau pentru demistificare”. Sunt menţionaţi Caragiale, Camil Petrescu, 
N.D.Popescu, Bucura Dumbravă, Sergiu Dan, Horia Stancu, Ştefan 
Popescu.  

Gândindu-se la viitorul naraţiunii cu baze istorice, Marian Popa 
meditează „asupra unor particularităţi izbitoare ale istoriei naţionale” 
căreia „îi lipsesc unele mituri şi obsesii specifice altor popoare. Eminescu a 
constatat, apoi Blaga şi Mircea Eliade au studiat un adevăr uimitor: 
poporul român este singurul popor european care a sabotat sistematic 
istoria. Evoluţia civilizaţiei europene a fost propulsată de două mari 
mituri[...]:mitul misionarismului agresiv şi mitul istoriei cu orice preţ. 
Aceste mituri lipsesc poporului nostru”. 

Explicând această absenţă, Marian Popa propune: „O soluţie ideală ar 
fi în aceste condiţii alegerea naraţiunii pe baze istorice care este în acelaşi 
timp alegorie, dar fără teză. Selecţia faptelor trecute se va face în acest caz 
prin reperarea unor coincidenţe, care sunt şi constantele dialecticii istoriei; 
dar în acelaşi timp prezentul nu va fi numit. O cale mai veche, dar perenă 
este aceea promovată  de Shakespeare. Ea a fost schiţată de Negruzzi şi 
continuată într-un singur caz de Sadoveanu. Pe scurt, dacă aş găsi modele 
demne de a fi continuate azi acestea ar fi Zodia Cancerului de Mihail 
Sadoveanu şi Principele de Eugen Barbu”.  

Al.Protopopescu formulează, în Spre un roman metaistoric, o definiţie a 
romanului istoric: „În accepţiunea cea mai largă, romanul istoric reprezintă 
o pledoarie  scrisă pentru o epocă, pentru un eveniment sau pentru o 



personalitate din trecut, într-o reconstituire cu cât mai îngroşate 
semnificaţii etice”, delimitându-l de subgenuri ca biografia romanţată, 
reconstituirea pseudoştiinţifică, monografia. Observând lipsa de interes a 
criticii pentru detaliile teoretice ale chestiunii, Al. Protopopescu precizează 
că „dacă acceptăm să vorbim teoretic despre un roman istoric, atunci 
trebuie să înţelegem că acel roman nu durează decât din nevoia omului de 
a suporta şi explica presiunea contemporaneităţii.[...]O istorie oricât de bine 
explicată nu va genera artă decât în măsura în care va genera 
transsemnificaţii. Simpla relatare a unui trecut plauzibil va rămâne 
întotdeauna un meşteşug parazitar. Istoria e un tărâm al marilor semnale 
existenţiale cu care scriitorul trebuie să ajungă într-un dialog cosmic”. 

Specia romanului istoric la români este exemplificată cu Zodia 
Cancerului:  

„Cred că valoarea romanului sadovenian nu stă în aceea că este istoric. Chiar 

dacă nu ar fi existat un Duca-Vodă al hrisovului, pentru marele prozator ar fi 
existat întotdeauna, într-o reprezentare poate mai puţin documentară, o vreme 
a Ducăi-Vodă, ce este cu totul altceva: o zodie morală cu funcţionalitate 
simbolică sau, altfel spus, un timp spiritual în acţiune. Căci nefiind o măsură a 
calendarului, timpul romanului sadovenian devine o categorie mitică 
reprezentativă pentru etosul nostru. Alexăndrel nu este năzbătăiosul vlăstar 
din cine ştie ce văleat, ci expresia universală a adolescentului, privită într-un 
spaţiu şi un timp etern românesc. Geniul prozei sale stă deci în această 
completă relaţie a evenimentului cu trecutul şi prezentul sub orizonturi veşnic 
regeneratoare”;  

şi cu Principele lui Eugen Barbu:  

„Metabolismul Princepelui ţine de pravilă numai în măsura în care 
semnificaţiile trecutului pot descifra şi explica un prezent cu implicaţii 
originare. Ochiul transcendent al scriitorului ridică fizionomia epocii fanariote 
la demnitatea mitică a unui timp pururea vinovat”.  

Concluzia lui Al. Protopopescu este că „adevăratul roman istoric nu 
va putea fi decât un roman metaistoric, ceea ce înseamnă o liberă mişcare a 
ideii într-o lume materială”.   

Gabriela Nony Nicolescu publică Interviul nostru cu poeta Nina Cassian 
din care aflăm despre momente din existenţa poetei: despre topirea, în 
1947,  de către autorităţile comuniste, a primului volum publicat La scara 
1/1, sub acuzaţia de decadenţă; despre discuţiile poetei cu poetul Ion Barbu 
care, impresionat de inteligenţa şi personalitatea tinerei creatoare, a 
acceptat să-i adnoteze volumul La scara 1/1; despre activitatea poetei de 
redactor al rubricii Poşta redacţiei din periodicul „România Literară”; despre 
felul în care poeta se raporta la aprecierile formulate de-a lungul timpului 
de critica literară.   
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În unele numere ale revistei găsim evocări ale unor personalităţi 
culturale, dar şi politice. De pildă, în luna aprilie, întregul număr al revistei 
stă sub semnul Centenar „V.I.Lenin“ Ŕ articole, comentarii, versuri. Pe prima 
pagină a mensualului, Ovidiu Genaru îi dedică poezia Pentru el şi o floare 
avea spirit practic, al cărui spirit encomiastic poate să şocheze: „Lenin spre 
deosebire de alţi oameni a lucrat şi/ duminica toată ziua fiindcă a înţeles 
unde greşise/ dumnezeu lumea./ Pentru el şi o floare avea spirit 
practic//.... Lenin n-a strălucit cum se spune, ci numai a dat/ strălucire 
celor ce l-au atins. Şi au fost mulţi,/ câtă/ frunză şi iarbă,/ Şi până la urmă 
toţi fiii pământului îi vor urma/ învăţăturile”.  

Cu aceeaşi intenţie de omagiere, Radu Negru scrie despre Criterii 
estetice leniniste, subliniind „sensul praxiologic al filozofiei marxixt-
leniniste, inclusiv al esteticii. Meditaţia sau comtemplaţia poetică nu sunt, 
în concepţia lui Lenin, un scop în sine, ci un preambul al practicii în care 
omul transformă lumea sa şi prin aceasta se autoperfecţionează, se 
realizează”.  

Într-un limbaj de lemn desăvârşit, semnatarul articolului evidenţiază 
controlul absolut al partidului asupra  oricărei forme de creaţie:  

„Răspunderea socială a artistului creşte direct proporţional cu înălţimea 
idealului uman pe care se angajează să-l realizeze în plan estetic prin opera sa. 
Între ideal şi valoare au existat, nu o dată, decalaje care duc la anularea 
intenţiilor iniţiale, oricât de nobile ar fi ele. «Partidul inovatorilor», cum numea 
Lenin partidul comunist, a înţeles de aceea şi a sprijinit căutarea unor mijloace 
artistice noi, adecvate conţinutului nou al al literaturii secolului nostru. 
Criteriul aprecierii valorice a oricărui experiment autentic, nu al mimetismului, 
a fost şi rămâne semnul social al eficienţei. În domeniul practicii artistice Lenin 
preconiza aplicarea unor criterii formale diferenţiate individual, complexe ca 
însăşi opera analizată.[…]Lenin a propus artei, la începutul secolului XX, să 
folosească deplin capacitatea sa gnoseologică (şi gnoseologia este o ştiinţă 
partinică), informativă şi formativă pentru a dezvolta în conştiinţa socială a 
vremii idealul profund uman al revoluţiei socialiste. În acest sens, celebrul 
articol din 1905, «Organizaţia de partid şi literatura de partid», consideră arta 
«parte integrantă a cauzei generale proletare»”.   

Pavel Apostol observă, în aricolul Lenin şi primatul spiritului creator, că 
„semnificaţia istorică şi durabilă a leninismului” constă în „înţelegerea 
marxismului ca bază teoretică şi metodologică a unei «cercetări 
independente» asupra condiţiilor obiective şi subiective ale existenţei 
umane, ale acţiunii revoluţionare de transformare a sistemului capitalist de 
către oamenii muncii, organizaţi şi conduşi de un partid menit să elaboreze, 
printr-o cercetare ştiinţifică aprofundată, şi să realizeze, printr-o conducere 
ştiinţifică a activităţii sociale, proiectul comunist de dezvoltare a societăţii şi 
de formare a unui nou tip uman, a unei noi structuri de personalitate - 
«omul total» al lui Marx”.   



La împlinirea a 50 de ani de la naşterea lui Radu Stanca, Mihai Nadin 
semnează articolul Mit şi baladă în care, sprijinindu-se pe sugestiile lui 
Claude Lévy-Strauss, dezvăluie predilecţia poetului pentru marile mituri 
sau pentru motivele mitologiei populare prezente în opera sa sub semnul 
baladescului: „Balada, ca mit al sentimentului, are consistenţa umană unică 
pe care i-o conferă definitiva identificare dintre artist şi operă”.  

În 45 de ani de la moartea lui I.Slavici, Mihai Drăgan publică articolul 
lui G.Ibrăileanu, intitulat Amintirile d-lui Slavici. Justificându-și demersul, 
semnatarul articolului notează:  

„Amintirile lui Slavici, publicate în volum, în anul 1924 au trecut neobservate 
de critica vremii. Situația este surprinzătoare dacă ne gândim că cele mai multe 
pagini erau consacrate lui Eminescu. O explicație s-ar putea găsi în faptul că 
prozatorul se afla cu totul în umbră în ultimii ani ai vieții datorită atitudinii 
sale din vremea primului război mondial. Articolul lui Ibrăileanu despre 
Amintiri a fost scris, bănuim, prin iunie sau iulie 1925, dar Slavici, murind în 
august, criticul a renunțat la publicarea lui, datorită, desigur, unor observații 
critice față de care acum va fi avut rețineri. […]Articolul lui Ibrăileanu a rămas 
inedit și publicarea lui, acum când se împlinesc, la 17 august, 45 de ani de la 
moartea prozatorului transilvănean, poate trezi interes prin observațiile și 
probitatea lui exemplară”.  

În articolul I.Budai Deleanu. 150 de ani de la moartea, G.Istrate 
evidențieză rolul celui care „a constituit în cultura și în literatura naostră, o 
adevărată răscuce. Figură de renaștere, în cel mai frumos înțeles al 
cuvântului, el își datorește orientarea nu atât întoarcerii spre izvoarele 
clasicismului antic, de care nu era străin, cât contactului cu pământul în 
care dormeau strămoșii, cunoașterii, într-o formă aproape miraculoasă, a 
folclorului și a limbii poporului său”. 

Despre Țiganiada se apreciază că „dacă ar fi fost tipărită în tipul vieții 
scriitorului, rolul ei asupra literaturii din secolul al XIX-lea ar fi fost 
impresionant. Dar chiar și așa, tipărită abia la 1877, în «Buciumul român», 
Țiganiada constituie o lucrare cu caracter singular, capabilă să poarte 
numele autorului ei, ca și pe cel al poporului nostru, până în cel mai 
îndepărtat viitor”.  

În luna octombrie, articolul Mihail Sadoveanu Ŕ între biografie și ficțiune, 
semnat de George Muntean, surprinde mai multe aspecte din ceea ce a 
însemnat personalitatea complexă a scriitorului:  

„Chiar în punctul de pornire, biografia lui Sadoveanu are un nucleu dramatic 

plin de interes. Pe linie paternă se trăgea dintr-o familie de olteni așezați la Iași 
după răscoala lui Tudor Vladimirescu. […]Mama, cu 27 de ani mai tânără decât 
soțul ei, era fiica unor răzeși sărăciți din Verșenii Neamțului. […]În timp ce în 
cazul altor scriitori se vorbește de o conștiință scindată, la Sadoveanu se poate 
aproxima în legătură cu un început de biografie scindată. […]Că balanța înclină 



 

30 

 

mereu în favoarea mamei și a înaintașilor ei e limpede pentru oricine i-a citit 
câteva dintre scrieri”.  

Un alt „fir al existenței scriitorului ar fi cel ce delimitează raporturile 
dintre faptele și întâmplările  cu caracter autobiografic revărsate în operă și 
cele ale vieții lui obișnuite, cotidine”. Nu lipsite de importanță sunt 
„locurile străbătute de Sadoveanu. O hartă a acestora[…]ar fi de natură a 
circumscrie mai exact nucleele germinative ale operei sale, centrele lui de 
interes și mai ales ar releva modul în care același loc este desfoliat de 
scriitor în funcție de scrierea în care-l implică”.  

În continuarea demonstrației sale, privind raportul biografie – operă 
la Sadovreanu, George Muntean aduce în discuție „varietatea modalităților 
prin care scriitorul însuși se insinuează direct într-o parte a ei, ca personaj și 
interpret, ca unul din cei prezenți la diversele întâmplări ale lumii. Aici stă 
și una dintre explicațiile relativului dezinteres al cititorilor pentru biografia 
sa pe care ai sentimentul a o ghici printre destule pagini”. Explicația ar fi 
aceea că „opera lui Sadoveanu e atât de cuprinzătoare, de densă și de 
adâncă, atât de îmbibată de sevele vieții, de înțelepciunile  și întâmplările 
omenești, atât de puternică în centrul său de iradiere, încât se poate naște 
credința că dincolo de realitatea ei, autorul n-ar mai fi putut avea și o viață 
personală ce ar fi rămas neabsorbită în pagina scrisă”.  

Const. Ciopraga scrie despre Solitari sadovenieni, centrându-și analiza 
pe un anumit tip de personaj: „Fenomen cu explicații multiple, operele 
sadoveniene din prima etapă abundă în tipuri de solitari de tot felul, din 
categorii sociale variate. […]La Sadoveanu, mai numeroși sunt taciturnii, 
unii din ei oameni ai naturii, la care monologul interior e o modalitate 
spiritual curentă. Tăcerea apare ca o filozofie, un complement al existenței, 
făcând ca oamenii să păstreze cute misterioase. […]Solitarii care-i rețin 
atenția sunt oameni triști, cu obsesia unor destine nerealizate. Rurali 
încovoiați de «dureri înăbușite», mici intelectuali de provincie cu aspirații 
contrariate, femei sensibile consumându-se în umbra, - toți au o enigma sau 
un motiv de suferință”.  

Articolul semnat de G. Istrate stă sub semnul unei întrebări: 
Uniformitate sau diferențiere?, demersul său fiind motivat de faptul că 
„vocabularul operei lui Sadoveanu nu s-a bucurat, încă, de o cercetare 
exhaustivă, care să privească întreaga operă a scriitorului în toată 
adâncimea și semnificația ei. Puținele aprecieri de până acum sunt mai mult 
întâmplătoare și, în mare parte, subiective”. Folosind exemple din Priveliști 
dobrogene (1914) și Ostrovul lupilor (1941), semnatarul articolului ajunge la 
concluzia că:  

„Studierea atentă a vocabularului lui Sadoveanu, în ansamblul său, ne întărește 
convingerea că, de la operă la operă, scriitorul recurge la alt material lexical, în 
funcție de conținutul cărții și că, în general, repartizarea pe origini a acestui 



vocabular, componența lui, nu diferă decât în proporții neînsemnate, de la carte 
la carte. Dacă cuvintele propriu-zise sunt mereu altele, de la volum la volum, 
proporția lor, pe origini, rămâne, în general, constantă, în sensul că, peste tot, 
elementele cele mai numeroase sunt cele formate pe terenul limbii române și 
cuvintele moștenite din limba latină, iar când e vorba de frecvența lor absolută, 
locul întâi îl dețin, fără excepție, cele latinești”.  

În Tânăr scriitor contestat, Al. Oprea creionează o altă imagine, mai 
puțin cunoscută, a lui Mihai Sadoveanu, așa cum se relevă ea „parcurgând 
corespondența de tinerețe” prilej cu care „descoperi un alt Sadoveanu decât 
acel senin-olimpian, - cu momente de ezitări, crispări și chiar de zbucium și 
declin sufletesc”. Demersul autorului se încheie cu o mărturisire a 
scriitorului făcută „la o întîlnire cu «studenții» Școlii de literatură”, când,  
vorbind despre colegii săi de generație, admite că au existat „multe talente, 
dar puține rezistaseră la atacul «valurilor vieții»”. Cu același prilej, sunt 
enumerate „multiplele însușiri pe care trebuie să le aibă cineva pentru a 
putea birui, în literatură: în afara talentului – sănătate, vigoare fizică și, nici 
vorbă, disponibilități morale, în primul rând tărie sufletească atât în fața 
hulei nedrepte ca și a laudei prostești”. 

Henri Zalis semnează articolul Contrastele fizionomiei romantice, în care 
notează: „Deși visul romantic al personajului colectiv este să-și petreacă 
existența într-un univers neschimbat, faptele îl silesc să se adapteze, să se 
supună devenirii istorice și să realizeze punți de contact cu tendințe situate 
uneori la antipozi. Organizarea psihică a personajului colectiv primește 
astfel întipăririle situației social-morale, dar și reflexele idealului său 
temperamental romantic”.  

Eroul sadovenian „vrea să se bucure de prezent însă se lasă mistuit  
de regrete, e în căutarea comuniunii și sfârșește adesea în solitudine. 
Sadoveanu a fixat aici contrastele fizionomiei romantice, le-a ilustrat ca 
polarități, ținta sa fiind să definească artistic dialectica între instinct și 
înțelegere, altoită pe trunchiul înțelepciunii țărănești. Ireproșabila noblețe a 
acestei superiorități este voința de a înfrânge izolarea, trândăvia și lașitatea, 
de a nu suporta haosul”.  

În luna septembrie, în Publiciști băcăuani despre Bacovia, G. Pătrar 
schițează câteva repere din destinul literar nefericit al scriitorului căruia i-a 
fost negată recunoașterea valorii sale:  

„Așa cum se întâmplă de obicei, valorile autentice promotoare ale unei arte 
novatoare, nu se impun dintr-o dată, ci în urma unor stăruitoare educații a 
gustului public. Nu alta a fost situația lui G.Bacovia, care dintr-un început, a 
fost cel mai hulit în propria-i cetate. […] Revistele locale fie că nu i-au solicitat 
colaborarea, fie că, pur și simplu, i-au respins-o. În timp ce publicația ieșeană 
«Contra versuri» îi ridiculiza poeziile și colaboratorii revistei bucureștene 
«Viața nouă» îi transmiteau, prin alții, sfaturi să se lase de scris (v. Rașcu, I.M., 
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Amintiri și medalioane literare, București, E.L.,1967, p. 50), ne putem lesne 
închipui ce haz teribil făceau pseudoliterații Bacăului pe seama imaginilor 
decadente din versurile sale. Criza demențială a poetului, din 1913, nu este 
străină de aceste manifestări denigratoare”.  

În finalul articolului, după o „atentă reconstituire a existenței 
provinciale” a poetului, G. Pătrar concluzionează: „Calvarul băcăuan al 
poetului se sfârșește în octombrie 1953, când se stabilește la București 
pentru tot restul vieții. Avea atunci 53 de ani, din care cca. 40 îi trăise la 
Bacău, timp în care dăduse literaturii noastre cele mai importante din 
creațiile sale.[…]Omul Bacovia și-a dezvăluit personalitatea creatoare sub 
presiunea mediului social băcăuan, care, în mare măsură, i-a determinat 
atitudinea în fața lumii și a vieții”.  

Leonid Dimov scrie despre Un realist romantic: Costache Negruzzi:  

„Crezul literar al lui Negruzzi nu pornește dintr-o reacție împotriva 
romantismului, ci preconizează o revenire în valea realității, dar pentru a aduce 
acolo, asemeni lui Zaeathustra, focul de pe munte. […]Negruzzi a sugerat doar 
un echilibru necesar într-o perioadă în care patrimoniul literar autohton se afla 
în plină gestație. În această ordine de idei, el poate fi socotit un modernist, 
pentru că nu propunea reluarea formelor învechite ale clasicismului, ci 
selectarea celor romantice pe cale de a se ridigiza. Iar pasiunea lui pentru 
cuvânt, gustul compoziției, savoarea balcanică îl așază, alături de Ion Ghica, în 
rândul precursorilor prozei noastre moderne, a acelei proze aflate la frontiera 
realismului, care culminează cu Mateiu Caragiale”.  

În V.Voiculescu Ŕ inedit, Ion Apetroaie publică cinci poeme în proză 
(Chiparosul din Lido, Palatul de marmură neagră, Aur, Ghețarul, Deznădejdea 
Oceanului). Selecția acestora a avut la bază o dublă semnificație: „Una 
atinge statutul strict biografic: mai toate sunt chipul literar al așteptării, o 
așteptare înfrigurată, hotărâtoare pentru drumurile ce le-a urmat omul 
Voiculescu. […] A doua semnificație a acestor proze juvenile este una pur 
literară, hotărâtă de proiecții alegorice, unele echivalente cu niște profeții, 
altele – confesiuni voalate despre scrisul și dragostea poetului”.  

Corneliu Dima-Drăganu scrie despre Antim Ivireanul menționat și 
editat de Montfaucon: „Faima de iscusit tipograf a ieromonahului Antim 
Ivireanul s-a extins nu numai în granițele Orientului ortodox, ci a pătruns, 
în contemporaneitatea acelui început de veac, în lumea savantă a 
Occidentului, saturat de Umanism și înnobilat la flacăra Luminismului”. 

Aflând despre Antologhionul grecesc („tipărit la Snagov, în 1697, de 
Antim Ivireanu”), „filologul și istoricul francez Bernard de Montfaucon, 
creatorul științei paleografice,” o va menționa „cu vădită semnificație, în 
jurnalul călătoriei sale italiene, apărut la Paris, în 1702.[…]În 1708, va 
include în monumentala sa opera, Paleographia graeca, sive de ortu et 
progressu litterarum graecarum (Paleografia greacă sau despre originea și 



dezvoltarea scrierii grecești), întreaga lucrarea a doctorului Ioan Comnen, 
Proschinitarul Sfântului Munte Athos, tipărită, în grecește, la Snagov, «în 
teascurile lui Antim Ivireanul» […] Este una din primele tipărituri vechi 
românești care cunoaște o circulație mondială în veșmântul savant al latinei 
medievale”.  

În finalul analizei sale, autorul articolului notează: „Cultura 
românească iradia, astfel, în preaplinul veac al Luminilor, prin osârdia 
cărturarului Antim din Iviria, acest adevărat Aldo Manizio al românilor”.  

Constantin Coroiu semnează articolul Permanențe moderne: Geo Bogza, 
un elogiu adus celui care „se înscrie în rândul celor mai mari reporteri ai 
lumii alături de celebrul Egon Erwin Kisch.[…]Bogza este reporterul 
meditativ,[…]care meditează pe marginea fiecărui fapt descoperit. Lirismul 
și meditația sunt coordonatele esențiale ale scrierilor sale și ele constituie 
pecetea originalității incontestabile pe care o poartă fiecare pagină a 
sa.[…]Indiferent ce anume ar scrie – poezie, nuvelă, reportaj, eseu -  Geo 
Bogza este structural un poet”.  

Dar, portretul scriitorului nu ar fi complet dacă s-ar pierde din vedere 
publicistica sa, „domeniu unde, alături de George Călinescu, a atins 
înălțimi greu de întrecut. Eseurile lui Geo Bogza constituie adevărate 
sinteze de filozofie și lirism. […]În plus, eseurile-poem pe care le semnează 
în presă, denotă o înaltă responsabilitate civică, o molipsitoare euforie în 
fața valorilor materiale și spirituale românești și universale. Prospețimea 
condeiului său, valoarea estetică a verbului, sensibilitatea neobișnuită, 
farmecul metaforei, al asociației surprinzătoare conferă scrisului bogzian o 
noblețe, o marcă cu totul personală”.  

G. Istrate consemnează împlinirea a 350 de ani de la prima traducere 
cunoscută a Alexandriei:  

„Cartea populară cea mai cunoscută este Alexandria. Multă vreme s-a crezut că 
primele traduceri românești ale acestei cărți ar data de la începutul secolului al 
XVIII-lea. Acum 80-90 de ani, însă, a fost publicat un nou manuscris, descoperit 
în Transilvania, lângă Blaj. Dintr-o însemnare ce ne-a fost transmisă, rezultă că 
acest manuscris datează de la anul 1620. Putem vorbi de o perioadă de trei 
secole și jumătate de contact cu această literatură care, multă vreme, a 
constituit aproape singura delectare a bătrânilor noștri”.  

O altă problemă pe care o atinge semnatarul articolului se referă la 
consemnarea opiniilor despre momentul apariției primei ediții a acestei 
cărți:  

„Consider că n-a existat o ediție a Alexandriei la 1713, că prima tipăritură 
românească a acestei cărți e cea de la Sibiu (1794), urmată, la numai doi ani, de 
cea din Movilău. După 1800, aceste ediții devin din ce în ce mai numeroase și, 
adesea, nici nu li se mai indică locul de apariție”. Finalul articolului stă sub 
semnul recunoașterii valorii acestei lucrări: „La trei sute cinci zeci de ani de la 
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efectuarea celei dintâi traduceri cunoscute, noi facem deosebirea necesară și nu 
uităm că «basnele» și «minciunile» respective au făcut deliciul părinților noștri 
și au contribuit, în mod efectiv, la formarea limbii române literare”.  

În Cuvânt pentru Vladimir Streinu din luna decembrie, Al. Săndulescu 
schițează emoționat, portretul omului, criticului și profesorului Vladimir 
Streinu pe care îl încadrează într-o galerie regală: „Am avut norocul să 
cunosc trei mari profesori ai acestui secol din cultura română și să fiu în 
chipul cel mai propriu studentul lor: George Călinescu, Tudor Vianu și 
Vladimir Streinu. Cu moartea fiecăruia s-a surpat în mine o prezență, o 
coordonată, o certitudine a universului meu. Cu moartea fiecăruia, am 
simțit că mă îndepărtez din ce în ce de vârsta fericită a marii bucurii 
intelectuale de a asculta un maestru”.  

Pentru semnatarul articolului, Vladimir Streinu, „critic și estetician de 
o vastă cultură, dotat cu un viu simț al valorilor și cu antenele înalte și 
sensibile ale unui poet prin structură, ne-a purtat pe un drum mai puțin 
obișnuit, ne-a pus față în față cu opera literară ca univers autonom, ne-a 
îndemnat să pătrundem în labirintul ei și de acolo să încercăm a-i detecta 
ceea ce numea cu o formulă a criticii franceze «sonoritatea fundamentală»”. 

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea lui N.D.Cocea, revista 
„Ateneu” găzduiește prezentarea a două lucrări. Prima dintre ele, semnată 
de Mihai Drăgan, analizează Scrieri (I-II), volum publicat la editura 
Minerva. Analiza lui Drăgan începe prin prezentarea coordonatelor 
generale ale operei lui N.D.Cocea:  

„Natură iute, total neconformistă, N.D.Cocea este, aproape în tot ceea ce scrie, 
un revoltat cu dispoziții demonice care iubește, deopotrivă, lupta și succesul. 
Gazetăria sa militantă, apărută în mare parte în publicații proprii (Viața socială, 
Facla, Chemarea), face epocă și imprimă, în același timp, o direcție nouă, 
originală în dezvoltarea pamfletului românesc, paralel, de pildă, cu aceea 
trasată de Argezi. Ca luptător socialist, Cocea continuă spiritul publicisticii 
mușcătoare al unui Anton Bacalbașa, dar și al pamfletului politic acid cultivat 
de Eminescu, Caragiale și poate, mai ales, de Hasdeu”.  

În acest context se afirmă „necesitatea unei ediții științifice 
cuprinzătoare din activitatea lui Cocea (de povestitor, pamfletar, critic și 
romancier).[…]Este meritul lui Virgiliu Ene de-a fi realizat o asemenea 
ediție, concepută inițial în trei volume, dar publicată, în cele din urmă, în 
două (prin contopirea volumului II cu III)”.  

Salutând demersul editorului, recenzentul remarcă „în cercetarea 
operei scriitorului o preocupare statornică pentru analiza la obiect, 
circumscrisă pe spații sigure”.  

Cea de-a doua lucrare prezentată este Jurnal, iar analiza este semnată 
de Traian Cantemir care notează că „geneza Jurnalului lui N.D.Cocea 
trebuie căutată în restricțiile libertății cuvântului caracteristice acelui 



moment istoric. Temperament vulcanic, deprins să-și exteriorizeze opiniile 
spontan, fără reticențe și menajamente, scriitorul, nemaiputându-și-le 
expune public, s-a văzut obligat să recurgă la supapa de despovărare a 
Jurnalului” care „capătă o indiscutabilă importanță în sensul că nu 
identifică numai autenticul din persoana scriitorului, dar reface 
evenimentele specifice perioadei belice 1939 și 1942”.  

Pentru recenzent, Jurnalul lui N.D.Cocea devine „un auxiliar istoric 
de preț, căci dacă tratatele de istorie înfățișează faptele cu corectitudine 
științifică, cronologic, în conexiunea lor cauzală, ele au, în schimb, 
dezavantajul că sunt lipsite de elementele de viață, de vibrația psihică a 
maselor în momentele capitale, de amănunte care iluminează mai bine 
mersul istoriei și coboară mai adânc în realitatea timpului”. 

O secvenţă Varia ar putea include cele trei articole, semnate de  Elena 
Piru, Firmilian Olaru şi O.Genaru. 

Astfel, în numărul din luna martie, Elena Piru semnează articolul 
Biblioteci italiene: „Biblioteca Mediceo-Laurenziana, cunoscută în întreaga lume 
prin vechime şi valoarea inestimabilă a fondurilor, posedă peste 10.300 
manuscrise, dintre care aproximativ 500 sunt din secolul al XII-lea, şi 353 de 
incunabule de interes excepţional, a fost îmtemeiată de Cosimo de Medici, 
construită după desenele lui Michelangelo, arhitectura interioară fiind 
realizată de Vasari şi de alţi arhitecţi tot după schiţele lăsate de 
Michelangelo, a fost deschisă pentru public la 1571. Biblioteca Nazionale 
Centrale, cea mai importantă din cele şapte biblioteci ale Italiei, deschisă 
publicului la 1747, are 24.000 de manuscrise, 3666 incunabule, cca 720.000 
de scrisori şi documente; bibliotecile locale Riccardiano şi Marucelliana. La 
Milano, se vizitează Biblioteca Ambrosiana fondată la 1608, unde se conservă 
manuscrisul Iliadei datând din sec.III, un manuscris ce cuprinde 1700 de 
desene originale ale lui Leonardo da Vinci, un manuscris al lui Virgiliu, 
adnotat de Pertrarca ş.a. La Roma, este vizitată Biblioteca Apostolica Vaticana, 
unde unul din cele trei manuscrise ale Bibliei considerate drept cele mai 
vechi, celelalte două, Codex Sinaiticus şi Codex Alexandrinus aflându-se la 
British Museum. Colecţiile sunt numeroase şi toate de nepreţuit. Privesc 
sala catalogului, cu plafonul boltit, asemenea unui cer pictat, aplecat asupra 
cercetătorilor pasionaţi de carte şi migala manuscrisului”.  

Tot despre biblioteci şi cărţi rare scrie şi Firmilian Olaru în articolul 
Cărţi vechi în Biblioteca Mănăstirii Neamţ:  

„Biblioteca Mănăstirii Neamţ, prin vechimea ei – de aproape şase secole - , prin 
importanţa şi aspectul artistic al vechilor manuscrise slavone şi româneşti, 
scrise şi păstrate multă vreme aici, precum şi prin păstrarea numeroaselor cărţi, 
unele tipărite în tipografia mănăstirii, fac din ea un adevărat loc şi instrument 
de studiu. [...] Biblioteca Mănăstirii Neamţ reprezintă un tezaur de o valoare 
inestimabilă, o mărturie emoţionantă a perenităţii spiritualităţii romăneşti”. 
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O. Genaru, prezentând activitatea din Cenaclul „Lucian Blaga“, 
înfiinţat în 1967 pe lângă Casa de cultură a sindicatelor din Bacău, face o 
serie de observaţii generale privitoare la modificarea perspectivei 
cititorului faţă de scriitor:  

„Altă dată, apariţia unui scriitor de talent trezea brusc un interes retrospectiv 
faţă de mediul în care îşi dezvoltase vocaţia. Astăzi putem spune că scriitorul 
este un mare necunoscut. Cercurile literare nu mai sunt ce-au fost cândva. Au 
dispărut şi cafenelele literare şi parcă ne pare rău. Dar n-avem ce face. Boema 
nu mai este o atmosferă, ci un risc personal.[...]Astăzi nu mai putem vorbi de 
mari cercuri literare, fiindcă ele nu există, scriitorii nu mai vor să fie mentori de 
grupuri şi generaţii, vaiaţa este obositoare. Marea tradiţie a literaturii române a 
abandonat salonul literar, scriitorul îşi face din propriul lui scris un exil. Există, 
în schimb, ca o compensaţie parcă, foarte multe cercuri literare mici a căror 
activitate utilă rămâne în anonimat. Spunem utilă cu toată convingerea, mai 
ales în cazul în care grupurile s-au alcătuit nu dint-o necesitate organizatorică, 
formală, ci din afinităţi de preocupări, de tendinţe, de pasiuni.[...]În  faţa acestei 
mişcări de o extensie neobişnuită, considerăm că înfăptuim un legitim act de 
istorie literară prin prezentarea câtorva cenacluri care ne-au atras atenţia”.  

Un loc aparte îl ocupă în paginile revistei aşa-numitele dezbateri 
literare pe diverse teme.  

Astfel, la rubrica Permanențe moderne, Vlad Sorianu pune în discuție 
„posibilitatea de a însoți ideea modernității cu aceea de permanență” în 
interpretarea operei lui Marin Preda: „Dacă în destule împrejurări moderne 
ceea ce se demodează, sunt, din fericire, și momente capabile de auto-
transcendere; modernul devine astfel durată, iar ceea ce părea fulgurația 
clipei de nonconformism, caută fruntariile unei lumi statornice”. Din 
această perspectivă sunt judecate personajele din Moromeții vol.I, din 
Risipitorii sau Intrusul. 

Ioanid Romanescu semnează Comunicarea cu cititorul în care, 
adresându-se „acelui cititor totdeauna tânăr prin capacitatea de a fi gata să 
primească şi să se bucure de cuvântul scris, chiar şi atunci când greutăţile 
de receptare îi ridică probleme”, atinge o problemă sensibilă în epocă: 
libertatea de creaţie. Autorul observă că „în literatură, valorile nu se 
declară peste noapte. Ba, chiar, nume ilustre, bine înfipte în solul spiritual 
al unui popor, pot fi uneori şi sunt contestate (sau, oricum, rediscutate) 
după secole de entuziasm general”. Aparţinând unei generaţii de poeţi care 
„se bucură, fără îndoială, de o deplină libertate”, Ioanid Romanescu 
consideră că „adevăratului creator nu-i place nimic din ceea ce face, e 
bântuit de îndoieli, caută mereu să exprime cât mai pregnant adevărul”, 
fiind „deasupra laudelor sau severităţilor criticii, deasupra culiselor şi 
practicii schimburilor de oferte”, ultimul cuvânt de apreciere a creaţiei 



aparţinând „cititorului – baroscop al librăriilor”, pe care îl invită la 
controverse asupra aspectelor liricii moderne”.  

Zaharia Sângeorzan comentează, în articolul Romanul istoric, aspecte 
ale esteticii acestui gen: „Toată estetica romanului istoric stă în sentimentul 
de creație, într-o experiență care poate fi posibilă, care ne convinge de o 
realitate intrată în fluxul traductibil al artei. Realitatea istoriei se 
metamorfozează, devine în alte suprafețe o realitate estetică, proces 
verificabil în literatura română”.  

Din această perspectivă sunt judecate scrierile istorice de la cele ale 
cronicarilor, la scriitorii moderni care au utilizat o tehnică narativă clasică 
(Negruzzi, Sadoveanu, Camil Petrescu) și scriitorii contemporani pentru 
care „istoria devine un moment, o durată a condiției umane, iar clasificarea 
de «roman istoric» devine posibilă de la tot ce este actual. În absența 
stăpânilor nu este un roman istoric prin refuzul istoriei? Risipitorii, coboară 
în istorie și deschide o tragedie a ei.[...]Narațiunea istorică nu duce lipsă de 
concret, ci de traducerea lui. Princepele lui Eugen Barbu nu s-a sufocat de 
avalanșa documentară. Procesul de însumare s-a petrecut din rațiuni de 
afinitate și de reconstrucție. Faptele epice s-au acordat unei atmosfere, unei 
zone de prezent, de actual”.  

Concluzia este că „romanul istoric nu este un șantier arheologic, ci  
trăirea totală a istoriei, o restituire narativă a ei, dar mai ales o comunicare 
cu actualitatea, o experiență, o emoție arhaică trecută în una modernă”.  

Mircea Iorgulescu contribuie la dezbaterile despre romanul istoric cu 
articolul Scara de mătase, insistând pe ideea că „distincția reală, și singura 
care se poate face, este cea între istorismul de suprafață, pompieristic, și cel 
latent, subsumat unui mod cvasi-filozofic. Cu adevărat istoric este așadar 
acel roman care deconspiră, dezvăluie un mecanism al istoriei, ce stă 
dincolo de faptele și de viețile personajelor, acționând asupra lor și prin 
intermediul lor”. 

Apreciind romanul istoric scris de Sadoveanu, Eugen Barbu sau Ion 
Gheorghe (Cavalerul trac), Mircea Iorgulescu constată că la noi „a proliferat 
o falsă literatură «istorică» practicată, fapt semnificativ, de obicei de către 
autori mediocri, pentru care «inspirația din istoria neamului» este dătătoare 
de infaibilitate. În fond nu este vorba decât de un transfer a ceea ce s-a 
numit «literatura temelor». […] Literatura fals istorică nu este altceva decât 
scara de mătase cu ajutorul căreia se încearcă escaladarea zidurilor artei și 
tentative trebuie privită cu umor”.  

În Romanul: tentația sintezei, Vlad Sorianu analizează peisajul literar 
românesc și observă că „înnoirile prozei, cu deosebire de la nivelul 
romanului nostru actual, exprimă cu o corență și o amplitudine unice 
procesul  de structurare a conștiinței moderne, în actele integrării sale 
complexe”. Analizând „numele din ultimii ani care au lărgit la noi cercul 
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romancierilor”, semnatarul articolului punctează că „tentația romanului se 
dovedește, în cele din urmă, nevoia unei confesiuni plenare, larg 
comunicabilă, a unei filozofii explicite și prin aceasta – nevoia de sinteză 
intelectuală”. Semnatarul articolului își construiește demonstrația cu 
exemple din Matei Călinescu (Viața și opera lui Zacharias Lichter), Petru 
Popescu (Prins), Eugen Barbu (Principele), Fănuș Neagu (Îngerul a strigat), 
Corneliu Ștefanache (Zeii obosiți și Dincolo), Alexandru Ivasiuc (Cunoașterea 
de noapte) și Ovidiu Genaru (Week-end în oraș).  

Valentin Silvestru scrie despre Resurecția dramei, în literatura română 
din ultimul deceniu, când „autorii sunt în general tineri sau scriitori în jurul 
vârstei de patruzeci de ani, cam așa erau la vremea lor Mihai Davidoglu, 
când scria Omul din Caetal, Lucia Demetrius elaborând Cumpăna sau Horia 
Lovinescu Citadela sfărâmată, drame ale mutațiilor în plan psihologic și 
social în perioada de început a revoluției socialiste”. Drama  românească 
modernă, observă semnatarul articolului, „relevă nu numai sensibilizarea 
la stări de spirit actuale, ci și la acelea determinate de război și de situații 
imediat postbelice, ea găsindu-și sub acest raport o relație cu orientări 
prezente ale dramaturgiei universale. Și din unghiul modalităților se relevă 
a fi sincronică celor mai noi experiențe.[…]Într-o considerare foarte amplă 
s-ar putea afirma, de pildă, că drama modernă e totdeauna un protest, în 
numele unui ideal[…]și e concepută ca un mod superior de a lua cunoștință 
de sine, de lume și de istorie. Ea constituie prin ea însăși un refuz al misticii 
teleologice, o condamnare categorică a emfazei, o pledoarie pentru 
luciditate, fiind vizibil înrâurită de scientismul contemporan, […]de 
descoperirile marxismului în cunoaștera societății”.  

Vorbind despre rolul teatrului în societatea contemporană, Valentin 
Silvestru notează: „Teatrul  își îndeplinește îndatorirea  sa perenă de a fi un 
fulger rațional în furtunile gândirii de sub cerul nostru și, deopotrivă, una 
din posibilitățile de conectare la circuitul conștiinței epocii”. 

Un loc însemnat ocupă în paginile revistei recenziile şi cronicile 
literare.  

Radu Cârneci recenzează volumul lui Ion Horea, Calendar „o carte 
frumoasă şi sinceră a unui poet distins. O carte de o structură lirică 
melancolică, căutând în vârste şi în timp dramul de eternitate, certitudinea 
pentru care merită să trăieşti: iubirea. Şi legat de aceasta adâncul trăirilor 
de suflet, poezia în ultimă instanţă”.  

În luna februarie, Octavian Voicu semnează scurte recenzii la: Ochiul 
neantului de Gheorghe Pituţ ale cărui poezii sunt „«discursuri» aspre, 
rostite pe față, izbind cel puțin limbajul foarte concret și insubordonat, 
amintind pe această latură de Aron Cotruș. Cardinalele între care «se 
petrece» poetul se pot depista ușor; cer-pământ; viață – moarte. La această 
scară, poetul operează cu o simbolistică majoră: marea, pădurea, vulturul, 



poporul, bătrânul, noaptea, stejarul; predilecția fiind între toate pentru 
roata care calcă totul înaintând.[...]Ochiul neantului poate fi «Delta biblicelor 
sânte» (Eminescu), dar și privirea aspră și mustrătoare din afara eului, 
sinelui”.  

A doua recenzie aduce în atenția cititorului volumul Anotimp tăcând 
de Ion Trandafir care „încearcă să construiască peisaje, pe care însă nu le 
ridică în strălucire. El[...]are puterea să caligrafieze pe îndelete; de altfel, 
simbolurile clasice sunt acelea la care apelează: fântână, frunză, iarbă, apă 
etc., fără încastrarea lor într-o formulă cât de cât nouă. Ceea ce lipsește 
poeziilor lui Ion Trandafir este adâncimea nebănuită pe care trebuie să o 
găsim și să cădem în ea!”  

Biata mea cuminţenie de Ion Pop propune „o poezie clară, angajată 
într-un dialog perfect inteligibil cu cititorul. [...]Poetul pare preocupat mai 
ales de acea măsură a tuturor lucrurilor, poate chiar în sensul lui 
Anaxagoras. Omul este măsura tuturor lucrurilor. E lăudată muchia care 
desparte de ceață, marginea care dă siguranță și care odată ajunsă «...naște 
/ o nouă nemărginire»”.   

Radu Mareş recenzează volumul lui Marcel Mureşanu, Pe aresa 
copilăriei, o carte „care are unitate de viziune, dar și una stilistică. La lectură, 
senzația dominantă e cea de obișnuit, dar impresia finală confirmă existența 
unei construcții lirice meticulos elaborate, cu răbdare și sensibilitate”.  

Despre Mihai Constantinescu, autorul volumului Izvorul nopţilor albe, 
recenznetul Andrei Ciurunga notează: „Stăpân pe versul liber, dar și meșter 
al versului clasic, atingând virtuozități de rimă, având o fluență și o 
muzicalitate poprie certei poezii” autorul „ne oferă, la debututl său 
editorial, o carte ce-și merită cu prisosință aprecierea lui Tudor Arghezi, cu 
care de altfel se și deschide: «Și-l mai aplaud încă odată pe neașteptatul  
scriitor cu tărie, așa cum am făcut-o de atâtea ori când l-am audiat uimit pe 
violonist, evocând pe scripca inspirată misterele lăuntrice ale vieții și 
geniului întârziat al omului venit în lume confuz și naiv, cu brațele goale, 
fără vioară și condei»”.  

Constantin Trandafir recenzează volumul Biopoeme de Simón 
Ajarescu, la care identifică „semnele începutului, atitudini specifice 
tinereții: titluri insolite, teribilism verbal, construcții de imagini șocante, - 
sub aspectul procedeelor expresive -, sub aspectul atitudinii poetice”. 
Volumul dezvăluie un autor „cu ce are el mai bun, ca un poet de o certă 
vocație, - și anume un poet din familia acelora care, structural, trăiesc la o 
înaltă temperatură, cum se zice, sunt zbuciumați de căutări febrile”.  

Analizând structura volumului Poemul fără flăcări de G.Georgescu, 
recenzentul Vasile Velneciuc identifică „două cicluri cuprinzând poezii 
datate între 1934-1944 (Poemul fără flăcări) și 1944-1966 (Copilul floare), cicluri 
care, oricât de distincte ar părea, formează un  tot organic, năzuind să 
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exprime o dramă soluționată prin prezența copilului. Elementele dramei 
sunt aspirația spre libertate și frumusețe, înțeleasă ca o valoare în sine, al 
cărei suport este totuși adevărul”.  

Liviu Grăsoiu analizează Noaptea nunţii de Mihai Duţescu, un autor 
ce „își trăiește cu intensitate întrebările, se ridică de la pământ la 
dumnezeire punând totul sub spectrul unei relativități tragice. El e poetul 
stingerii pentru o clipă a umbrelor, poetul a cărui plăcere este despărțirea 
bruscă și gestul contorsionat”. 

Mircea Popa semnează o prezentare critică a volumului lui Ilarie 
Chendi, Pagini de critică, întocmit de istoricul V. Netea. În masiva antologie 
sunt selectate pagini din întreaga operă a criticului ardelean:  

„Însoţindu-şi volumul de o prefaţă extinsă şi de o bibliografie a scrierilor ale şi 
despre Il.Chendie, obţinem pentru întâia dată o imagine quasi completă a 
momentului critic chendian în literatura română. Căci dincolo de orice 
inimiciţii şi adversităţi de moment, opera acestuia rezistă şi astăzi unei 
confruntări moderne, păstrându-şi suficiente puncte de rezistenţă, opinii 
remarcabile şi fertile, judecăţi obiective şi uneori surprinzătoare”.  

Deşi consideră absolut necesară apariţia acestui volum, Mircea Popa 
nu ezită să arate în detaliu numeroasele carenţe de ordin informativ şi 
editorial şi să-şi exprime „regretul şi dezamăgirea pentru graba şi 
superficialitatea cu care a fost întocmit”.  

O amplă cronică literară semnează Constantin Călin la romanul 
Princepele de Eugen Barbu şi la micromonografia Duiliu Zamfirescu de Al. 
Săndulescu.  

Apreciind Princepele drept „una dintre cele mai complexe cărţi ale 
literaturii contemporane”, Al. Oprea trece în revistă comentariile publicate 
de Laurenţiu Ulici (problema fidelităţii imaginii literare a epocii fanariote), 
Al. Piru (problema „voluptăţii călinesciene a erudiţiei” manifestată în 
această carte de Eugen Barbu) ş.a. în legătură cu cartea lui Eugen Barbu, 
întrebându-se „Ce anume l-a determinat pe prozator să scrie Princepele, ce 
scopuri artistice şi morale au însufleţit crearea romanului” şi dacă „este 
Princepele o replică autohtonă la celebrul Il Principe de Niccoló Machiavelli”. 
Dintre numeroasele aspecte evidenţiate la analiză, reţinem că „o cercetare 
specială ar merita limba acestui roman, în special din punct de vedere 
lexicologic. Limba din Princepele e limba aristocraţiei fanariote, în care 
abundă turcismele, grecismele termenii cărturăreşti, de origine slavonă ori 
latină. Nu de puţine ori se vorbeşte frânceşte, adică în limba lui Ariosto şi 
Machiavelli. Limbajul acesta e combinat cu vorbe de circulaţie restrânsă, 
cuvinte argotice ori regionalisme. Că suntem în faţa unei limbi elaborate, cu 
o mai groasă patină decât cea a secolului în care se desfăşoară acţiunea 
romanului, faptul e evident pentru cititorul cât de cât avizat”. La finalul 
analizei sale, recenznetul notează: „Prin toate calităţile sale, Princepele este – 



repet – una din cele mai complexe cărţi ale literaturii române contemporane 
şi, neîndoielnic, cea mai interesantă operă epică apărută în 1969”.  

Recenzia la micromonografia Duiliu Zamfirescu, semnată de Al. 
Săndulescu, se remarcă prin „descifrarea cu un ochi exersat la şcoala de 
istorie literară a lui G.Călinescu a documentelor şi indicarea reflexelor 
biografice în operă. [...]Aprecierile critice sunt pertinente, apropiate de cele 
ale lui Lovinescu şi Călinescu”, aşa încât lucrarea „atrage din nou atenţia 
asupra unui istoric literar cu serioasă pregătire de specialitate şi sigură 
expresie estetică”.  

Laurenţiu Ulici prezintă romanul lui Boris Vian „Spuma zilelor“ şi 
atrage atenţia asupra excepţionalului traducător Sorin Mărculescu: 
„Semnificativ mi se pare faptul că, întâlnindu-se cu o carte plină de poezie, 
Sorin Mărculescu s-a aplecat asupra ei cu sufletul unui poet; de aici, 
înţelegerea subtilă a romanului (afirmată în prefaţă) şi retrăirea luio printr-
un demers liric apropiat de creaţie, fără să fie, însă, o trădare. Spuma zilelor 
n-ar fi trebuit să lipsească din vederile celor care atribuie Premiul pentru 
traduceri pe 1969”. 

În martie, Octavian Voicu semnează două scurte recenzii: prima 
dintre ele analizează volumul de proză Viscol de Ana Barbu, „o tânără 
prozatoate, aflată acum la a doua carte, dovedind un talent deosebit, un 
simț rar al prozei de analiză psihologică”. Cartea este  „unitară prin 
atmosfera pe care o crează fiecare secvență. Ana Barbu nu se aventurează în 
surprinderea unor cazuri limită, ci încearcă să exploreze acele stări 
intermediare, incerte, dinainte de «ceva», sau după «ceva» ce ți se întâmplă 
în toate zilele. Tânăra scriitoare a rămas la un compartiment al vieții pe 
care, cum e firec, îl cunoaște mai bine: sensibilitatea feminină, care de cele 
mai multe ori, nu poate străpunge rețeaua obișnuințelor dătătoare de 
nevroze”.  

Cea de-a doua analiză vizează volumul Dulce Brigitte de Maria Luiza 
Cristescu, o carte care cuprinde „pagini de o intensă literatură.[...]Autoarea 
posedă o remarcabilă putere de a da fluiditate frazei, de a  realiza un 
context elevat și expresiv. Dezinvoltura cu care sunt conturate personajele, 
glosele aproape eseistice mărturisesc o reală vocație a prozatoarei pentru 
analiză și introspecții.[...]Este de lăudat la această tânără prozatoare, 
observația fină, siguranța inbtuiției, ponderea și perspicacitatrea cu care 
sunt avansate punctele de reper în întregul desfășurării epice”.  

Constantin Călin recenzează volumul de versuri Cadavre în vid de 
A.E.Baconski, „care constituie un punct de reper nu numai în evoluţia 
creaţiei autorului, ci şi al liricii actuale. E dificil să estimăm de pe acum 
consecinţele artistice ale acestei cărţi, comparabilă prin tragism doar cu 
volumul Plumb de G.Bacovia, dar suntem siguri că prezenţa ei alături de 
Pustia de Ion Alexandru, Cavalerul trac de Ion Gheorghe şi alte câteva 
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volume, compromite poezia edulcorată, jubilaţia periculoasă a unor 
stihuitori cu har puţin, străini de epoca noastră prin minusul de 
sensibilitate dramatică”.  

A doua carte recenzată de acelaşi Constantin Călin, este Panorama 
deceniului literar românesc 1940-1950 de Al.Piru: „Fără a fi complet, tabloul 
deceniului literar respectiv e sugestiv înfăţişat. Despre destinul literar au 
unora dintre autorii acestui deceniu se ştia foarte puţin până la apariţia 
Panoramei... Criticul a scos la lumină şi a prezentat cu răbdare scriitori 
uitaţi, mulţi din vina mediocrităţii lor, alţii pentru că n-a avut cine să-i 
releve. Atmosfera de epocă literară de tranziţie, neliniştită, dramatică, 
(amurgul generaţiei vârstnice, fixarea generaţiei mijlocii, căutările 
generaţiei tinere) e redată de un martor activ al desfăşurării ei. În viaţa 
cuprinsă în Panorama... e implicat omul Al.Piru, nu numai istoricul literar, 
şi nu e exagerat să spunem că e o operă trăită, iar într-un anume sens, 
tendenţioasă”.  

A treia recenzie este la romanul publicat de Al. Piru, Cearta, „bine 
primit de public, dar nu şi de critică, primele comentarii fiind nişte 
pamflete.[...]Nu vom considera, aşadar, Cearta drept o eroare a carierei 
criticului Al.Piru şi nici nu ne vom alătura acelora care, prin analogii 
externe cu Adela de G.Ibrăileanu ori Cartea nunţii de G.Călinescu, au 
încercat s-o minimalizeze şi, totodată, să nege însuşirile de narator ale 
autorului. Romanul – care, valoric, se situează în media romanelor bune ce 
se scriau la noi, în deceniul al cincilea – are o nestânjenită cursivitate şi se 
citeşte cu maximă înlesnire şi cu plăcere, fără a face – cum s-a susţinut – 
concesii gustului popular”.  

Radu Cârneci scrie despre Delte, de Anghel Dumbrăveanu, un autor 
care i se pare a fi „un copil autentic, un liric reflexiv, bântuit de 
întrebărilelui despre viaţă, dragoste, timp ireversibil, toate acestea 
petrecându-se aproape în exclusivitate într-o atmosferă marină.[...]Prin 
atmosfera pe care o creează, prin metafora obsedantă a mării-femeie, a 
mării-nelinişte, a mării-spaimă, a mării-plecare fără întoarcere, a mării-
aşteptare etc., Anghel Dumbrăveanu poate fi considerat – alături de alţii – 
ca un poet de o structură neosimbolistă, necercetată încă suficient”.  

C.Grigore semnează scurte comentarii la volumul Cu tine noaptea al 
Agathei Grigorescu-Bacovia, în care recenzentul identifică „o atmosferă de 
nemișcare hieratică, în care te urmăresc câteva imaginio spre care converg 
sensurile gândirii poetice, iar versurile scurte, curg abia auzit, ca niște 
șoapte care cuprind destăinuirea artistică a unei scriitoare cu o noblețe 
spirituală ce nu va fi niciodată subliniată prea mult”.  

Octavian Voicu recenzează volumul de poezii Trei nori al lui 
Gheorghe Grigurcu, volum în care identifică „poezii de suflu scurt, notația 
concentrată, capabilă să sugereze unui lector atent și interiorizat acele 



nebănuite trepte pe care spiritul ia seama de sine. Plachetele de versuri ale 
lui Gh. Grigurcu poartă titluri în aparență nevinovate, dar se pare că ele 
indică o artă poetică în virtutea căreia «poetul se aduncă și se scoate cu sine 
însuși / necunoscându-se» (Un trandafir învață matematică)”.  

Despre Miza pe lună, de Elena Cătălina Prangati, recenzentul, G.D., 
notează: „Deci încă o carte între multe altele, exprimând o vârstă lirică ce 
coincide cu una biologică, când mirarea naivă la descoperirea lumii 
exterioare poate fi confundată cu poezia. Dezideratul unei adânci 
interiorizări și meditații rămâne, și lucrul cel mai frumos în apariția acestui 
volum este că dragostea, elanul ei adolescentin constituie izvorul celor 
câtorva bune poezii: Migrații, Cântec ales la întâmplare, Sunt fata cioplită, 
Iubitul, excelenta Dragoste de septembrie”.  

Ultima dintre recenzii este semnată de Ştefan Olteanu care analizează 
antologia Vârsta de aur a anticipaţiei româneşti, alcătuită de Ion Hobana: 
„Oricine își poate da seama – chiar la o lectură grăbită – că cele peste trei 
sute cincizeci de pagini ale volumului lui Ion Hobana poartă în ele marca 
unui travaliu intens, desfășurat - poate – dincolo de limitele unui deceniu. 
[…]Volumul se dovedește a fi nu numai o antologie, ci o istorie a 
pătrunderii și dezvoltării science-fiction-ului în România”. La finalul 
analizei sale, recenznetul apreciază cartea lui Ion Hobana drept „o 
merituoasă încercare de sinteză istorcio-literară. 

Constantin Călin semnează câteva cronici literare. Prima dintre ele 

prezintă Week-end în oraş, „debutul în domeniul epicii al lui Ovidiu Genaru 
– poet cu o personalitate conturată, modern prin sensibilitate şi modalităţi, 
solicitat de temele de actualitate, dar, mai ales, de tema erotică [...] Vocaţia 
naraţiunii, mai exact a confesiunii, nu-i poate fi pusă la îndoială şi nici 
priceperea de a stimula interesul cititorului de-a lungul unei lucrări ce 
numără aproape trei sute de pagini. Ovidiu Genaru e un povestitor, iar 
Week-end în oraş o povestire delectabilă. Subtitlul de roman e, ca în atâtea 
alte situaţii, convenţional, în absenţa unor caractere şi a unor determinări 
sociale şi psihologice riguroase, ca să nu mai vorbim de compoziţie – 
bazată pe o ordine afectivă, spontană”.  

Cronica la monografia George Bacovia a lui Mihail Petroveanu 
evidenţiază că aici  

„sunt alăturate, dar nu până la totala întrepătrundere, două eseuri: unul despre 

viaţa poetului, celălalt despre operă. Dacă Mihail Peroveanu ar fi publicat 
autonom eseul despre operă, succesul întreprinderii sale critice ar fi fost mult 
mai consistent. Descrierea fenomenologiei operei, a universului poetic 
bacovian şi analiza modalităţilor de expresie ale poetului sunt cele mai 
cuprinzătoare din câte avem, relevând o lungă intimitate cu creaţia sriitorului 
şi o dispoziţie de a interpreta nuanţat structurile operei.[...]Multe din 
afirmaţiile lui Mihail Petroveanu reprezintă adevărate câştiguri ale exegezei 
bacoviene[...]ne declinăm, în acelaşi timp, rezerva faţă de câteva afirmaţii din 
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textul monografiei. După părerea noastră se poate vorbi de un «realism» al 
poeziei bacoviene (în care predomină procedeul «notaţiei»), prin raportare la 
fondul primar al percepţiei sale, sau – de ce nu? – la evenimentele istorice pe 
care creatorul le-a trăit, pentru că – intr-un fel – poemele bacoviene par nişte 
«fragmente arheologice», evocând ruina unei fiinţe şi a unei epoci istorice”.   

La rubrica Cronica traducerilor, Laurenţiu Ulici comentează în Jarry - 
Vulpescu ediţia română din Ubu de Alfred Jarry, apreciată a fi 
„monumentală. Dintr-un întreit punct de vedere”. Mai întâi, calitatea 
excepţională a traducerii semnate de Romulus Vulpescu:  

„Cât de dificilă este tălmăcirea lui Dom‟Ubu îşi va da seama oricine, gândindu-
se fie şi numai la apetitul lingvistic extraordinar al autorului. Nevoia de 
cuvinte îl obligă pe Jarry să recurgă, pe de o parte la bogatul şi, în general, 
puţin exploatatul vocabular argotic franţuzesc, pe de alta să inventeze lexic 
prin metateze, haplologii, compuneri şi epenteze ale cuvintelor cunoscute. Cu 
un simţ al limbii care depăşeşte cu mult simpla cunoaştere şi asimilare, fiind 
îndrăznesc să spun, vecin cu creaţia lexicală, Romulus Vulpescu refuză ideea 
comodă a traducerii expresiilor aşa-zis intraductibile prin parafrază şi caută 
exhivalentul românesc exact şi ca sens şi ca aspect formal – neezitând pentru 
aceasta să inventeze la rându-i cuvinte prin mijloacele amintite mai sus. 
Parfumul ubuesc al versiunii române este, în această privinţă, fel puţin egal 
celui din textul francez.[...]În al doilea rând, monumentalitatea ediţiei române 
din Jarry ţine de aspectul grafic, de aşa-zicând estetica exterioară a cărţii. 
Înţeleg prin asta tot ce nu este text tradus, adică grafia propriu-zisă, ilustraţiile, 
formatul paginilor şi al literelor, gama coloristică a hârtiei. Autorul formulei 
grafice este, fireşte, tot Romulus Vulpescu. În sfârşit, în al treilea rând, ediţia 
română conţine, în afara textelor lui Jarry, o substanţială colecţie de amintiri şi 
opinii cu şi despre Jarry ale unor personalităţi literare de mărimi diferite de la 
Rachilde sau Jean Saltas la Thibaudet sau Apollinaire. Fără să epuizeze o 
posibilă listă de referinţe, Romulus Vulpescu  a ales cu subtilitate comentariile 
critice, urmărind, se pare, ca din succesiunea lor să se desprindă un portret 
psihic al lui Jarry şi unul critic al lui Dom’Ubu”.  

Amintind că tot lui Romulus Vulpescu  cultura română îi datorează 
versiuni exemplare din Villon şi Rabelais, Laurenţiu Ulici apreciază „actul 
foarte serios de cultură pe care îl reprezintă fiecare dintre traducerile lui”. 

Acelaşi Laurenţiu Ulici prezintă coordonatele liricii lui Boris 
Pasternak şi comentează calitatea traducerii în limba română semnată de 
Marin Sorescu: „Din confruntarea lui Sorescu cu poemele poetului rus a 
ieşit un hibrid care-i trădează pe amândoi la fel de mult, dar din alte 
unghiuri”.  

I.Constantinescu prezintă O Antologie a poeziei romantice germane, 
deplângând lipsa „marilor antologii pe literaturi, pentru a nu vorbi despre 
antologiile unor mari curente sau mişcări literare” din peisajul literar al 
momentului. De aceea, apariţia Antologiei poeziei romantice germane, realizată 



de Herta Peretz, este considerată un adevărat eveniment editorial. Însoţită 
de un Cuvânt înainte superlativ al lui Al.Philippide şi de o Prefaţă, exegeză 
temeinică a poeziei romantice germane, semnată tot de Herta Peretz, cartea 
este apreciată pentru calitatea antologării - „o perspectivă înţelegătoare 
deschisă asupra întregului fenomen romantic şi gust literar”, care 
sugerează evoluţia liricii germane de la romantismul «clasic» al lui 
Hölderlin la romantismul «nocturn» al lui Novalis şi până la evadarea din 
romantism a lui Mörike şi Richard Wagner. Recenzentul se arată surprins 
de unele obiecţii formulate în revista „România literară”, care i se par 
nejustificate.  

Constantin Călin semnează două cronici literare. Prima dintre ele are 
în vedere romanul Prins, de Petru Popescu, un roman apărut la sfârşitul 
anului 1969: „Tema morţii şi interesul autorului pentru aspectele vieţii 
citadine sunt prezente” atât în nuvelele publicate anterior, cât şi în romanul 
în discuţie. „Similitudinile între nuvele şi roman relevă caracterul 
programatic al creaţiei epice a lui Petru Popescu, cât şi faptul că moartea e 
un subiect propriu, obsesiv pentru acest scriitor care, la o vârstă când alţii 
abia debutează, el e o prezenţă literară, autor – cum se ştie – şi a două cărţi 
de versuri (Zeu printre blocuri, 1966; Fire de jazz, 1969) şi a numeroase eseuri, 
acestea din urmă mai ales remarcabile prin originalitatea şi curajul 
opiniilor, prin inteligenţa speculaţiilor. Obsesia temei morţii se trădează 
prin folosirea repetată a aceluiaşi element de vocabular – a participiului – 
prins,/-ă – în denumirea acelei stări morale nenorocite de captivitate în 
ideea morţii.[...]În roman, naratorul înfăţişează sfârşitul lipsit de eroism al 
unui tânăr.[...]Romanul lui Petru Popescu este una dintre construcţiile 
romaneşti solide, realistă în detalii, dar axată pe o concepţie modernă 
asupra vieţii, care atrage interesul asupra unui prozator dotat cu puterea de 
a evoca vaste panorame urbane şi de a descrie cu o voluptate într-un fel 
unică la noi elementele de confort proprii citadinului, cu pătrundere 
analitică şi cu serioase posibilităţi de a dizerta pe marginea unor probleme 
literare, religioase, filozofice, ştiinţifice, cu uşurinţă de mare jurnalist, însă 
consistent”.  

Cea de-a doua cronică are în centrul atenţiei volumul lui Liviu 
Petrescu, Realitate şi romanesc. Discipol clujean al lui Tudor Vianu, Liviu 
Petrescu este „un tânăr cu bună şcoală estetică şi filozofică, înclinat către 
studiul profund, dintr-un punct de privire personal, al fenomenului literar. 
Tema volumului de eseuri Realitate şi romanesc, cu care Liviu Petrescu a 
debutat editorial, e definirea nuanţată a conceptului de «relitate» în 
literatura modernă, în care accentul se deplasează «de pe factorul exterior şi 
material asupra personalităţii, lumii lăuntrice», esenţială în fond, ceea ce nu 
înseamnă – precizează autorul - «fuga de realitate», aceasta pe de o parte, şi 
descoperirea participărilor «spiritualităţii româneşti la la frământările şi 
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căutările spiritualităţii europene a secolului nostru», pe de altă parte. 
Trebuie de adăugat că modalitartea lui Liviu Petrescu de a discuta despre 
«tendinţele europene» ale literaturii române mi se pare dintre cele mai 
serioase, din moment ce afirmaţiile sale sunt susţinute cu argumente în 
general plauzibile. Se cere, cred, subliniat, efortul intrerpretativ al 
autorului, încercarea sa de a avansa dincolo de concluziile şi relaţiile critice 
deja stabilite.[...]Caracterul subiectiv al cercetării lui Liviu Petrescu ţine de 
preferinţele sale declarate pentru acei romancieri români care reprezintă o 
tendinţă opusă tendinţei generale, a realismului tradiţional”.  

Aceşti romancieri sunt cei cu care autorul eseului declară că are 
„afinităţi”: Duiliu Zamfirescu, Mateiu I. Caragiale, Liviu Rebreanu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Anton Holban, 
Gib.I.Mihăescu. „Chiar dacă iscă câteva nedumeriri sau dezacorduri, 
Realitate şi romanesc constituie o pledoarie în favoarea scriitorilor care au 
fost, în acelaşi timp şi oameni de cultură, în favoarea uneiliteraturi care 
caută nobleţea şi autenticitatea personalităţii umane. Culegera de eseuri 
prezentată de noi evidenţiază clar preferinţele şi ostilităţile unui critic 
format”.  

În articolul Gh.Şincai: Opere, I-II, Mircea Popa discută despre 
publicarea primelor două volume dintr-o ediţie definitivă şi întegrală a 
operei istorice a lui Gh. Şincai, îngrijită de profesorul Florea Fugariu, în 
colaborare cu istoricul Manole Neagoe. Este luată în discuţie metoda de 
lucru a editorilor, tehnica de transcriere şi normele de editare. Încercând să 
stabilească contribuţia prefaţatorului, istoricul Manole Neagoe, la reuşita 
ediţiei, se face observaţia:  

„Ne-am fi aşteptat ca fenomenul complex al Şcolii Ardelene să fie adâncit în 
latura lui politico-socială, înţeles ca o expresie a unei conştiinţe naţionale în 
ridicare, cu urmări din cele mai salutare pe plan ştiinţific şi cultural. Discuţia 
despre Cronica lui Şincai trebuia să-şi găsească locul într-un asemenea context 
iluminist prin raportare la lucrările asemănătoare româneşti sau străine, dar 
mai ales stabilindu-se profilul istoriografiei iluministe pe plan european, 
pentru ca atunci când se trece la prezentarea Cronicii să existe anumite puncte 
de referinţă.[...]Cronica trebuia neapărat discutată din această perspectivă, a 
laboratorului său de creaţie, şi nu numai sub acela al problemelor ridicate. Căci 
dacă din punct de vedere conţinutistic, analiza făcută de Manole Neagoe  
Cronicii ar părea suficientă,[...]sub aspect strict istoriografic nici prefaţa, dar nici 
ediţia nu oferă, cum ne-am fi aşteptat, toate datele necesare unei înţelegeri 
superioare a Cronicii şi a muncii de istoric a lui Şincai”.  

În continuare, Mircea Popa formulează, la modul general, cele trei 
sarcini care stau în faţa editorului unei astfel de opere şi constată că Florea 
Fugariu „s-a achitat onorabil mai ales de două” dintre ele: 1) a editat textul 
Cronicii după manuscrisul de bază al operei, rămas inedit şi 2) a introdus 



un sistem de note prin care se comentează exactitatea evenimentelor şi a 
datelor istorice mai importante ale Cronicii, îndreptându-le acolo unde este 
cazul. „Mai puţin a realizat editorul în privinţa stabilirii izvoarelor operei”.  

În finalul analizei sale, Mircea Popa notează: „De cea mai mare 
utilitate în cadrul ediţiei de faţă considerăm a fi pertinentul studiu al lui F. 
Fugariu despre limba lui Şincai, unde practic nu se poate face nici o 
obiecţie.[...]În concluzie, meritul ediţiei recente a Cronicii lui Şincai constă în 
faptul că ea se face după manuscrisul original. O ediţie critică în adevăratul 
înţeles al cuvântului, ea nu poate fi însă socotită, decât atunci când ar 
rezolva şi problema izvoarelor cronicii, lucru pe care aşteptăm cu adevărat 
să-l facă actualii editori”.  

Radu Cârneci semnează cronica la volumul „A treia taină“, semnat de 
Ana Blandiana: „O maturitate înaltă, o vreme a întrebărilor simple şi grave, 
o căutare a absolutului străbat elegantele poeme din A treia taină. [...] Carte 
a unor stări mature cu multe poeme de excepţie, A treia taină ne-o 
reprezintă pe Ana Blandiana într-o ipostază nouă, fericită în dramatismul 
său”.  

Laurenţiu Ulici comentează romanul lui Anghelos S. Vlahos: Stăpânul 
meu Alcibiade, formulând consideraţii teoretice generale privitoare la 
romanul istoric:  

„Un roman istoric e în definitiv un fel de a plasticiza istoria. Şi de a o pastişa, 
reluând-o, însă într-o organizare a faptelor care nu mai e ei, ci a celui care o 
foloseşte ca temă a travaliului artistic. Ficţiunea e a amănuntelor încrustate în 
trunchiul realului şi are totdeauna un sens exact: acela de a justifica viziunea 
scriitorului asupra fragmentului de istorie descris, cu alte cuvinte 
argumentează o anume interpretare a unui fapt istoric. Pentru scriitor se pune 
problema, foarte delicată, de a da impresia, inventând, că transmite, în alt fel 
decât documentele, realitatea închisă în acestea. Pericolul e dublu: fie căderea 
în ficţiune pură, şi atunci romanul respectiv e literatură pură, dar nu istorică, 
fie, dimpotrivă, abuzarea de documentarism, în ordine ştiinţifică, şi atunci 
romanul e istoric, dar nu mai e sau e prea puţin literatură.[...]Or, un roman 
istoric, în înţelesul urban şi adevărat al cuvintelor, este, desigur, dilatarea epică 
a unui fragment de istorie, dar este, deopotrivă, interpretarea personală a 
fragmentului, viziune asupra istoriei”.  

În luna iunie, Constantin Călin semnează două cronici literare: una la 
volumul Îngerul și măscăriciul (Junimea, 1970) de Mihail Sabin. Apreciat în 
contextul întregii creații a poetului, volumul pare a fi „cel mai realizat ; aici 
se evidențiază clar efortul autorului de a se individualiza în portretul 
comun al generației sale. Privită într-un context mai larg, care să 
depășească limitele etapei literare actuale, soluția ciclului nu e inedită. 
Bufonescul era un element acceptat încă de estetica romantică. Bufonul, 
măscăriciul poate să dea la iveală ceea ce inșii «normali» nu-și îngăduie. El 
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atrage atenția prin absurditatea gesturilor lui, și în discursul său incoherent 
poate fi găsit și câte un adevăr profund. [...] Literar vorbind, bufoneria e o 
sursă de de expresivitate sau mai exact un procedeu expresionist de 
înfățișare a unui univers artistic”.  

A doua cronică semnată de Constantin Călin este la volumul  
Aproximații critice (Junimea, 1970) de Mihai Drăgan, al cărui „nume a putut 
fi întâlnit destul de des de la 1960 încoace, atât în acțiunile de valorificare a 
moștenirii clasicilor, cât și în dezbaterile referitoare la literatura actuală, în 
care a manifestat o atitudine rezonabilă, comprehensive, de cercetător 
animat de gândul imparțialității, cu intenția de a aduce clarificări în 
chestiunea discutată”. Cartea oferă în prima secțiune patru studii despre 
Maiorescu și Eminescu, scrise între 1964 și 1967, partea a doua a volumului 
adună o serie de articole și cronici sub titlul Aproximații critice, iar ultimul 
articol din sumar, Prezența criticii, poate fi considerat un fel de Postfață, în 
care se fac observații critice asupra stării actuale a criticii românești. 
Apreciată a fi un „debut semnificativ în gen, Aproximații… recomandă un 
critic pasionat de misiunea sa”. 

George Genoiu comentează volumul Teatru al Iuliei Petrescu care „a 
scris despre modul de viață american. Nu știu dacă contactul cu aceste 
realități s-a consumat livresc sau la fața lucului; de fapt nici nu mă 
interesează prea mult procedeul investigației. Cert este că Iulia Petrescu a 
reușit să redea dimensiunea interioară a condiției umane într-un regim de 
alienare extremă”.  

Ion Constantinescu analizează volumul Maitreyi, de Mircea Eliade, şi 
observă aventura „contopirii celor două condiții umane – cea occidentală și 
cea extrem-orientală – într-una a depășirii lor [...]. Maitreyi este numai 
aparent un roman erotic. În adevăr, există în această carte o aparență de 
senzualitate, de haină a voluptății. Erosul e însă aici un ritual, o integrare în 
marele Cosmos.[...] Povestea lui Allan nu e povestea unui seducător, ci 
aceea a unui seducător care se transformă – anulându-se. Într-un fel, 
personajul lui Eliade e o reîntrupare a lui Don Juan. Și pentru el, erosul 
rămâne numai o etapă dincolo de care se află acel altceva pe care îl caută: 
depășirea fragmentului și contopirea în întreg, în totalitate”.  

În traducerea în limba română a eseului lui Albert Camus, Mitul lui 
Sisif, Laurenţiu Ulici observă că „e o realitate neîndoielnică a literaturilor 
romanice, şi îndeosebi a celei franceze, faptul că marii scriitori – poeţi,  
prozatori, dramaturgi – au făcut cu egal talent eseistică şi s-au dovedit, nu 
rareori, gânditori de elită, spirite puternic înclinate spre meditaţie.[...] 
Punctul de plecare în Mitul lui Sisif, ipoteza de lucru, ar fi «vindecarea 
conştiinţei de miasmele înşelătoare ale speranţei» prin împăcarea cu 
absurdul, iar demonstraţiile converg spre propoziţia morală cu care se 
încheie eseul: «Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fericit».[...]Mitul lui Sisif e 



un «Weltaschauung» închis între parantezele unei existenţe care a fost pe 
toată lungimea ei o permanentă luptă. Un curs de morală, poate, revenind 
mereu asupra unei singure categorii: fericirea, şi o didactică a vieţii în 
spiritul unui umanism lipsit de eufemisme, purificat de paleativele 
religioase, dar şi de inconştienţa placidă a resemnaţilor întru fatalitate)”. 

Ion Constantinescu comentează, din Colecția Eseuri, o colecție 
structurată pe ideea de modernitate, două apariții de ultimă oră: prima, 
Modern, modernism, modernitate, de Adrian Marino, o „carte de o utilitate 
axiomatică” care fixează apariția termenilor modern, modernism și 
modernitate la nivelul literaturii universale, dar și la cel al literaturii române; 
cea de-a doua apariție editorială - Conceptul modern de poezie, de Matei 
Călinescu - „este, după toate aparențele, un compendiu de curs. De aici 
calitățile și insuficiențele cărții. […]Nu se poate, desigur, nesocoti utilitatea 
cărții, mai ales pentru sinteza matură pe care o face și profunzimea multor 
observații. Perspectiva autorului e însă, adesea, limitată, cu deosebire în ce 
privește planul literaturii”. Impresia globală a lui Ion Constantinescu 
asupra colecției este pozitivă: „Colecția Eseuri a devenit prin toate lucrările 
apărute până acum, un autentic domeniu de interes intelectual și o invitație 
la discuție”.  

Liviu Gh. Chiscop prezintă monografia Duiliu Zamfirescu a lui Mihai 
Gafița, apreciind că cercetătorul „face, cu decență și discreție opera de 
defrișare, deschizând porți pentru cine dorește să înainteze. Avem în față o 
carte care izbutește, în primul rând, să ne furnizeze o impresionantă 
documentație, indispensabilă unor exegeze ulterioare”.  

Constantin Călin comentează volumul Orologiul (editura „Mihai 
Eminescu”, 1970) de Petre Stoica, antologie de autor, alcătuită din poemele 
volumelor publicate anterior, între 1957 și 1969, și volumul Dincolo (editura 
„Mihai Eminescu”, 1970) de Corneliu Ștefănache „care confirm părerea că 
prozatorul ieșean e un romancier cu vocație”.  

Ion Apetroaie face referiri la ultima ediție a Spiritului critic în cultura 
românească de G.Ibrăileanu, apărută la editura ieșeană „Junimea”, sub 
îngrijirea profesorului Const. Cepraga. Este apreciat „caracterul selectiv, cu 
foarte puține reduceri față de ediția a doua, de la care s-a pornit. Notele de 
subsol, cu punctarea atentă a ideilor eronate din perspectiva actuală, apoi 
tabelul cronologic consemnând pe larg și exact datele esențiale ale bio-
bibliografiei lui G.Ibrăileanu”.  

În articolul Surprizele debutului tardiv…, Constantin Crișan prezintă 
volumele de debut poetic semnate de Octavian Paler, ziarist și intelectual 
de prestigiu, și Ioan Șerb, cunoscut cercetător al folclorului, autor de 
antologii utile și studii de specialitate: „Când e bine să debutezi, editorial, 
în poezie? La 15, la 20, la 25 de ani? Estetica, stilistica, istoria literară sunt 
neputincioase în a da sfaturi precise. Ele oferă doar exemple […]. Chiar 
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debutul tardiv nu este o lege pentru reușita totală, dar mi se pare oricum 
mai înțelept…”.   

Cronica traducerilor este semnată de Laurențiu Ulici care prezintă 
cartea lui Dino Buzzati - Monstrul Clombre, considerând „versiunea 
românească a povestirilor lui Dino Buzzati, o reușită de gen. Traducătorul, 
Florin Chirițescu, a intuit bivalența schițelor, sensul interferenței realului cu 
supranaturalul, păstrând intact raportul acestora, reușind chiar, asemeni 
unui veritabil scriitor, un transfer de atmosferă cu nimic mai prejos textului 
original. Fraza e fluidă și naturală în marginile unui lexic ales și ale unei 
consecvențe stilistice remarcabile. Florin Chirițescu mi se pare a fi unul 
dintre cei mai serioși și competenți traducători din italiană din câți avem”.  

În luna august, Florin Mihailescu scrie despre Eugen Lovinescu și 
relativismul criticii: „Nu numai practic, prin cultivarea, uneori, a 
impresionismului de inspirație franceză, dar și teoretic, relativismul criticii 
lovinesciene este foarte vechi”. Analizând Notițe critice asupra criticii noastre 
din al doilea volumul al Pașilor pe nisip, semnatarul articolului vorbește 
despre „o distincție semnificativă între două genuri de critică: critica 
absolută și cea relativă.[…]Adevăratul înțeles al criticii relativiste 
lovinesciene apare limpede odată cu inițierea în 1915 a seriei de «revizuiri 
literare»”. Pentru Lovinescu „rolul istoriei literare sau al criticii istorice cum 
o numește E.Lovinescu” este: „a judeca valorile trecutului în lumina 
principiului relativității istorice și a le preciza în consecință caracterul 
reprezentativ, când există, căci cel estetic nu mai poate fi în orice caz 
perceput, întrucât nu ne mai apropiem de trecut pe calea sensibilității, 
evoluate între timp, ci pe calea cunoașterii intelectuale”. La finalul analizei 
sale, semnatarul articolului concluzionează: „Relativismul estetic al lui 
Lovinescu se dovedește în ultimă instanță o concepție foarte modernă, cel 
puțin în domeniul criticii unde excesele teoretice sunt echilibrate prin gust 
și prin contactul direct cu materia vie a operei literare. Discutabilă sub 
anume aspecte în estetica generală, mutația valorilor este în critică o 
necesitate”.  

M. Iorgulescu salută apariția Dicționarului de terminologie literară, 
„apărut la Editura Științifică sub patronajul dătător de prestigiu al Societății 
de științe istorice și filologice.[…]Necesitatea și utilitatea unor astfel de 
lucrări sunt, desigur, mai presus de orice îndoială, mai cu seamă în 
condițiile unei mari sărăcii, la noi, în acest domeniu. Dicționarul de 
terminologie literară este o opera de pionierat și faptul trebuie apreciat ca 
atare”. Cercetând cu atenție cuprinsul volumului, recenzentul notează: 
„Acest Dicționat de terminologie literară – urmărind, declarat, să definească 
pe cât posibil mai exact un «anumit fenomen sau o anumită realitate 
literară» - eșuează într-o colecție de leneșe șabloane și de explicații 
compilate. Lipsa programatică de metodă și de sistem, absența criteriilor, 



cultivarea deliberată a locurilor comune îl transformă într-o lucrare 
aproape inutilă, din moment ce tocmai «termenii de mare actualitate» sunt 
tratați «cu un suficient caracter de generalitate»”.  

Jana Morărescu recenzează volumul semnat de Liviu Rusu și intitulat 
Estetica poeziei, o carte care „va rămâne, cred, un foarte serios pilon. Derivat 
din suita unor încercări teoretice mai vechi[…]studiul de față (la cea de a 
treia ediție a sa) e o contribuție originală în câmpul fertil al fenomenologiei 
– încă nu destul de clar aplicată până acum în domeniul esteticii. O 
investigare de deosebit rafinament intuitiv ce angajează fatal nu numai 
zona propriu-zisă a poeziei, ci o filozofie a literaturii, implicit a creației”.  

În recenzia volumului Carnet inactual (1), semnat de D.D.Panaitescu, 
G.Gheorghiță pune problema actualității sale: „Care e actualitatea acestui 
inactual carnet? În mod sigur, ea e dată de încercarea de readucere în 
atenția cititorului contemporan a unor personalități și opere ale trecutului, 
făcută cu reală pasiune și căldură. După cum ne avertizează și un scurt 
«cuvânt înainte», în cele trei secțiuni ale volumului – domeniul francez, 
relațiile italo-române, domeniul italian – sunt prezentate, cronologic, «figuri 
mai mult sau mai puțin reprezentative, întotdeauna însă pitorești, ale 
literaturii respective»”.  

Pentru Liviu Grăsoiu, volumul Stații în câmpiile dezordinii, semnat de 
Mihai Tunaru, îi apare „ca un ciudat amalgam de tradițional și modern. 
Romanul este o analiză psihologică în manieră comportamentistă. Eroii, toți 
intelectuali, sunt puși în situația limită de a trăi sub spectrul morții, 
călătorind bezmetic într-un «tren fantomă» bântuit de tifos. Tren militar 
special, a cărui destinație necunoscută se pare a fi moartea.[…]Roman de 
atmosferă, deloc de acțiune, Stații în câmpiile dezordinii, descoperă un scriitor 
lucid”.  

Constantin Călin semnează două recenzii. Prima dintre ele aduce în 
atenția cititorului Noaptea inocenților de Sorin Titel, „un prozator 
impresionist, cu deosebită aplicație la tehnicile pointilliste”. Analiza 
volumului, dar și a celorlalte, semnate de același autor (sunt menționate 
Copacul, Valsuri nobile și sentimentale, Reîntoarcerea posibilă, Dejunul pe iarbă), 
îl fac pe recenzent să noteze: „Cărțile semnate de Sorin Titel, chiar și cele în 
aparență obiective, se întrunesc într-o posibilă autobiografie a sa (relatată în 
variante diferite, fiecare perfect verosimilă și, în același timp, probabilă), 
încât lectura uneia dintre ele implică și lectura celorlalte, într-o ordine 
inversă, adică pornind de la ultima către precedenta”. Observația valabilă 
pentru toate prozele lui Sorin Titel este „atmosfera melancolică, 
sentimentală, o tristețe subțire, discretă. Scriitor cu o percepție poetică a 
vieții, el e un liric, un intuitiv”. Analizînd volumul, Constantin Călin 
remarcă prezența „a două tehnici narative, amândouă ținând de 
impresionism, amândouă folosite cu virtuozitate, amândouă întâlnite și în 
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romanul Dejunul pe iarbă: una a înregistrării neutre de observații, a 
descripțiilor exsangue, a comentariului fin, ironic; alta a cumulării 
voluptoase de senzații – în special a celor vizuale, încât pot vorbi de un 
poet al lucrurilor – a comentariului vibrant, aproape patetic”. În finalul 
analizei sale, recenzentul punctează „acuitatea notațiilor, muzicalitatea 
perioadelor, într-un cuvânt eleganța scriiturii – semne ale unei conștiințe 
artistice elevate”.  

Cea de-a doua recenzie, semnată de același Constantin Călin, vizează 
placheta Inel de enigma, de Mihai Ursachi pe care îl numește „poet 
adevărat”. Cartea „are o estetică, un program estetic personal, de 
cuprindere a întregului vieții, prin sinteza sublimului cu grotescul, a 
sarcasmului cu duioșia, a revoltei cu adorația, prin nuntirea concretului cu 
metafizicul. După ce-și precizează «solia» («Eu sunt ambasadorul 
Melancoliei»), poetul cugetă asupra limbajului, într-o Încercare asupra 
cuvintelor. Frecventator al lui E.A.Poe și al romanticei germane (Novalis), 
autorul nostru asimilează creația cu magia, cu sinteza alchimică. Poetul e 
căutătorul «esenței secrete și prețioase», al esenței nobile, al formulei 
iradiante”.  

La apariția volumul Versuri, semnat de Emil Brumaru, Radu Cârneci 
punctează laudativ: „Un debut excelent. Un poet care se recomandă singur 
prin deosebita-i originalite. O poezie care se citește agreabil, picurându-ți în 
sufletalese frumuseți.[…]O conviețuire fericită a cotidianului cu marea artă. 
Un poet care excelează explorând un mediu atât de prozaic la prima 
vedere, dar pe care-l înnobilează descoperindu-i aura unei poezii de adâncă 
autenticitate”.   

O amplă analiză, semnată de Mircea Popa, aduce în atenție opera lui 
Eugen Lovinescu, unul dintre cei „trei critici care au intrat în chip mai 
accentuat în interesul generație actuale: Maiorescu, Lovinescu și 
Călinescu”. Așezând față în față cele două ediții dedicate operei 
lovinesciene, semnatarul articolului notează: „Cea dintâi ediție după 23 
August a marelui mentor al «Sburătorului» – de sub patronajul căruia a 
ieșit întreaga generație a treia maioresciană (G.Călinescu, P.Constantinescu, 
Vl.Streinu, T.Vianu, Ș.Cioculescu etc.) a alcătuit-o Ion Negoițescu, în 1968, - 
Texte alese apărute în colecția «Lyceum». Dacă ediția lui Negoițescu avea un 
caracter nenormativ, fiind izvorâtă mai ales din rațiuni didactice, cea a lui 
Eugen Simion promite a fi întâia ediție Lovinescu lucrată după norme și 
criterii științifice, ea urmărind să constituie o etapă intermediară, dar 
reprezentativă, spre o ediție critică globală”.  

Se fac câteva comentarii critice asupra prefeței:  

„Studiul amplu și bine documentat al lui E. Simion asupra personalității 
lovinesciene nu acoperă decât în parte nevoile unei prefețe ce urmează a 
deschide seria unei ediții în patru volume, cuprinzând Criticele, Memoriile, 



volumele Aqua forte și Istoria literaturii române contemporane (1937), deoarece 
tocmai acestor volume li se acordă un spațiu minim. Urmărind mai ales 
evoluția concepției critice lovinesciene, prefațatorul nu abordează de fapt 
niciuna din problemele de bază ale principalelor volume puse în discuție. Arta 
prozatorului, a memorialistului sau cea a istoricului literar este eclipsată total 
de funcția critică”.  

Simion Bărbulescu recenzează Cântece de amurg, semnat de Virgil 
Carianopol. Plasat cronologic după volumul de Versuri, apărut în 1967, 
„care facilita operația critică de urmărire a evoluției poetului de la 
suprarealismul începuturilor la tradiționalism, Virgil Carianopol se 
prezintă cu recentele Cântece de amurg, în care nota dominantă o constituie 
acceptarea calmă, înțeleaptă a trecerii”. Tipul de poezie pe care îl propune 
scriitorul este unul de „autocontemplație elegiacă, în tipare clasice foarte 
cuminți, lipsită de sugestie, orientată spre un didacticism absorbit estetic, 
fără discursivitate. Autoportretistica lirică pune în lumină aspecte 
caracterologice ale unei vieți anapoda, în care erorile sunt dezvăluite la 
modul confesiv-litanic”. Analiza volumului îi dezvăluie recenzentului un 
scriitor care „realizează o poezie a vetustății cu sonorități grațios-etice, pe 
linia unui didacticism superior absorbit în imagine, și în spiritul tradițiilor 
național-folclorice reinterpretate estetic”.  

Recenzând Amarul sânge al strugurilor, de Constantin Apostol, Liviu 
Chiscop consideră că „acesta, deși se realizează în concretul unor cazuri, 
rezistă în primul rând prin fresca socială pe care o oferă, prin atmosfera 
unei epoci revolute, încărcată de pitoresc și inedit”. Stilul se remarcă prin 
„simplitatea tradițională, este conștiincios și exact. Un roman frescă cum 
este Amarul strugurilor al lui Constantin Apostol, ne destinde și ne redă 
nostalgia epicului și a logicii de construcție care ne captivau altădată, deși 
emoția pe care ne-o provoacă nu este integral estetică, și de cunoaștere 
istorică”.  

Despre Ora închiderii, de Titu Constantin, recenzentul Alexandru 
Călinescu notează: „Deși voga prozelor scurte a trecut și nu puțini sunt 
temerarii care își încearcă forțele direct în roman, debutul cu «volumul de 
povestiri» pare a rămâne o etapă greu de înlăturat. Pentru Titu Constantin 
[…], această experiență va fi, cred, utilă: tânărul prozator are idei, are 
fantezie, imaginație, construiește narațiunea cu răbdare, dar îi lipsesc, 
deocamdată, siguranța stilului, echilibrul și rigoarea scriiturii. Autorul are 
predilecție pentru simboluri, pentru situații-limită, atmosfera frazelor sale e 
cețoasă, încărcată uneori curat onirică”.  

Constantin Călin semnează două recenzii. Prima dintre ele vizează 
„volumul de eseuri și comentarii literare, Lampa lui Diogene, apărut la 
Editura Eminescu” și semnat de Ștefan Aug. Doinaș. Cartea este „un pro 
domo al poetului, dar și confesiunea unui pedolog literar. Punctul ei de 
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plecare e, s-a spus (Gheorghe Grigurcu), o mare pasiune pentru poezie și, 
aș adăuga, o egală pasiunea pentru înțelegerea actului creator și explicarea 
nuanțată a categoriilor și conceptelor esteticii liricii moderne.[…] 
Comentariile de o rară eleganță în jurul unor noțiuni ca metaforă, viziune, 
formula, manieră, clișeu poetic, ton, gesticulație, inefabil, situație 
poetică, inteligență artistică, real, imaginar, poezie impersonală, 
temperament liric, inovație etc, conduc spre ideea necesității unei 
conștiințe artistice ferme, a unei cunoașteri de sine a creatorului, a bunei 
orientări a aptitudinilor, a adecvării mijloacelor de expresie 
temperamentului, a obligativității îmbogățirii structurii sale intelectuale și 
integrării în marea cultură”.  

A doua recenzie aduce în centrul atenției volumul lui Ion Negoițescu, 
Însemnări critice, o carte care „constituie o provocare la controversă, ca, de 
altminteri, și celelalte volume.[…]Critica lui I.Negoițescu reprezintă o 
orientare de avangardă a criticii românești actuale, animate de nobile 
ambiții. Ea descoperă o altfel de stare, un alt destin literaturii autohtone. 
Examenul suprem al acestei orientări îl va constitui o operă de sinteză”. Cu 
obiectivitate, recenzentul punctează că „ceea ce stârnește oarecari îndoieli 
nu e voluptatea (superior polemică) a criticului de a da un lustru nou 
anumitor valori ale trecutului și chiar de a le supraestima, ci spiritul 
partizan manifestat în abordarea unor scrieri contemporane”.  

Despre lirica lui Florin Mihai Petrescu, Radu Cârneci consideră că 
aceasta „s-a decantat într-un mod surprinzător, având sonorități cu 
limpezimi de cristal, aducând în noile-i poeme, un anume aer de vers clasic, 
frumos și, uneori, adânc cizelat, dăruindu-ne satisfacția unui poet împlinit, 
cu deplină personalitate artistică”. Cu volumul Între pământ și stele 
(Junimea, 1970), autorul se dovedește „un dăruit poet al iubirii mereu 
triumfătoare în artă. Majoritatea poemelor sunt sub aura acestui sentiment, 
relatându-ne stări poetice dintre cele mai alese. Iubirea este pentru poet o 
permanență, o siguranță, o perfectă tovărășie în grădina frumosului”.  

Mircea Popa salută apariția volumului Opere de Mihai Sadoveanu 
căci „rămasă timp de trei ani la volumul 20, opera lui Mihai Sadoveanu 
părea să se fi oprit definitv în acest punct editorial, dacă, recent, editura 
Minerva nu ar fi avut fericita inspirație să reia seria Operelor dându-ne al 
21-lea volum”. Considerat un „remarcabil act de cultură ce ne obligă prin 
valoarea și amploarea lui”, scopul demersului este de a semnala „sumar, 
câteva din problemele pe care o viitoare discuție asupra acestei ediții ar 
putea să le aprofundeze și să le dezvolte”.  

Analizând volumul, recenzentul notează: „Deși eterogen, volumul 
face dovada admirabilelor calități de povestitor ale scriitorului. Ceea ce te 
izbește aici, ca și în întreaga sa operă, este fascinația reală a povestirii, 
puterea de evocare și de seducție ce se degajă din ea, chiar când este vorba 



de cel mai banal subiect cu putință.[…]E o poezie a misterului, a pădurii și 
a muntelui de o atât de copleșitoare vibrație interioară încât salvează de la 
banal și gratuit foarte multe din povestirile sale așa-zise realiste, dându-le și 
o dimesiune și proiecție fabuloasă, mitică”. 

Prima dintre cele trei recenzii, semnate de Constantin Călin, prezintă 
volumul Campanii, de Mihai Ungheanu, un critic „care cunoaște foarte bine 
misiunea și rigorile profesiunii, dar încă nu și farmecul ei. Autorul acestei 
cărți (titlul coincide cu al unui volum proiectat de G. Ibrăileanu, nerealizat 
însă), unitar și – în multe privințe – un exemplu pentru debutanții în gen, 
are un temperament energic, pronunțat polemic, și manifestă, de pe acum, 
abilități de protagonist”. Lectura volumului îi relevă recenzentului un critic 
care „are o platformă etică, un program cultural deschis, legat de solicitările 
momentului”. Semnalând cu obiectivitate „cele puține câteva importante 
contraziceri[…]și unele neglijențe stilistice[…]adaug, imediat, că 
inflexibilitatea  poziției lui M. Ungheanu, în Campanii, poate fi și trebuie 
interpretată ca semn al unei personalități critice în plin proces de 
consolidare. Prolegomena la o ulterioară activitate critică, Campanii e o carte 
de ideologie literară pe cât de ambițioasă, pe atât de interesantă”.  

A doua recenzie, semnată de același Constantin Călin aduce în 
centrul atenției volumul Simple „întâmplări cu sensul la urmă, de Alexandru 
George, „un prozator de o maturitate ieșită din comun, deși debutant, e un 
literat, adică un tip de scriitor cu o structură preponderant analitică și 
critică, interesant prin subtilitatea gustului său, dublat de o serioasă cultură 
artistică, mai mult decât prin posibilitățile imaginative”.  

Analizând volumul, recenzentul notează: „Ceea ce m-a impresionat la 
lectura celor zece nuvele ale volumului e noblețea scriiturii, eleganța 
referințelor la diverse situații mitologice ori literare, perfecta stăpânire a 
neologismului, bazată pe exacta cunoaștere a mai multor limbi moderne, în 
tot – un nivel de superioară intelectualitate”.  

Ultima recenzie din cele trei, semnate de Constantin Călin, este 
dedicată volumului Pe o vârstă de băiat (Ed. Eminescu, 1970), de Constantin 
Ștefuriuc. Cartea „reprezintă serii de exclamații lirice, a căror primă calitate 
e sinceritatea. Prin acuitatea și prospecțimea percepției, Ștefuriuc e, într-
adevăr, un poet «dureros de sincer». Închise în termenii simbolisticii 
tradiționale, sensurile morale ale acestei lirici se recunosc lesne: o sete 
romantică de înalt, adică de ideal și de puritate. De aici teama de a muri, 
«cu cerul prea aproape» și de a trece într-un trup banal, comun tuturor 
vârstelor în afara adolescenței, care, deocamdată, este metaforic vorbind, 
mitologia, regatul inspirației sale: «Prinț adolescenței mă declar»”.  

Analizând volumul Până la Iov (Ed. Eminescu, 1970), de Adrian 
Munțiu, recenzentul Radu Cârneci notează: „Sunt poeți care la prima 
lectură nu-și lasă cu ușurință descoperite valențele, punctele de pornire și 



 

56 

 

chiar obsesiile, înfundându-se într-un anume «ermetism», explorând 
anumite stări ale subconștientului sau arborând o metaforă a ideii 
respective care cu anevoință poate fi receptată, «gustată». Dar care odată 
«descoperit», îl recitești cu atenție, procurându-ți o lectură mai mult decât 
agreabilă, pasionantă. Este și cazul poetului Adrian Munțiu care în a patra 
sa carte, Pînă la Iov, realizează o poezie densă, îndurerată, o poezie a 
marilor întrebări – mai ales despre moarte – a incertitudinilor atroce – mai 
ales despre viață, a credinței.[…]Însuși titlul ne duce la ideea unei încleștate 
lupte cu durerea celui în cauză, încercat și rănit și hărțuit de mistuitoarele-i 
monologuri și pe care le onorează cu stoicism, adânc filozofând și prin 
aceasta deosebindu-se și depășindu-și modelul biblic”.  

Despre monografia Mateiu I. Caragiale, recenzentul Radu Cârneci 
elogiază „meritul lui Teodor Vîrgolici de a se fi angajat într-o asemenea 
întreprindere, ale cărei riscuri nu sunt puține, înainatea altora cu mai mari 
ambiții și pretenții”.  

Cu obiectivitate, sunt enumerate aspectele mai puțin reușite ale cărții: 
„Nu vom da peste analize inedite, peste interpretări surpinzătoare sau 
peste demonstrații de virtuozitate a speculației”. Ceea ce a urmărit autorul 
„a fost realizarea unei Introduceri corecte în opera lui Mateiu din care să 
nu lipsească nici una din judecățile sau analizele serioase anterioare, 
talentul autorului fiind acela de a pune în pagină, de a sintetiza[…] 
adevărurile asupra operei mateine. Nu ni se spun lucruri noi, dar ceea ce se 
spune are avantajul și prestigiul faptului verificat”.  

În finalul analizei, se admite faptul că „nu putem decât să 
recunoaștem, în virtutea altor rațiuni, meritele – nu puține și deloc 
neglijabile - , utilitatea și oportunitatea monografieie sale”.  

În Gheorghe Tomozei sau neîntrerupta Poezie, Constantin Crișan 
semnează o „cronică psihanalitică” asupra scriitorului invocat în titlul: 
„Cine a urmărit destinul poeziei lui Gheorghe Tomozei a putut, cred, să 
cunoască în adâncime o conștiință artistică și un talent în continuă 
dinamică ascendentă. Nu e adevărat că talentul este o chestiune pur 
ereditară; el este un criteriu estetic, astăzi tot mai uitat, o «canti-calitate» 
care evoluează în timp, în condițiile Inteligenței personale, dar și în 
perimetrul unor date sociale, psihologice, istorice chiar”.  

Analiza volumelor Pasărea albastră (1956), culegerea Altair, Suav 
anapoda, îl conduce pe semnatarul articolului la concluzia că „Tomozei face 
parte dintre acei poeți pe care îi citim și pentru plăcerea lecturii gratuite, nu 
numai profesional; el ne întărește convingerea că într-un peisaj liric minat 
de abstracție și ecuație de labirint, se poate scrie modern (și modernist 
chiar!) fără a preda cheile sfintei limpezimi clasice. Limpezimea 
nemimetică, personală”.  



Cronica dramatică, semnată de Mihail Sabin, propune două piese: 
prima dintre ele este Mielul turbat de Aurel Baranga: „Vorbim despre un 
text care, la aproape două decenii de la premiera absolută, a pierdut mult 
din actualitatea sa. Strălucirea polemică a pălit, curajul civic s-a desprins de 
înlănțuirea de fapte ce-l definea.[…]Mielul turbat și-a propus să înfrunte 
birocratismul, dar birocratismul a îmbrăcat mereu forme mai nocive decât 
cele care reies din piesă. Și-a propus să țintească la stâlpul infamiei 
slugărnicia, dar slugărnicia a avut întotdeauna fațete mai subtile decât cele 
pe care le desconspiră piesa”. Despre spectacol în sine, se apreciază că 
acesta „se află pe coordonatele onestității profesionale. Regizorul I.G. Russu 
a descoperit în piesă unele momente de prospețime. El a încercat să 
aprofundeze, mai ales în final, civismul și elementele de polemică. Impresia 
lipsei de unitate stilistică vine de la inconsecvența cu care regia a pendulat 
între farsă și teatru de atitudine”. În finalul cronicii sale, Mihail Sabin laudă 
reușita actorilor de la teatrul băcăuan: „La deschiderea actualei stagiuni, 
teatrul Bacovia a încercat să demonstreze perenitatea unui text dramatic  
mai vechi. Scris într-o epocă de căutări, definiri și tinerețe a dramaturgiei, 
intreprinderea era hazardată și riscul era implicit”.  

Cea de-a două piesă este Procurorul și aparține scriitorului bulgar 
Gheorghi Djagarov: „Din punct de vedere al construcției dramatice, piesa 
nu se distinge în mod deosebit, personajele își refuză destul de des arderea, 
dar caracterul angajat al acestei opere politice, pasiunea cu care se 
formulează marile adevăruri ale epocii, ardoarea confruntărilor, o duc spre 
tulburătoarea sensibilitate a omului contemporan. De aceea premiera pe 
țară a teatrului din Galați rămâne un act de noblețe artistică și etică”.  

Analiza volumului Opere I-V de Al. Macedonski îl face pe recenzentul 
Mircea Popa să aprecieze la superlativ demersul lui Adrian Marino: „Iată în 
sfârșit o ediție despre care nu se poate scrie decât la superlativ! Autorul ei, 
Adrian Marino, s-a ambiționat să ne dea o lucrare pe măsura capacităților 
sale de critic și istoric literar, o ediție care să-l reprezinte atât pe îngrijitor, 
cât și pe scriitor. Căci Al. Macedonski (de la moartea căruia se împlinește 
jumătate de secol) și-a găsit în A. Marino interpretul și editorul ideal, care a 
recompus cu vădită artă, concepție și metodă de lucru superioară, întreg 
itinerariul spiritual al poetului Nopților, parcurgând el însuși, pas cu pas, 
toate etapele vieții și creației poetului, și încă ceva în plus: căci restituția se 
face de la nivelul epocii noastre de acum și în conformitate cu ea”.  

Cu Jurnal în China,  Eugen Barbu „e interesat nu numai de  o perioadă 
din istoria Chinei sau de un singur domeniu al vieții chineze, ci de China în 
ansamblul ei, de simbolurile și semnificațiile fenomenului chinez. Îl 
interesează accesul la esență, la principiu”, e de părere, Constantin Călin, 
recenzentul cărții, care continuă: „Nici un efort nu i se pare autorului inutil 
pentru a înțelege nuanțat specificul chinezesc. Îl interesează, deopotrivă, 
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trecutul și prezentul, orașul și satul, strada, uzina, bazarul, arhitectura, 
caligrafia, pictura, sculptura, teatrul, artizanatul, muzica, literatura, 
filozofia, politica, mitologia, emblematica, astrologia, ceremonialul, arta 
culinară chineză, moravurile chineze”, într-un cuvânt „o carte de excepție a 
memorialisticii românești”.  

Același Constantin Călin recenzează cartea lui Laurențiu Fulga, 
Moartea lui Orfeu: „Operă complexă – lirică, epică, dramatică, simbolică -, 
Moartea lui Orfeu se oferă înainte de orice drept o dezbatere morală, 
angajantă. Romanul înfățisează starea de criză prin care trece un sculptor în 
urma unei întâmplări tragice: moartea iubitei și inspiratoarei sale, Horația, 
la o vârstă strălucitoare și de o boală care încă umilește medicina”. Lectura 
și analiza volumului îl fac pe recenzent să-i admită valoarea: „Alături de 
Alexandra și Infernul, care într-un fel îl anticipa, romanul Moartea lui Orfeu 
constituie un moment de vârf în cadrul operei lui Laurențiu Fulga și o 
realizare remarcabilă a prozei române contemporane”.  

Despre versurile din volumul Corăbii, semnat de Monica Pillat, Radu 
Cârneci notează: „Pură și muzicală, sinceră, directă și gravă, poezia din 
această carte te cucerește de la prima lectură, purtându-te într-o lume 
aparte, în care poeta oficiază ca într-o sfântă dumbravă dacică: adânc și 
înalt și, parcă, imaterial”.  

Același Radu Cârneci analizează volumul Țara bătrânului fotograf, de 
Florin Muscalu care „se înscrie printre tinerii poeți destul de controversați. 
Fapt sigur este că autorul este un poet sincer cu el însuși, bântuit până la 
obsesie de o serie de simboluri și idei poetice pe care le adâncește 
căutându-le frumusețea și adevărul, sculptându-le în forme adeseori 
ciudate, de multe ori neașteptat de originale. Toate acestea vin dintr-un fel 
impresionist de a vedea lumea, marile ei probleme dintotdeauna 
traversând conștiința poetului fie la modul elegiac, pe care îl prefer, fie prin 
mijlocirea unui discurs poetic intim, în care poetul își dăruie sufletul ca pe o 
flacără pentru toți”.  

Virgil M. Mirescu comentează volumul lui C.Noica, intitulat Rostirea 
filosofică românească, o carte care s-a născut „cercetând izvoarele filozofice 
mai vechi și confruntându-le cu istoria limbii și a culturii românești”, fapt 
ce i-a permis filozofului C. Noica „să deslușească în varietatea și 
schimbarea de sensuri a unor cuvinte, virtuți filozofice mult mai adânci 
decât suntem deprinși a vedea, în mod obișnuit. Rezultatele acestei 
cercetări au fost consemnate într-o serie de mici eseuri, publicate în mai 
multe reviste de cultură.[…]Aceste comentarii filozofice au fost grupate în 
cinci cicluri, reflectând câteva teme fundamentale: sinele și sinea, ființa, 
devenirea, rânduiala, viața și societate, așa cum se reflectă ele în rostirea 
românească”. Cu toate acestea, observă recenzentul, „cartea lui C.Noica nu 
este o lucrare de lingvistică, așa cum ar putea părea la prima vedere, ci o 



meditație filozofică pe marginea limbii românești.[…]Meditația lui Noica 
asupra destinului unor cuvinte este o meditație asupra istoriei poporului 
român, privită nu numai printr-o atitudine paseistă, nostalgică sau 
melancolică, ci și ca un rezervor sau nucleu de posibilități”.  

Matei Călinescu scrie despre Macedonski și poezia modernă, notând că 
acesta „anticipează, mai mult decât prin ideologia lui literară, prin 
sensibilitatea lui stăpânită de demonul polemicii, sau, mai simplu spus, prin 
spiritul lui de contradicție, orientările poetice moderne, a căror substanță o 
alcătuiește un esențial nonconformism, o voință radicală de revizuire a 
normelor admise ale poeziei. Iată de ce exemplul lui Macedonski a fost atât 
de fertil”.  

Completând fericit tabloul literar al epocii, paginile revistei „Ateneu” 
din 1970 publică multă poezie (semnată de Leonid Dimov, Mihai Steriade, 
Horia Gane, Ovidiu Hotinceanu, Gheorghe Crăciun, Florenţa Albu, Ion 
Lazu, Iolanda Filipescu, Cristofor Vitencu, Ernest Gavrilovici, Victor 
Eftimiu, Ovidiu Genaru, Adrian Păunescu, George Alboiu, Adrian Munţiu, 
Lucian Valea, Marius Robescu, Mihai Ursachi, Maria Banuş, Radu Cârneci, 
Agatha Grigorescu Bacovia, Gabriela Melinescu, Emilia Căldăraru, Marta 
Bărbulescu, Maria Petra, Stelian Cucu, Nicolae Creţu, Gheorghe Istrate, 
Marcel Mureşan, Vasile Buţan, Ioan Ivan, Elena Cătălina Prangati, Dragoş 
Vicol, Valeriu Gorunescu, Şt.A.Banaru, George Damian, Victor Frunză, 
Virgil Teodorescu, Mihail Sabin, Ion Rahoveanu, Ion Petrache, Adrian 
Beldeanu, Andrei Ciurunga, Dan Rotaru, Octavian Voicu, Mihai Ursachi, 
Monica Pillat, Ion Trandafir, Ștefan Tănase, Petru Vălureanu, Dan 
Gavrilovici, Paul Sân-Petru, Vera Lungu, Haralambie Țugui, Mihail Sabin, 
Valeriu Gorunescu, George Vrânceanu, Aurel Butnaru, Toma Michinici, Ion 
Trandafir, Ion Beldeanu, Ion Murgeanu, Vasile Bardan, Nicolae Motoc, Ilie 
Dan, Valeriu Armeanu, Sterian Vicol, Victor Eftimiu, Stelian Cucu, Al. 
Jebeleanu, Ion Sofia Manolescu, Ernest Gavrilovici, Ion Potopin, Constantin 
Gavriliu, Paul Drumaru, C. Niculescu, Victor Croitoru, Ana Mâșlea, L. 
Dorian, Coca Anghelidi Alexandrescu, Violeta Zamfirescu, Elena 
Podoleanu, Margareta Caratase, Traian Lalescu, Ion Minulescu, Florentin 
Popescu, Vasile Velneciuc, George Damian, Marcel Mureșanu, Iustin 
Moraru, Ovidiu Genaru, Octavian Voicu, Ion Crînguleanu, Ovidiu 
Hotinceanu, Ion Tudor, Marta Bărbulescu, Octavian Georgescu, Maria 
Petra, Constantin Știrbu, Constantin Ștefuriuc, Ioan Ivan, Ion Dragomir, 
Florentina Ceaușescu, Gheorghe Crăciun, Geo Bogza, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Leonid Dimov, Damian Ureche, Cezar 
Baltag, Ion Bănuță, Rusalin Mureșan, Ștefan Banaru) fragmente de proză 
(sub semnătura lui Toma Spătaru, Radu Mareş, Radu Ghidrigan, Vasile 
Băran, Maria Luiza Cristescu, Eugen Uricariu, George Sidorovici, Eugen 
Zehan, Ana Barbu, Adrian Costache, Cicerone Cernegura) şi teatru 



 

60 

 

(fragmente): Faună în colivie, de George Genoiu şi Final de mare montare, 
discurs dramatic în două părți, de Mihail Sabin.  
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STUDIU  COMPARATIV  AL  TERMINOLOGIEI   GRAMATICALE 
 ÎN  LUCRĂRILE  LUI  IENĂCHIȚĂ  VĂCĂRESCU (1787)  

ȘI  C.DIACONOVICI-LOGA (1818)  

 
Abstract: The comparative study between Ienachiță Văcărescu′s paper 
„Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduielelor 
gramaticii românești”(1787) and Constantin Diaconovici Loga′s 
„Orthografia sau dreapta scrisoare”(1818), highlights the Romanian 
grammatical terminology features, the effects and the patterns chosen by 
the two scholars. I have studied the way that Văcărescu′ famous paper 
influenced the terminology, in a phonetical and grammatical manner, used 
in Constantin Diaconovici-Loga′s  „Orthografia”. 

Key-words: grammatical terminology, orthography, literary norm/rule 
regulation. 

Am studiat lucrarea lui Ienăchiţă Văcărescu, Observaţii sau băgăride 
seamă asupra regulelorşiorânduielelor gramaticii româneşti [1], tipărită în 1787, 
care nu s-a bucurat până acum de realizarea unei ediții critice. Lucrarea lui 
Văcărescu a influenţat, pe lângă gramatica lui Radu Tempea[2] şi pe cea a 
lui Paul Iorgovici[3], Iordache Golescu[4] şi Ion Heliade Rădulescu[5], așa 
cum evidențiază C.Cîrstoiu în prefața la Poeții Văcărești[6]   (vezi C. Cîrstoiu, 
*** Poeţii Văcăreşti, 1982, p. 29), rămânând de cercetat, în cele ce urmează, în 
ce măsură l-a influențat și pe Constantin Diaconovici-Loga. 

Comparația noastră va viza aspecte privitoare la fonetică și ortografie 
și pe cele privitoare la terminologia gramaticală. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea exista tendința de simplificare a 
sistemului ortografic. Văcărescu a încercat acest lucru, dovadă fiind 
semnalarea faptului că slova w putea fi înlocuită cu ‚t,dar și faptul că, în 
locul sloveiñeste întrebuințată slova t, iar grafemele q, ¥,´sunt catalogate 
inutile (”prisositoare”). În concluzie, ceea ce are în intenție Văcărescu este 

de a elimina caracterele poligrafice şi pe cele fără valoare fonetică reală. 
Văcărescu renunță atât la dubletele grafice, la slovele compuse, cât şi la 
accentele care nu corespundeau fonetismului limbii române. Inventarul 
grafematic al gramaticianului cuprinde 33 de slove (slovele ignorate sunt: q 

, u, ¥, ´, ™, ø, å, ü, æ, ç), spre deosebire de sistemul alcătuit din 43 de 
caractere cuprinse în alfabetul chirilic tradiţional, însă aceste zece slove nu 
sunt eliminate în totalitate, ci sunt analizate fiecare în parte, doar pentru 
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faptul că ilustrau o realitate în scrierea vremii, și astfel le întrebuințează 
doar izolat. 

Există între „Orthografia”  lui Diaconovici-Loga ș i textul „Observaţii 
sau băgăride seamă asupra regulelorşiorânduielelor gramaticii româneştial lui 
Ienăchiţă Văcărescuasemănări în ceea ce privește regulile ortografice 
enunțate, dar și deosebiri, mai cu seamă la nivelul terminologiei adoptate. 
Dacă Diaconovici-Loga folosește, în mare parte, neologisme de origine 
latină, dar și calcurile lexicale, I. Văcărescu, cunoscând foarte bine italiana, 
păstrează termenii din această limbă, precum și cuvinte din slavonă, 
impuse oarecum în uz. Preluaţi din nomenclatura gramaticală slavonă, 
regăsim cuvinte precum s l o v ă ,  a  g l ă s u i ,  glasnic, neglasnic , termeni pe 
care îi adoptă atât Văcărescu, cât și D. E. Brașoveanu în Gramatica 
rumânească sau Radu Tempea în Gramatica românească. 

Văcărescu în Observaţii a distins literele de sunete vorbind despre 
pronunția și ortografia slovelor, a oferit definiții clare și clasificări puține:  

„Se numesc g l a s n i c e , căci fieștecare singurăîși glăsuiește pronunția sa, a, 
e, ï nemaifiind trebuință a zice alfa sau azi și est, și ijă.” 
”Iar cele n e g l a s n i c e  să numesc așa, căci nu poate o slovă singură să-și 
glăsuiască pronunția sa dă nu va fi legată cu vreuna din cele glasnice.” 
(Observații, I. Văcărescu, p. 3) 

Autorul Observațiilor identifică nouă g l a s n i c e  (vocale): a, ê, ï, i, o, 

ß, ø, Σ, √și douăzeci și patru n e g l a s n i c e ( consoane): b, v, g, d, Ω, j, k, l, 

m, n, p, r, s, t, ®, f, x, c,ç, ‚, w, Ù, π,¡¡. 
Vocalele sunt clasificate astfel: 
a) l u n g i  sau m a r i: i, ø, Σ, 
b) s c u r t e  sau m i c i : ê, o, ßși  
c) d ă  o b ș t e  ( comune) : a, ê, √. 

Această clasificare este apropiată de cea a lui Eustatievici Brașoveanul 
care, alături de vocale lungi, scurte și de obște, încadrează și diftongii pe care 
îi numește ”de doao ori glăsuitoare”, diferența făcând-o Văcărescu care 
elimină multe dintre slovele cuprinse în clasificare de Brașoveanul (v. mai 
sus). Este evident că Văcărescu a avut ca punct de sprijin lucrarea lui 
Eustatievici Brașoveanul. 

Dacă Diaconovici-Loga vorbește de doao sunătoare ascunse, I. 
Văcărescu operează cu noțiunea de d i f t h o n g  definindu-l ca fiind ”o 
unire de doao slove glasnice într-o pronunție și să numește de greci așa” 
(Observații, I. Văcărescu, p. 3). Aceștia sunt în număr de opt la Văcărescu: 
ê˛û, ™, æ, ü, ïê, oa, Σa, ¨și û mut (¨și û mut ” făcut dinu”, p. 4), spre deosebire 
de Diaconovici-Loga care găsește doar trei: æ, ™, ü. 

Ambii autori nu disting noțiunea de semivocalele, vorbind de vocale 
care se pronunțăîmpreunăîn încercarea de a defini diftongul sau ”cele doao 
sunătoare ascunse”. 



Consoanele sunt împărțite în:  
a) î n d o i t e (duble):b , j , w, Ù, π, definite de Văcărescu așa, deoarece 
”făcu din doao glasnice una, din mp - b, din sd  -j ,  din, ‚t - w, din ks - Ù, din is 

- π” (Observații, I. Văcărescu, p. 4) 
b) s c h i m b ă t o a r e : v , g , d , Ω , j , k , m , s , t , c, ç , w, ¡,¡. Acestea 
sunt definite așa, deoarece ”să schimbă la înduplecările numelor, cumv cum , 
gcu¡,dzcut c, skînw” (Observații, I. Văcărescu, p. 4). 

Se poate observa lesne că slovelej , w  sunt încadrate atât la 
consoanele îndoite (duble), cât și la schimbătoare.  
c) n e s c h i m b ă t o a r e : l , n , p , r , ƒ , f , x , ‚ .  

În ceea ce privește sistemul ortografic, Văcărescu realizează o 
încadrare sumară, succintă, însoțită de exemple pentru fiecare slovă, făcând 
precizări referitoare la pronunția și la scrierea lor, neabordând însă 
situațiile particulare. 

Pentru slova ê I. Văcărescu menționează doar că se pronunță[e] 
atunci când are înaintea sa o consoană, dar se pronunțăși [ie] când nu este 
”legată” de o consoană înaintea sa, neprecizându-se aici poziția acesteia 
față de vocala învecinată, provocând nedumerire. Spre deosebire de acesta, 
Diaconovici-Loga caută să localizeze cât mai precis slovaê în cuvânt, astfel 
că acesta îi atribuie valoarea fonetică [e]în cuvinte străine, dar și românești 
când este precedat de o consoanăși îi atribuie valoarea [ie] când apare în 
cuvinte românești la început de cuvânt și când are înaintea sa o vocală. 
Însă, ceea ce mai diferențiază cele două reguli este faptul că I. Văcărescu 
transpune în practică teoria, oferind exemple care ilustrează atât scrierea, 
cât și pronunția: trêb√ê’wê – trêb¨ïê’wê (Observații, I. Văcărescu, p. 95). 

„Tonul lui [e] (ê) stă limpede în cuvinte streine, aşijderea în cuvinte româneşti 
având înaintea sa nesunătoare litără, precum: Eufráth (EÊ¨fráƒ), Etna (Eµtna); 

déget (dê’¡êt), léu (lê’¨).  Litera [e] (ê) se  întrebuinţează ca un [ie], în cuvintele 
româneşti stând la început şi iar când are înaintea sa sunătoare, p.e. iepure 
(êµp¨rê), ied (eµd), lupoaie (l¨póê), câmpíie (kømp∕’ê).” (Orthografie, Loga, p. 9) 
„ê- și acesta cându iaste legat cu slovă neglasnicăînaintea sa, pronunția iaste 
curată: arê, iar cându nu iaste legat cu slovă neglasnică, pronunția însă face ca 
cum ar fi legat cu un [i]: ê¨-ö¨, êl¨-öl¨,trêb√ê’wê-trêb¨ïê’wê,și ortografia sa iaste 
una, unde să va cuveni a cădea” (Observații, I. Văcărescu, p. 97). 

Despre ï, i, û Văcărescu notează că au aceeași pronunție, dar altă 
ortografie. Dacă Văcărescu ne indică folosirea slovei ï numai înaintea 
vocalelor, Constantin Diaconovici-Loga adaugă că se întrebuințeazăși la 
început și la mijlocul cuvintelor streine.   

„La începutul şi la mijlocul numelor streine p.e. Iov (ÛÊΣv), Iordán (ÛÊΣrdán), 

filosofía (Fïlosof∕́a)” (Orthografie, p. 10) 
”Înainte de toate slovele glasnice: ïΣan, ilïê, a v ¨ cïê”  (Observații, Loga, p. 97) 
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În ceea ce privește slova i, Văcărescu face mențiunea că se pune 
înaintea consoanelor, în timp ce Diaconovici-Loga precizează că i se pune și 
la începutul și la mijlocul cuvintelor românești, dar și la substantive 
nearticulate, indicând pluralul, la adjective care sunt precedate de 
substantivul determinat, la a II-a persoană a verbului, la substantivul 
articulat hotărât după slova ï. 

De asemenea, Loga diferențiazăi lung de i scurt, analizând amplu 
situațiile aparte: 

„ i (i) Lung se pune la începutul şi la mijlocul cuvintelor româneşti, p. e. Inimă 
(i∞nimß), trimís (trimi ́s). Aşijderea, în cuvintele cele streine de la greci purcese 
unde acolo scriindu-se cu [ia] (å), în limba românescă se scriu cu [i] (i), precum: 
Ilíe (IÊliê), Iisus (ÛÊisÁs). 
Însamnă acest [i] (i)  se face scurt şi se întrebuinţează: 
a) La numele înfiinţetoare sau substantive; luându-se acestea fără hotărâre, p. 
e. Oameni („µameniÂ), pómi (pómiÂ) 
b) La numele însuşitoare sau adective punându-se după nume înfiinţetoariu, 
p.e. pómii  vérzi (pómïi˘ vếryzi˘), vásele lárgi (vásêlê lár¡i˘) 
c) La a doaa persoană a verburilor în numărul singuratec şi multoratec., p. e: 
Tu  cânţi (tÁ kå∆nci˘), vói cântáţi (vóiÂ kåntáci˘), tù cântáşi (tÁ kå∆ntá‚i˘), voi 

cântárăţi (vói˘ kåntárßci˘). 
Punese [i] (i˘) scurt încă şi după [ï] cu care însoţindu-se face pre articulul 
numelor, precum: prún (prún), prúnii (prúnïi˘) a bese’ricii (a bês™’riçïi˘).” 
(Orthografie, Loga, p. 11) ” 
”i să scrie înainte dă toate slovele neglasnice: istêc’¨, i∞nêmß, isaï’a „” 
(Observații, I. Văcărescu, p. 97) 

Despre slova û Loga ne subliniază că se folosește numai în cuvinte 
străine și la Pashalie. Acesta se aproprie de ceea ce ne spune Văcărescu: 
”intră în termenii ce vin de la greci: kû’rïê” (p. 97) adăugând faptul că ”împlinește 
pronunția diftongilor numai: êû, oû”.  

Cât despre slovele o, Σ, Văcărescu notează că au aceeși pronunție și se 
scriu diferit. 

Ambii autori menționează că slova Σ se pune când este precedată de 
o vocală. Loga găsește reguli care nu se regăsesc la Văcărescu, dovadă că, 
deși Loga a cunoscut lucrarea lui Ienăchiță Văcărescu, acesta s-a inspirat 
parțial din Observațiile lui Văcărescu. Astfel că Loga precizează că Σ se pune 
și la substantivele la plural în genitiv sau dativ, dar și la începutul 
cuvântului, în timp ce Văcărescu menționează că se scrie cu Σ când această 
slovă reprezintă o interjecție, un numeral, dar și un pronume personal, la 
feminin. 

„o să scrie înaintea tuturor slovelor: ∞m√, o∞ameni, próst¨, o∞rb ,̈ o∞s¨, tót¨, 

o∞aste, o∞ae, o∞i˘; să scrie și după toate slovele neglasnice: sslóvß, sóbß, 

xota’r¨¨.’ 



Σ să scrie dăapururea după slovele glasnice: ÛÈΣán∞, ÛÈΣrdán∞, ÛÈΣrdáke, 
[...]; să scrie articol chemătoru: Σ∞doámne, să scrie pronumele fămeiescu: 
ΣÈk˘emárßși număru: ΣÈfßme’e în locu dă ¨¨∞na fßme” (Observații, I. Văcărescu, 
p. 98) 

În privința diftongului ™, Văcărescu enunță foarte clar regula de 
întrebuințare a acestuia, atribuindu-i valoarea fonetică[ea], menționând 
că”pronunțarea acestui difthongu iaste ea luate tot dăodată: vre’me, vre’mea, 

bre’m™,[...] punându-se articol a - obștescu la înduplecare să scrie și să zice 
mê’r¡r™, drê¡.êr™, façêr™” (Observații, I. Văcărescu, p. 99) fără să 
particularizeze așa cum o face Loga (v. mai sus). De asemenea, și scriitorul 
bănățean, Diaconovici-Loga, a subliniat că această slovă s-a născut 
dinêșia,așa cum se scriau înainte cuvintele care acum se scriu cu ™:me∆a -

mê∆a în loc demea – m™‘ (Orthografie, Loga, p. 15). 
În ceea ce privește ceilalți diftongi, autorul Observațiilor face o scurtă 

trecere în revistă a modului în care aceștia se scriu și se pronunță, astfel că, 
pentru diftongul ê˛û, Văcărescu precizează că se pronunță cu vși vine de la 
greci: „sfõ’nta êÈûangê’l∕‘ê – êÈvangê’l∕‘ê”” (Observații, I. Văcărescu, p. 99); 
pentru diftongul æ face mențiunea: ”cum să scrie, așa săși pronunță [...] să ia 
tot dăodată, nu ï-a, ci æ” (Observații, I. Văcărescu, p. 99), la fel și pentru ê, oa, 

Σa, doar că se scrie cu Σ în Σa după regulele lui Σ, mai cu seamă după o 
vocală, iar cu o în   oa„”în tot locul” (Observații, I. Văcărescu, p. 99). 

Despre diftongul ü Văcărescu ne spune că are ”doao pronunții și ca cum 
ar fi ∕oluat tot dăodată, deci atunci să scrie cu Σ‘că vine Σdupă slova glasnică, cum 
Craiova (kra∕Σ’va), și ca cum ar fi  ∕È¨¨și atunci să scrie ü˘: iubitu (übi’tÁ), iute 

(ütê)” (Observații, I. Văcărescu, p. 99).  
Dacă Văcărescu consideră că slova ü se pronunță[iu]și[io], 

Diaconovici-Loga atrage atenția că”litera [iu](ü) estă compusă din (ï)şi [u] (¨), 
precum cuvintele cele streine, nici se scriu altmintrelea fără cu [iu] (∕¨), p.e.: Iuda 
(Ûúda), Iuno (Ûúno), Iulie (ÛÁlïê)” (Orthografie, Loga, p. 16). De asemenea, 
Loga menționează că se pune în cuvintele românești atât la început, cât și la 
sfârșit (iute - ü∞tê, iubit – übi∆t, călcâ∆iu – kßlkø∆ü˘, puiu – pÁü˘) (Orthografie, 
Loga, p. 15), dar și pentru a se diferenția singularul de plural (călăto∆riu – 

kßlßtórü˘ , călăto∆ri – kßlßtóri˘) (Orthografie, Loga, p.15). 
Interesant este că slovei √’ mut, Văcărescu îi atribuie valoarea Á 

[u],”însă să zice m√’tÁ, căci la unile nume ce să sfârșăscu în Á, nu să pronunție cu 
tărie Á cel dă la sfârșitu zicerii, cându nu au articol și nu au oxie asupra lor, ci o au 
mai înainte, ci atunci numai să furmează cum o∞m√, póm√, ‚óim√, o∞sÁ, mê’rs√, 

a˛flát√, afară dân numele ce să sfârșăscu cu k r înaintea lui √, cum lÁkrÁ, sókrÁ,și 

t r: pátrÁ, iar puindu-se articol să pronunție cu tărie o∞m√lÈ, ‚óimÁl, iar la 
graiuri nu să obicinuiește atâta: me’rgÁ, fákÁ, dre’gÁ, køwi’gÁ, vßzÁși altele” 
(Observații, I. Văcărescu, p. 100). Această slovă este considerată diftong de 
Văcărescu și nu o regăsim în această interpretare la Diaconovici-Loga, 
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slovei √Loga atribuindu-i valoarea fonetică [i] când este precedată de o 
consoană și [v] când este însoțită de o vocală(v. mai sus). 

Cât despre slova Á, Văcărescu ne spune că are o pronunție ”dăosibită 
dân ceia ce să scrie, căci nu face u, ci face Á” (Observații, I. Văcărescu, p. 100), 
iar din exemplele oferite ne dăm seama că această slovă se pune atât la 
începutul, cât și la sfârșitul cuvintelor: umblu(Á∞mblÁ), umplu (ÁmplÁ), usucu 

(ÁÈsúkú), uscatu (ú˛skátÁ)  (Observații, I. Văcărescu, p. 100), opinie pe care nu 
o împărtășește Diaconovici-Loga, întrucât acesta consideră că slova Áse 
pune atât la mijlocul, cât și la sfârșitul cuvintelor: Turnu - tÁrnÁ, lótru – 

lótrÁ(Orthografie, Loga, p. 12), la începutul cuvintelor punându-se doar u. 
Referitor la folosirea semnelor, I. Văcărescu vorbește doar despre opt 

semne ca fiind folositoare, în Cartea a 2 a, Partea a 2 a , acestea sunt: 

1. O ! x i a  sau a c e n t u  (  ’ ) ”pentru a arăta apăsarea glăsuirii, cum mergu 
(mê’rgÁ), vână (vø’nß), vână’ (vønß’)” (Observații, I. Văcărescu, p. 102). 
2. A p o s t r ó f u ( Ê )  ” care să obicinuiește la termenii cându să taie și să pune 
ca săînțeleagă slova ce lipsește cum cându mergi (køndÁ mê’r¡i), în locu dă cândÊ 

mergi (køndÁÊ mê’r¡i)” (Observații, I. Văcărescu, p. 102). 
3. L í n e a ( - )  ” să pune cându să leagă doao ziceri sau termeni întru una și să 
arată un termenu dă bine-voitoriu, dă bun-neam, dă bine-făcătoriu, bagu-seamă, fără-
dănumai, însă acesta la tiparuri iaste trebuicioasă, iar la scrieri grabnice și la fieșteșce 
scriitoriu să poate trece cu vederea” (Observații, I. Văcărescu,p. 102). 
4. I f e i v ( ̮)  ” iaste numai păntru a arăta articolii cei ce au slovele dăspărțite, cum  
ïê ̮, ö̮, oa ̮, Σa̮ ” (Observații, I. Văcărescu, p. 102). 
5. S t i g m i m i c ă  ( ˒) ”să pune cându săfârșaște o parte dă cuvântu și săînțelege 
cugetul său și săînțelege că mai iaste dă a să zice și nu s-au fârșit cuvântul, cum eu și 
cu prietenul mieu am mersu la o grădină˒” (Observații, I. Văcărescu,p. 103). 

6. S t i g m i m a r e  (.) ”să pune cându să sfârșaște totu cugetul cuvântului ce 

voiu să arătu cum eu și cu prietenul mieu am mersu la o grădinăși după ce ne-am 
primblatu, iarăși ne-am întorsu acasă. ”(Observații, I. Văcărescu,p. 103). 

7. S t i g m i m a r e d e a s u p r a  ( ˙) ”să pune pentru a arăta pă i„ la dăosibirile 

ce are la pronunție cum  vi∆ne – bfd i˙se∆∆rikß” (Observații, I. Văcărescu,p. 103). 

8. S e m n u l  î n t r e b ă t o r i u  ș i  r ă s p u n z ă t o r i u  (؟)

Văcărescu folosește termeni precum: stigmimare, mică, stigmimare 
deasupra, termeni neîntâlniți nici la Eustatievici Brașoveanul, nici la Micu și 
Șincai, nici la Radu Tempea și nici la Diaconovici-Loga. 

Având în vedere cele prezentate, poate spune că lucrarea lui 
Ienăchiță Văcărescu nu i-a servit drept model lui Diaconovici-Loga în 
conceperea Orthografiei de la 1818. 

 
 
 



NOTE: 

[1] Vezi Andreea Drișcu, Gramatica românească a lui Radu Tempea (1797) in care 
menționează că „textul a fost transcris de către Cornel Cîrstoiu, în Poeţii 
Văcăreşti (Ianache, Alecu şi Nicolae), Opere, ediţie critică, studiu 
introductiv, note, glosar, bibliografie şi indice de Cornel Cîrstoiu, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1982, însă gramatica în sine nu se bucură de o ediţie 
critică”. 

[2] Radu Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797. 
[3] Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumănească, Buda, 1799. 
[4] Iordache Golescu, Băgări de sémă asupra canónelor grămăticești, publicată în anul 

1840, în tipografia lui I. Heliade Rădulescu. 
[5] Ion Heliade Rădulescu, Gramatica românească, 1828. 
[6] C. Cîrstoiu, *** Poeţii Văcăreşti, 1982, p. 29 
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LA COMEDIE EN TRADUCTION:  
LE MARIAGE DE FIGARO  

DE PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS 

Abstract : Emblematic figure of the Age of Enlightenment, the play-writer 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais continued the classic tradition of 
comedy. Many times he was considered, by his contemporaries, as the son 
of Molière, because his comedies (The Barber of Seville, The Marriage of 
Figaro) are proof of a tasty comic. At the same time, they were very 
successful at the time of their publication, because their themes announced 
and embodied the spirit of the French Revolution. A genre still topical, the 
comedy draws attention by the mixture of various types of comedy, by the 
liveliness of the dialogue and the characters that embody a whole social 
typology. Consequently, we offer, in our study, a relevant analysis of some 
scenes that we consider important from the play The Marriage of Figaro, 
scenes that highlight the various processes of translation and 
interpretation. 

Keywords: comic text, equivalence, modulation, reply, expression. 

Comédie d’intrigue, pleine de surprises et d’évènements amusants, Le 
Mariage de Figaro ou la Folle Journée de Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais est la seconde pièce  d’une trilogie de succès, avec Le Barbier 
de Séville et La Mère coupable. C’est une comédie de l’amour et du hasard, 
qui entraîne l’amusement des lecteurs (et des spectateurs dans le cas des 
représentations sur scène).  

Ayant comme sujet d’inspiration L‟École des femmes de Molière, la 
pièce se fait remarquer par son originalité concernant son caractère 
satirique. En utilisant l’ironie et les scènes audacieuses, le dramaturge, 
auquel on doit le renouvellement de la comédie, attaque la société de son 
temps, les institutions corrompues de l’État, et met sur le premier plan le 
rapport maître-valet : bien évidemment, le valet sort en triomphant, car il 
s’avère être plus intelligent que son maître.  

Dès le début de sa pièce, l’auteur fait la présentation des personnages  
car, d’habitude, le lecteur/ spectateur assiste au spectacle des sentiments 
ouvertement exprimés par les protagonistes. Le texte est « savoureux » 
quant au lexique utilisé, car le style de Beaumarchais [1] est très varié, et 
une approche pratique s’impose afin d’observer les procédées et les 
méthodes de traduction, en même temps que les changements des registres 
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qui se produisent en passant d’une langue à l’autre. La traduction [2] des 
textes comiques reste un défi pour tout traducteur qui doit rendre, de 
manière fidèle, le texte de départ dans une autre langue. Une analyse des 
procédés de traduction s’impose afin d’observer la transposition du 
comique du français en roumain, car le traducteur sera toujours placé entre 
l’œuvre traduite et le public. D’ailleurs, tout traducteur doit respecter « les 
normes » culturelles de chaque langue et ajouter de l’expressivité au texte 
cible pour offrir aux lecteurs une lecture inédite et amusante. C’est pour 
cela qu’on a choisi la version traduite par Anda Boldur et Valentin Lipatti. 
L’auteure a signé plusieurs traductions telles que : Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Bucarest, 1946 ; Le Barbier de Séville, 
Bucarest, 1967 ; L.N. Tolstoï, Le Prisonnier du Caucase, Bucarest, 1954; 
Stendal, La Chartreuse de Parme, 1960 ; Simone de Beauvoir, Mémoires d‟une 
jeune fille rangée, Bucarest, 1965.  

a/ Acte I, scène 1 : les protagonistes, Suzanne et Figaro, se donnent des 
répliques ironiques et la répétition soutient la tonalité sarcastique :  

« Figaro : La nuit, si Madame est incommodée, elle sonnera de son côté ; zeste, 
en deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose ? il n’a qu’à 
tinter du sien ; crac, en trois sauts me voilà rendu. 
Suzanne : Fort bien ! Mais quand il aura tinté le matin, pour te donner quelque 
bonne et longue commission, zeste, en deux pas, il est à ma porte, et crac, en 

trois sauts... » [3] 

Les procédés de traduction s’appuient sur l’équivalence (« Bon Dieu !/ 
Pentru numele lui Dumnezeu » [4] ; « en deux pas, il est à ma porte, et crac, 
en trois sauts…/ în doi timpi e la uşa mea şi, ţop în trei mişcări… ») et la 
modulation grammaticale, de la voix passive à la voix active (« si jamais 
volée de bois vert appliquée sur une échine, a dûment redressé la moelle 
épinière à quelqu’un…/ te dau eu pe brazdă! Am să te cocoşez în bătăi 
pînă ai să te îndrepţi! »). L’équivalence est un procédé qui permet au 
traducteur de rendre dans la langue cible le vouloir dire du texte d’origine. 
Dans le cas ci-dessus, l’expression « bon Dieu ! » a été rendue par 
l’interjection roumaine équivalente : « Pentru numele lui Dumnezeu ». 
L’interjection (onomatopée) « crac » a été traduite par son équivalent, 
l’interjection : « ţop ». Le paradoxe représente une figure de style par 
laquelle on exprime une idée qui s’oppose au sens commun. On note qu’il y 
a une contradiction dans la réplique de Suzanne : « Prouver que j’ai raison 
serait accorder que je puis avoir tort/ A-ţi dovedi că ani dreptate ar 
însemna să recunosc că s-ar putea să n-am ». On note le changement du 
registre formel au registre informel: « Qu’entendez-vous par ces paroles ?/ 
Ce vrei să spui? ». En outre, l’utilisation de l’apostrophe « mon ami » 
confirme la relation amoureuse, de confiance, entre Figaro et Suzanne. 



b/ Acte I, scène 11  
L’entretien de Cherubin avec Figaro est plein de sous-entendus et 
d’allusions qui ne font que  suggérer, sans expliquer de manière claire. Leur 
conversation est interrompue par Bazile qui, à l’aide de quelques phrases 
courtes sous forme de proverbes ou de dictons, suggère  drôlement que la 
jeune fille Francette, qui fréquente beaucoup de garçons, risque beaucoup : 
« Tant va la cruche à l’eau » est traduit par l’équivalent « ulciorul care 
merge de mai multe ori la apă... ». Au moment où Figaro essaie de 
continuer, il est interrompu de nouveau par Bazile qui donne la réplique « 
Elle s’emplit », jeux de mot qui fait référence au fait que Fanchette pourrait 
devenir enceinte.) ». Dans la réplique de Bazile le proverbe est inversé, 
traduit en roumain par « se umple » au lieu de donner compléter le 
proverbe avec « …ori se sparge, ori se crapă ». Dans ce cas-ci, les termes 
sont identiques du point de vue formel (cruche/ ulcior ; eau/ apă), mais la 
signification serait qu’on ne peut pas tromper/ mentir les gens plusieurs 
fois sans être découvert. 

c / Acte II, scène 21 
Ce qui nous attire l’attention c’est la traduction de l’expression « il est gris 
dès le matin » par le procédé d’équivalence dans la réplique « de dimineaţă 
tot trage la măsea... ». Pour cela, la traductrice a gardé la même idée, mais 
le roumain a son propre « code » d’interprétation. Dans le registre régional, 
« être gris » signifie « être ivre », mais l’expression en roumain rend 
parfaitement la même idée. Ensuite, par la technique de la modulation, il se 
produit un changement de point de vue dans la traduction de la phrase « 
Regardez comme on arrange mes giroflées ! » rendue en roumain par « 
Priviţi şi dumneavoastră în ce hal sînt micşunelele mele…» Cette fois-ci, 
dans la réplique d’Antonio, on remarque le fait qu’il n’y a pas de sujet 
précis mais, en roumain, « on » est traduit par « dumneavoastră ». 
Evidemment, le jeu de mots est la base assise du comique, car Antonio, le 
domestique avec une « réputation effleurée », fait référence d’une part, à 
son état d’ivresse (« il est demi-gris ») et, d’autre part, à la fonction modeste 
de jardinier qu’il occupe. Il est ivre dès le matin, mais il fait preuve de 
calme et de sagesse.   

d/ Acte III, scène 18 

Le mélange de procédés dans la traduction de quelques répliques comiques 
entraîne le lecteur à la découverte de la beauté du texte. Le changement des 
points de vue dans la modulation donne parfois l’impression que la langue 
d’arrivée est plus expressive, comme dans le syntagme « père marâtre » 
traduit en roumain « tată fără inimă ». Evidemment, on a affaire avec une 
association burlesque de termes qui, d’habitude, ne s’associent pas, et le 
nom féminin « marâtre » est attribué au nom masculin, « père ». Les termes 
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« marâtre » et « parâtre » connotent, négativement, des personnes qui 
manquent de tendresse, alors que, d’habitude, on utilise « beau-père » et « 
belle-mère ». La traduction littérale est à remarquer dans la réplique « Ma 
main ! puisse-t-elle se dessécher et tomber », traduite par « Să mi se usuce şi 
să-mi cadă mâna », alors que la transposition est utilisée pour traduire 
l’adjectif « bête » par le verbe pronominal « a se prosti » : « Moi, je suis donc 
bê-ête aussi !/ Na, că m-am prostit şi eu... ». Il est à remarquer la 
déformation des mots « not’ » (notre) ; « sti » ;  bê-ête », la répétition « mes 
enfants » et le changement du registre formel au registre 
familier, pathétique: « Pas tant de cajoleries, s’il vous plaît/ Ia… încet cu 
giugiulelile ». L’hyperbole est le procédé littéraire et artistique par lequel 
on exagère les qualités d’un être ou d’un personnage, ou les 
caractéristiques d’un objet ou d’un phénomène. Dans la comédie de 
Beaumarchais, l’hyperbole touche le superlatif dans un contexte ironique, 
où l’hyperbole a le rôle d’amuser le lecteur ou le spectateur par l’antithèse 
utilisée : « …j’allais devenir la plus misérable des femmes, et je suis la plus 
fortunée des mères/ era să fiu o femeie ticăloasă, şi iată-mă cea mai fericită 
dintre mame ». La scène se déroule avec rapidité, car les personnages font 
preuve de vivacité dans leurs répliques.  

e/ Acte IV, scène 10 
Par la traduction et la transposition directe, les répliques s’enchaînent et 
créent l’impression de dialogue accéléré, ce qui mène à des réponses moins 
réfléchies. Beaumarchais associe des mots au hasard qui engendrent des 
situations burlesques et assurent la vivacité du dialogue en  provoquant le 
rire : « Cuistre d’oratorio ! » (expression qui, à ses origines, faisait référence 
à un homme ordinaire, traduit par « Un şoarece, de biserică! »), « Jockey 
diplomatique !/ Un jocheu diplomatic! » On remarque l’emprunt à 
l’anglais « jockey », qui provient du nom propre « Jack », et le procédé de 
transposition : « Y a-t-il longtemps que Monsieur n’a vu la figure d’un fou 
?/ Domnul n-a mai văzut de mult cum arată un nebun ? » Il s’agit d’un 
changement d’ordre grammatical entre le texte de départ et la langue cible : 
du nom « figure » au verbe « a arăta ». 

 Pour conclure : cette étude portant sur les procédés de traduction 
dans le théâtre de Beaumarchais a eu comme but principal une fine analyse 
des changements qui se produisent dans la traduction de la pièce comique 
Le mariage de Figaro, grâce à ses particularités linguistiques et culturels. 
Pour aboutir à une traduction idéale du texte cible, on doit tenir compte des 
réalités culturelles des deux langues qui présentent, sans aucun doute, un 
haut niveau d’expressivité.  

 Ayant un goût fin de la langue, la traduction d’Anda Boldur et 
Valentin Lipatti a produit le même effet comique dans la langue d’arrivée 
que dans la langue de départ, car il y a plein d’éléments et d’expressions 



qui passent d’une culture à l’autre. En outre, on a observé que le passage de 
la langue de départ à la langue cible présupposent des changements de 
registre, de lexique, de syntaxe. Le métier du traducteur-interprète n’est 
jamais facile, surtout lorsqu’il s’agit de la traduction du comique, mais il 
s’agit d’un effort supplémentaire, d’un goût exquis. Ce qui paraît amusant 
dans une culture pourrait sembler bizarre et sérieux dans une autre. On 
apprécie beaucoup le fait que les traducteurs ont réussi à rendre le côté 
humoristique du texte original. 
 
Annexe a/ Acte I, scène 1 
« Suzanne : Prouver que j‟ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon 
serviteur, ou non ? 
Figaro: Tu prends de l’humeur contre la chambre du château la plus commode, et 
qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si Madame est incommodée, elle 
sonnera de son côté ; zeste, en deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose ? 
il n‟a qu‟à tinter du sien ; crac, en trois sauts me voilà rendu. 
Suzanne: Fort bien ! Mais quand il aura tinté le matin, pour te donner quelque bonne et 
longue commission, zeste, en deux pas, il est à ma porte, et crac, en trois sauts... 
Figaro: Qu‟entendez-vous par ces paroles ? 
Suzanne : Il faudrait m’écouter tranquillement. 
Figaro: Eh, qu’est-ce qu’il y a ? bon Dieu ! 
Suzanne: Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, monsieur 
le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme ; c’est sur 
la tienne, entends- tu, qu’il a jeté ses vues, auxquelles il espéra que ce logement ne 
nuira pas. Et c’est ce que le loyal Bazile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble 
maître à chanter, me répète chaque jour, en me donnant leçon. 
Figaro: Bazile ! à mon mignon, si jamais volée de bois vert appliquée sur une échine, a 
dûment redressé la moelle épinière à quelqu‟un... » [5] 
 
« Suzanne: A-ţi dovedi că ani dreptate ar însemna să recunosc că s-ar putea să n-am. Eşti, 
sau nu, sclavul meu? 
Figaro: Dar ce ai cu camera asta? Ce ţi s-a năzărit? E cea mai bună din castel şi 
unde mai pui că se află chiar la mijloc, între cele două apartamente... Dacă i se face 
cumva rău doamnei contese, noaptea, sună şi, hop! într-o clipită eşti la ea. Iar dacă domnul 
conte doreşte ceva Ŕ ţop în doi timpi şi trei mişcări sînt la el... 
Suzanne: Da, dar şi cînd te-o trimite dimineaţa la capătul tîrgului, cu cine ştie ce treburi, 
hop! în doi timpi e la uşa mea şi, ţop în trei mişcări... 
Figaro: Ce vrei să spui? 
Suzanne: Stai binişor şi ascultă! 
Figaro: Pentru numele lui Dumnezeu s-a întîmplat ceva? 
Suzanne: Ce să se întîmple, dragul meu? Sătul de a mai da tîrcoale frumoaselor de 
prin vecini, domnul conte Almaviva s-a hotărît să se adune de pe drumuri, dar nu 
ca să se întoarcă la nevasta lui. Pe a ta, auzi tu, pe a ta şi-a pus ochii şi de aceea ne-a 
şi dat această cameră. E ceea ce preacinstitul Bazile, onorabilul mijlocitor al 
plăcerilor lui şi nobilul meu profesor de muzică îmi spune la fiecare lecţie. 
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Figaro: Hmm, Bazile, puişorule, te dau eu pe brazdă! Am să te cocoşez în bătăi pînă ai să 
te îndrepţi! »[6]  
 
Annexe b/ Acte I, scène 11 
« Bazile: Que diable lui apprenez-vous donc, depuis huit jours que vous ne la 
quittez pas ? 
Figaro: Tu n’as rien à faire aujourd’hui : donne-lui, par grâce, une leçon. 
Bazile Prenez garde, jeune homme, prenez garde ! Le père n’est pas satisfait ; la 
fille a été souffletée ; elle n’étudie pas avec vous : Chérubin ! Chérubin ! vous lui 
causerez des chagrins ! Tant va la cruche à l‟eau !... 
Figaro: Ah ! voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes ! Eh ! bien, pédant, que 
dit la sagesse des nations ? Tant va la cruche à l‟eau, qu‟à la fin... 
 Bazile: Elle s‟emplit. 
Figaro, en s’en allant: Pas si bête, pourtant, pas si bête ! » [7]  
  
« Bazile: Ce dracu! De trei zile de cînd te ţii scai de ea, tot n-ai mai învăţat-o? 
Figaro: Azi tot n-ai nimic de făcut, învaţ-o, cel puţin, acum! 
Bazile: Şi ia seama, Cherubin! Tatăl ei e supărat foc, mi se pare că a şi bătut-o. Ce 
vrei, n-a învăţat nimic cu tine. Ei, băiete, băiete, vezi să n-o păţească din pricina ta. 
Vorba ceea: ulciorul care merge de mai multe ori la apă... 
Figaro: Uf, şi dobitocul ăsta, cu zicalele lui... Ia zi, învăţatule, ce spune 
înţelepciunea poporului? Ulciorul care merge de multe ori la apă... 
Bazile: Se umple. 
Figaro (ieşind): Nu-i chiar atît de prost... Nu-i chiar atît de prost... » [8] 
 
Annexe c/ Acte II, scène 21 

« Antonio,  demi-gris,  tenant  un  pot  de  giroflées  écrasées: Monseigneur! 
Monseigneur ! 
Le Comte: Que me veux-tu, Antonio ? 
Antonio: Faites donc une fois griller les croisées qui donnent sur mes couches. On 
jette toutes sortes de choses par ces fenêtres : et tout à l’heure encore on vient d’en 
jeter un homme. 
 Le Comte: Par ces fenêtres ? 
Antonio: Regardez comme on arrange mes giroflées ! 
Suzanne, bas à Figaro: Alerte, Figaro, alerte ! 
Figaro: Monseigneur, il est gris dès le matin. 
Antonio: Vous n’y êtes pas. C’est un petit reste d’hier. Voilà comme on fait des 
jugements... ténébreux. 
Le Comte, avec feu: Cet homme ! cet homme ! où est-il ? 
Antonio: Où il est ? » [9] 
 
«Antonio (afumat, cu un ghiveci micșunele rupte în braţe): Domnule conte, 
domnule conte... 
Contele: Ce-i, Antonio? 



Antonio: De ce nu porunciţi odată să se pună zăbrele la ferestrele dinspre grădinar 
io? Se aruncă pe-acolo fel de fel de lucruri... Adineaori a fost aruncat chiar şi un 
om. 
Contele: Un om aruncat pe fereastră? 
Antonio: Priviţi şi dumneavoastră în ce hal sînt micşunelele mele... 
Suzanne (încet, către Figaro): Atenţie, Figaro, atenţie! 
Figaro: Lăsaţi, domnule conte, de dimineaţă tot trage la măsea... 
Antonio: Te înşeli... e o rămăşiţă de ieri. Aşa e cînd vorbeşti în... necunoştinţă de 
cauză! 
Contele: Da, unde e?  
Antonio: Unde e? » [10]  
 
Annexe d/ Acte III, scène 18 
« Marceline, exaltée: Fille assez malheureuse, j’allais devenir la plus misérable des 
femmes, et je suis la plus fortunée des mères ! Embrassez-moi, mes deux enfants ; 
j’unis dans vous toutes mes tendresses. Heureuse autant que je puis l’être, ah ! mes 
enfants, combien je vais aimer ! 
Figaro, attendri, avec vivacité: Arrêtez donc ; Chère mère ! arrête donc ! voudrais-
tu voir se fondre en eau mes yeux noyés des premières larmes que je connaisse ? 
Elles sont de joie, au moins. Mais quelle stupidité ! j’ai manqué d’en être honteux : 
je les sentais couler entre mes doigts : regarde ; (il montre ses doigts écartés) et je 
les retenais bêtement ! Va te promener, la honte ! je veux rire et pleurer en même 
temps ; on ne sent pas deux fois ce que j’éprouve.  
Il embrasse sa mère d’un côté, Suzanne de l’autre.  
Marceline: Emmanuel.  
Suzanne: Mon Cher ami ! 
Brid’oison, s’essuyant les yeux d’un mouchoir: Eh bien ! moi, je suis donc bê-ête aussi 
! 
Figaro, exalté: Chagrin, c’est maintenant que je puis te défier ! Atteins-moi, si tu 
l’oses, entre ces deux femmes chéries. 
Antonio, à Figaro : Pas tant de cajoleries, s‟il vous plaît. En fait de mariage dans les 
familles, celui des parents va devant, savez. Les vôtres se baillent-ils la main ? 
Bartholo: Ma main ! puisse-t-elle se dessécher et tomber, si jamais je la donne à la mère 
d’un tel drôle ! 
Antonio, à Banholo: Vous n’êtes donc qu’un père marâtre ? (À Figaro.) En ce cas, 
not‟ galant, plus de parole. 
Suzanne: Ah ! mon oncle... 
Antonio: Irai-je donner l’enfant de not‟ sœur à sti qui n’est l’enfant de personne ? 
Brid’oison: Est-ce que cela se peut, imbécile ? on est toujours l’enfant de 
quelqu’un. » [11]  
 
« Marceline (cu înflăcărare): Am fost o fată amărîtă, era să fiu o femeie ticăloasă, şi 
iată-mă cea mai fericită dintre mame. Veniţi în braţele mele, copii. Voi sînteţi tot ce 
am mai scump pe lume. Bucuria mea e făr’ de margini. Nici nu ştiţi ce mult am să 
vă iubesc... 
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Figaro (înduioșat cu însufleţire): Taci, mamă, taci... Mi-s ochii plini de lacrimi – cele 
dintîi care mi i-au umezit vreodată şi parcă văd c-am să încep să plîng de-a binelea. 
La urma urmelor, sînt lacrimi de bucurie! Şi eu, care mă ruşinam de ele ca un 
prost... Simţeam că-mi curg pe obraji, şi mă feream să le vedeţi... (îşi arată obrajii 
uzi): Ia s-o mai dăm încolo de ruşine! Vreau să rîd şi să plîng. Nu simţi de două ori 
in viaţă ce simt eu acum. (îşi ia mama şi logodnica in braţe.)  
Marceline: Băiatul meu... 
Suzanne: Iubitul meu... 
Brid’oison (ştergîndu-şi ochii eu o batistă): Na, că m-am prostit şi eu... 
Figaro (înflăcărat): Durere, acum pot să te înfrunt! încearcă, de rulezi, să mai 
loveşti în mine, apărat cum sînt de aceste fiinţe dragi! 
 Antonio (lui Figaro): Ia mai încet cu giugiulelile. Dacă vrei să ştii, cînd e vorba de 
însurătoare, părinţilor le vine rîndul mai întîi. Ai tăi se iau, ori ba? 
Bartholo: Să mi se usuce şi să-mi cadă mîna, dacă o s-o dau vreodată mamei acestui 
caraghios.  
Antonio (lui Bartholo): Eşti un tată fără inimă, asta eşti... (Lui Figaro:) Dacă-i aşa, 
tinere, pune-ţi pofta-n cui. 
Suzanne: Vai, unchiule! 
Antonio: Cum o să dau fata surorii mele pe mîna unuia care e copilul nimănui? 
Brid’oison: Ce tot vorbeşti, nătărăule? Eşti t-totdeauna copilul cuiva. » [12] 
 
Annexe e/ Acte IV, scène X 

« Bazile: Ce qui m’appartient, Monseigneur, la main de Marceline ; et je viens 
m’opposer... 
Figaro s’approche : Y a-t-il longtemps que Monsieur n‟a vu la figure d‟un fou ? 
Bazile: Monsieur, en ce moment même. [….] 
Figaro, vite: Cuistre d‟oratorio ! 
Bazile, vite: Jockey diplomatique ! 
Le Comte, assis: Insolents tous les deux ! » [13] 
 
« Bazile: Ceea ce îmi aparţine, domnule conte, mîna Marcellinei. Şi vin să mă 
opun… 
Figaro (se apropie) : Domnul n-a mai văzu de mult cum arată un nebun ? 
Bazile: Ba chiar în clipa asta văd unul. […] 
Figaro (repede): Un şoarece, de biserică! 
Bazile (repede): Un jocheu diplomatic! 
Contele (şezînd): Şi amîndoi sînt nişte obraznici... » [14] 

 
 
 

NOTES : 

[1] Beaumarchais se dévoile comme un grand comédien du XVIIIème siècle : « Un 
grand comédien est celui qui a acquis une égale aptitude à toutes sortes de 
caractères et de rôles par l’étude des grands modèles, la connaissance du 
cœur humain et l’usage du monde corroborés avec le travail assidu […], 



l’expérience et […] l’habitude du théâtre », affirmait Sabine Chaouche, in 
Diderot, Paradoxe sur le comédien, GF Flammarion, Paris, 2013, p. 114. 

[2] Le Dictionnaire philosophique, ou Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions, 
sur toutes sortes de sujets. Religion, Philosophie, Beaux Arts, Histoire, Politique, 
Caractères, Passions, Vices, Portraits etc., Chez Guillyn, Paris, M. DCC.LXII, 
p. 571, note qu’« il y a deux sortes de Traductions, les unes littérales ; et 
c’est à celles-là que le nom de Traduction semble être propre : les autres 
plus hardies, et qui doivent plutôt passer pour des imitations élégantes, et 
qui tiennent le milieu entre Traduction et le Paragraphe ».   

[3] Toutes les citations en français sont extraites des Œuvres complètes de 
Beaumarchais, précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. 
Saint-Marc Girardin, Paris, chez Ledentu, Libraire-éditeur, M DCCC 
XXXVII. 

[4] Toutes les citations en roumains sont extraites de Beaumarchais, Nunta lui 
Figaro, traducere de Anda Boldur et Valentin Lipatti, Bucureşti, Editura 
pentru literatură, 1967 

[5] Beaumarchais, œuvre citée, p. 133. 
[6] Beaumarchais, édition 1967, p. 2. 
[7] Beaumarchais, œuvre citée, p. 142. 
[8] Beaumarchais, édition 1967, p. 15. 
[9] Beaumarchais, œuvre citée, 152. 
[10] Beaumarchais, édition 1967, p. 26. 
[11] Beaumarchais, œuvre citée, p. 166. 
[12] Beaumarchais, édition 1967, p. 41. 
[13] Beaumarchais, œuvre citée, p. 172. 
[14] Beaumarchais, édition 1967, p. 47. 
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TRANSFIGURĂRI CULTURALE 
 ÎN DRAMATURGIA ANCĂI VISDEI 

Résumé: Située à la frontière entre l'espace culturel roumain, d'origine, et 
d'autres «plus loin», l'œuvre dramatique d'Anca Visdei met en évidence un 
véritable mode de communication entre Soi-mêmeet les Autres, compte 
tenu de l'empreinte de l'historicité et du genre. Ces aspects sont, au long 
des lignes, reflétés dans les pièce Dona Juana et La Patiente. 

Mots clés: espace culturel, communication, théâtre, Soi-même - Autre, 
genre. 

După prima sa piesă, La revedere, Florentina!, și după refugiul politic în 
Elveția, Anca Visdei (n. 25 iunie 1954, București) se stabilește la Paris unde 
își manifestă creativ pasiunea pentru teatru, printre altele. Autoportretul 
creionat în prefața textului Jeux d‟amour, conceput în cadrul unui atelier de 
scriitură teatrală în 1986, evidențiază parcursul existențial și creator 
(complex[1]) al acesteia: 

„Jamais deux sans trois! J’ai vécu dans trois pays: née en Roumanie, j’ai fait 
mes études universitaires en Suisse pour vivre actuellement en France. Quand 
il faut remplir la rubrique «profession» dans un formulaire officiel, j’ai le choix 
entre trois possibilités: la raisonnable (je suis licenciée en droit [...]), la vraie 
(voilà dix ans que je travaille dans le journalisme culturel: presse écrite, radio, 
billets mensuels, hebdos, quotidiens et magazines, sauf les chiens écrasés, j’ai 
l’impression d’avoir tout fait) et celle qui me tient le plus à coeur: la littérature. 
Mais là, il y a encore trois possibilités: les nouvelles (...), le roman (...) et le 
théâtre (...). D’ailleurs, je mets toujours trois sucres dans mon café... ”[2]. 

Astfel, pe lângă scrierile în proză, biografiile realizate (Jean Anouilh, 
Orson Wellesș.a.), scenariile de televiziune și de cinema și articolele 
semnate[3], chiar dacă plasat ultim în enumerarea anterioară, teatrul ocupă 
o poziție privilegiată în opera Ancăi Visdei. De-a lungul celor trei etape ale 
activității sale creatoare (cea de până în ’88/’89, o etapă de tranziție – de 
după revoluție – și o alta, de maturitate, de după ʼ94), autoarea realizează 
peste patruzeci de texte dramatice. În momentul inventarierii, preferă 
gruparea acestora fie după criteriul tematic, fie după cel privind „facerea 
textului”, fie în funcție de orizontul de așteptare, distingându-se categorii 
precum: Teatru pentru tinerețe, Piese inedite, Teatru pentru Adulți, Piese scurte, 
Teatru în colaborare, Adaptări etc. Având în vedere constantul „dialog cu 



marile texte ale lumii”, precizarea câtorva dintre titluri în jurul unor mituri 
și în jurul unor teme dezvoltate pare justificată. Astfel, se remarcă: mitul 
donjuanismului „la feminin”, al seducătoarei (Dona Juana, Elviraou Atroce 
Fin d'un Séducteur ou Le Secret de Don Juan ou Et Dieu créa... lʼhomme), al 
donquijotismului „răsturnat” (Toc et Boc, héros de l‟humanité, piesă „de 
sertar”, publicată), al misterului creaţiei și al creatorului (Mademoiselle 
Chanel, Madame Shakespeare[4]), tema tinereții fără bătrânețe... (Belles, riches 
et célèbres, Photo de classe), tema așteptării, dar, de această dată, a unui „Făt-
Frumos” (La Princesse mariée au premier venu, La Patiente), tema exilului și a 
(re)găsirii de sine prin speranță și prin iubire (Toujours ensemble/Puck en 
Roumanie, Photo de classe) etc.  

Preocuparea autoarei pentru fenomenul teatral a condus la formarea 
și dirijarea companiei artistice La femme pressée, al cărei rol vizează 
„întoarcerea la esență” a artei dramatice. Prin organizarea atelierelor de 
teatru, inclusiv destinate scrierii de piese, prin spectacolele-lectură și prin 
numeroasele manifestări pe care le coordonează sau la care contribuie, 
Anca Visdei, în calitate și de regizor, dorește, după cum însăși 
precizează[5], „recuperarea energiei și a emoției genuine, a stării teatrale 
autentice, precum și regăsirea și reconstruirea naturalului”, pentru 
desăvârșirea teatrului ca ceea ce este, de fapt, o artă „vie”. În acest sens, 
implicarea afectivă a publicului, dacă nu neapărat efectivă, îi pare esențială. 

Asemenea denumirii asociației[6], și creațiile sale dramatice 
evidențiază avataruri ale „feminității” în istorie. Alături de considerația lui 
Béatrice Salma, conform căreia „pour une femme, écrire a toujours été 
subversif”[7], dezvoltarea temei exilului conduce la „discutatul” raport al 
instanțelor autor – personaj[8]. Despre „scrierea de sine”, în urma 
spectacolului-lectură la piesa Dona Juana, jucat pe scena Teatrului Odeon[9], 
autoarea conservă „misterul”, oferind libertate interpretăriiuniversurilor 
imaginate: „Toate operele unui scriitor sunt, într-o oarecare măsură, 
autobiografice. (...) Nu rămâne publicului decât să ghicească dacă 
experienţele descrise au fost trăite de autor”. Cu toate acestea, apelând la 
limba „de împrumut”, recunoaște: „Les deux, mon général”[10].  

Abordarea operei dramatice a Ancăi Visdei, chiar dacă scrisă în 
franceză, intenționează „apropierea” acesteia de literatura română. După 
cum a mai fost deja precizat, autoarei i s-a propus, și a acceptat, includerea 
în Uniunea Scriitorilor din România. Procesul de „recuperare” are la bază și 
faptul că multe dintre textele sale sunt în curs de traducere și de apariție în 
spațiul „autohton”. După cum o vor demonstra și piesele analizate, 
„(re)valorificarea” se impune, căci patria „mumă”, după cum îi spune 
adesea, atât cu zâmbetul pe buze, dar și cu o oarecare nostalgie, rămâne o 
dominantă literară „obsesivă”.  

Prezentândelemente de metateatru, de teatru istoric, politic, social și 
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de dragoste, Photo de classe[11]și Toujours ensemble ou Puck en 
Roumanie[12]evidențiază imaginea femeii „de teatru” scindată între două 
frontiere culturale, sub influența factorului politic. Referirea la 
„autenticitatea” unor frânturi de evenimente sau de trăiri rezidă în 
indicațiile peritextuale: „(...) chaque objet est vrai, il a servi et vécu, il a sa 
mémoire et son exil... mais, comme dans un grenier, on ne peut exhumer 
que quelques pans du passsé...”[13]. Miza identitară este explicită, căci „la 
fragmentation même du récit à la première personne ne peut se 
comprendre quʼétroitement mise en relation avec les hésitations 
identitairea du sujet qui lʼénonce”[14]. În ambele piese, chiar dacă în primă 
fază „eroinele” părăsesc România totalitară, finalul, fericit, presupune 
reîntregire, „reconciliere”, întrucât drumul parcurs duce constant „la 
centru”. Astfel, Bianca revine în România de după revoluție și organizează 
o reuninune la care vor fi prezenți câțiva dintre colegii săi de școală, 
ajungând să trăiască o frumoasă poveste de dragoste cu Sile. A doua piesă, 
prezintă istoria comunismului „pe două voci”, ale personajelor Alexandra 
și Ioana. Despărțite la rândul lor de același sistem opresiv, acestea reușesc 
totuși să comunice câțiva ani prin intermediul scrisorilor schimbate, 
acțiunea desfășurându-se din decembrie 1972 până în aceeași lună a anului 
1989.Clauzula le surprinde (re)spunând, într-un glas, „toujours ensemble”. 
Cu toate acestea, revenirea definitivă în spațiul de origine a „autorului” nu 
este proiectată decât ficțional, căci, după cum afirmă Visdei, „(...) acum, 
pentru mine este prea târziu”[15].  

La aproape un an după publicarea textului dramatic Toujours 
ensemble, o altă creație a Ancăi Visdei, Dona Juana, era pregătită spre a fi 
montată la Teatrul de Stat „Regina Maria” din Oradea, în traducerea Paulei 
Romanescu și sub coordonarea regizorală a lui Emil Gaju[16]. Apărută în 
L'Avant-Scène[17], în 1987, piesa avea să fie numit farsă[18], comedie 
„tragică și bufonă”. Fragmente de corespondență cu autoarea, ce au avut ca 
punct de plecare reprezentarea din spațiul românesc, au fost inserate într-o 
lucrare apărută în 2003, Elisabeta Pop precizând: „La prima vedere piesa 
nu părea deosebit de dificilă, dar pe măsură ce înaintai în text şi adînceai 
replică de replică, îţi dădeai seama că nu era deloc şi nimic simplu acolo. 
Dimpotrivă. De altfel, n-au fost puţine discuţiile pe marginea piesei. Ceea 
ce, de altfel, face şi frumuseţea repetiţiilor.”[19]. După o altă reprezentare în 
1997 la Teatrul Naţional din Iaşi, în regia lui Ovidiu Lazăr, piesa avea să fie 
lecturată, în prezența autoarei, pe scena Teatrului Odeon din București, sub 
coordonarea artistică a lui Radu Gheorghe[20].  

Cuprinzând paisprezece scene, piesa Dona Juana dezvoltă bine-
cunoscutul mit, însă din perspectiva seducătoarei, mai mult tip decât 
personaj, „model de teatralitate a naturii umane”[21]. Intertextualitatea 
presupune, în operă, împletirea „firelor” literaturii cu cele ale ocultismului, 



în asociere cu religia, cu cele privind studiul crinimologiei etc. Astfel, 
Juana, ce nu capătă apelativul „dona” decât în titlu, încadrându-se perfect 
tipologiei personajului-mască în teatru, înfățișează femeia contrariilor și a 
contradicțiilor, femeia „cameleon”, ideală, fără vârstă, „aux yeux violets”, 
ce are o singură misiune – de a aduce ofrande zeului Amorului: „Je suis 
apparue à chacun avec le masque dont il rêvait. J'ai été petite fille pour 
Siegfried, femme fatale pour Cesare, amoureuse romantique pour 
Gonzague, l'âme pure de Parsifal, même, un instant, la compagne 
champêtre d'Eusapia ... A chacun son rêve, à chacun sa Juana...”[22]. 

Metafora „ochilor violeți”apare frecvent în textul dramatic abordat, 
reprezentând pretendenții în faza inițială a jocului amoros. Odată 
sentimentele mărturisite, violetul dispare, ochii revenind la culoarea lor 
naturală și pierzându-și strălucirea: „JUANA: L'ennui de l'homme possédé, 
de tant d'hommes possédés, l'emporte sur ma curiosité. La quête de 
l'homme aux yeux violets ne vaut plus le temps qu'elle me coûte.”[23]. 
Testarea capacității de seducție este inventariată în numere și procente de 
către Eusapia:  

„(...) nous n'avons que 50 % de suicides. Le reste étant constitué par des 
maladies mentales à des degrés divers. 
JUANA: Gonzague a promis de se suicider, non? Je n'aime pas ces hommes qui 
changent d'avis sans arrêt (...) et sans raison !”[24].  

Nicio căsătorie nu se realizează, deoarece Juana, prin firea sa „sinceră”, 
ajunge, într-un final, să enunțe pălirea trăirilor: 

„Mais je ne mentais pas! Je ne mens jamais! Seulement, tout à l'heure, vous 
étiez pour moi une énigme, une planète inconnue, un continent sauvage, un 
univers à découvrir, une porte à forcer, une serrure à violer. Maintenant ... je 
sais... Je vous connais.”[25].  

Biblioteca din casă este plină de cărți, după cum semnalează și indicațiile 
scenice încă din incipitul piesei, acestea reprezentând adevărate jurnale, 
schițe de existență, în care guvernanta, ce adesea își revendică statutul 
(renegat) de bonă, Eusapia, ține o evidență strictă a tuturor iubirilor Juanei:  

„Cette bibliothèque est l'herbier, l'insectaire, le nécrologue géant et 
chronologique de ses entreprises amoureuses. Chaque page est consacrée à l'un 
de ses amoureux. (...) PARSIFAL: (lit) «Parsifal. Profession: curé. Yeux: violets. 
Rayé. Correction: bruns. Durée totale: deux heures. Effective: 40 
minutes;«EUSAPIA: Gonzague donc. Yeux: violets. On raye, on raye: (écrit) 
Bleus. Durée totale: un mois. O.K. Effective: une heure. S'est suicidé en se tirant 
une balle dans le coeur... Nia, nia, devant notre porte... F... I... N.”[26]. 

Galeria personajelor susține intertextualitatea creației Ancăi Visdei. 
Eusapia, într-o altă variantă a piesei ce cuprindea cincisprezece scene, 
numită Mafalda, ca vrăjitoarea de Ev Mediu, prin capacitatea de a invoca 
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spirite, trimite atât către mediumul Paladino[27], dar și către orașul 
morților[28], ca metaforă: 

„EUSAPIA: Césare, ce n'est pas pour vous entendre philosopher que je vous ai 
invoqué! CESARE: (vexé) Dans ce cas, ce n'était pas la peine de faire appel à 
moi. Il n'y avait qu'à appeler un esprit de troisième sous-ordre. Un auteur 
dramatique ou autre crève-la-faim.”[29].  

Deși extralucidă, și ea se va lăsa sedusă de Juana, în momentul retragerii 
într-un spațiu... fără bărbați („JUANA: C'est mon pouvoir sur eux qui me 
manque... Je ne suis qu'une pauvre fée qui a égaré sa baguette 
magique.”[30]). Césare Brosolom (Lombroso), ce „joacă” și rolul 
Comandantului, asemenea specialistului în teoriile cauzalității în 
criminologie[31], stabilește un plan pentru uciderea Juanei, apărând fie în 
calitate de prim iubit, fie din postura tatălui unui alt abandonat în fața 
altarului, a lui Gonzague: 

„LE COMMANDEUR: Juana, mon petit amour, aie un peu d'égards pour la 
procédure. Je dois te demander si tu accepte mon invitation à dîner aux Enfers 
etc. 
JUANA: Aux Enfers ? Mais bien sûr... Il paraît que ça grouille de gens comme 
vous là-bas: des débauchés, pleins d'expérience et férus des pratiques les plus 
perverses. A bientôt, donc.”[32]. 

Spre deosebire de personajul-fantomă, Vlad, din Photo de classe, care 
poate interveni în lumea celor vii (plasează o scrisoare în buzunarul 
Biancăi, apropiind-o, astfel, de Sile ș.a.), Césare, sau Comandantul, nu 
poate modifica lucrurile, având nevoie de adjuvanți „vivants” (singurii 
rămași fiind Siegfried și Parsifal) pentru îndeplinirea răzbunării sau pentru 
înfăptuirea dreptății, însă aceștia, slabi în fața Juanei, vor marca finalul cu 
sunetele săbiilor lor. Dona Juana, deci, nu este pedepsită asemenea 
variantei masculine din Seducătorul din Sevilla şi Musafirul de piatră de Tirso 
de Molina, nici asemenea celei din Don Juan sau Ospăţul de piatră de 
Molière. Siegfried (precum în Cântecul Nibelungilor), un militar impozant, 
deși inițial enunțiativ misogin („(Il cite) 

La femme est un animal lâche et craintif qui prend la fuite une fois ses forfaits 
accomplis. (...) La beauté des femmes n'est que toile d'araignée dans laquelle se 
débattent les hommes faibles. (...) Bah! La femme qu'on dit élégante n'est 
qu'une corneille qui se pare avec les plumes du paon... (...) Les trop courtisées 
sont même pires que les coquettes. Votre maîtresse doit être un monstre.”[33]), 

cade în mrejele Juanei, ce creează o diversiune machiavellică („Quelle 
horreur ! (A Siegfried) Un homme chez moi ? De-hors: éléphant lubrique, 
coq de village, hippotame conjugal. (...) Je vous hais. Je hais les hommes. 
Tous: les morts plus que les pas encore nés et les vivants encore 
davantage...”[34]). Dacă Eusapia îi replică sugestiv seducătoarei, după 



părăsirea lui Gonzague, că „l'autel était vide”, aceasta o contrazice: era 
preotul. În căutarea Graalului, ca personajul arhutian sau ca al cel lui 
Chrétien de Troyes, Parsifal se pare că nu a pus „întrebarea justă”[35]. 
După aceeași experiență amoroasă eșuată, renunță la hainele bisericești și se 
căsătorește, dar revederea Juanei îl tulbură din nou.  

Confesiunea-aparté, din clipa de ușoară căință a Juanei, se constituie 
din întrebări ce o conduc, de fapt, tot către propria-i fire, căci 
„donjuanismul este o cale de căutare a nemuririi sufletului”[36]: 

 „Amour, je le sais: je suis coupable. (...) Tu me veux enchaînée à mon sort? Tu 
veux que je t'offre encore et encore des victimes? Que je m'enfonce à chaque 
rencontre encore plus dans ma solitude, creusant ainsi ma propre tombe?... 
Soit! Je prendrai sans plaisir, je cueillerai sans regarder, je faucherai sans désir. 
Je serai, dans le monde, ta main aveugle et injuste. Soit!”[37]. 

 Întruchipând figura mitică a aventurierei, Juana se distinge prin 
atribute ce alcătuiesc un tot antinomic: înger și demon, iubită și detestată, 
inocentă și fatală, blândă și vindicativă, docilă, dar intempestivă etc. 

O altă imagine a femeii seducătoare este conturată și în piesa La 
Patiente[38], însă una mai temperată. Potențând sensurile, asemenea lui 
Alain Robbe-Grillet (La Jalousie), Visdei dezvoltă tema așteptarea marii 
iubiri, într-un cabinet „de mediere cu sine și/sau cu Celălalt”.  

Dacă în Dona Juana, Césareeste spectrul unui psihiatru, cel La Patiente, 
Jacques Poncet-Bernardini, o consultă, de-a lungul întregii piese, pe 
pacienta Catherine Berrier-Schlumpf. Astfel, conținutul ajunge să 
desemneze o adevărată aventură, „(presque policière), dans le 
langage”[39]. În lipsa portretelor fizice, cum era de așteptat, se conturează 
cele morale. Cu propriile lor frământări, tacite sau exprimate, discuțiile 
dintre cei doi din timpul ședințelor se transformă într-un joc de tachinare 
construit în treisprezece scene („Qui sʼaime se taquine”): 

„JACQUES: „Quand nous revoyons-nous? 
CATHERINE: La prochaine fois! (...) 
JACQUES: Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçue mais moi non plus je ne 
dis pas que des idioties... 
CATHERINE: Je m'en suis aperçue, soyez sans crainte!”[40] etc. 

Fire cu nuanțe bovariene, soție și mamă a doi copii, Catherine își 
exprimă, cel mai adesea, ludic nemulțumirea cât privește viața sa. În ciuda 
faptului că deasupra biroului său stau atârnate portretele unor „bărbați”, 
indicație menită a-i stârni medicului gelozia, „tous des chemises blanches, 
(...) Beaumarchais, Shakespeare[41], Anouilh, T. E. Lawrence, dit Lawrence 
d'Arabie: lui ne porte qu'un teeshirt, mais il est blanc... (...) et une photo de 
mes fils”[42], ea trebuie să realizeze scenarii: 

„CATHERINE: J'écris des feuilletons pour la télé... Dé-biles! 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
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JACQUES: Vous êtes écrivain donc... 
CATHERINE: Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas encore vu mes 
productions. Les traiter de navets serait encore un pâle euphémisme. 
JACQUES: Pourquoi n'en écrivez-vous pas d'autres? 
CATHERINE: Parce que si j'en écrivais d'autres, aucun producteur ne les 
acheterait...”[43]. 

Mariajul se dovedește, de asemenea, unul prea comod, pentru a fi pe placul 
acesteia: 

„CATHERINE: Une amie m'a dit l'autre jour: «Gérard, il est parfait, il fait tout 
ce que tu veux.» Vous voyez ça d'ici: un mari qui ne fait que ce que vous 
voulez... l'horreur! En plus, il ne sait pas ce que je veux. 
JACQUES: Que voulez-vous? (pour lui-même) A part la Lune...”[44]. Cu toate 
că-și recunoaște vina („C'est de ma faute. Je m'ennuye toujours. Depuis que je 
suis née”[45]), Catherine ia decizia de a divorța, întrucât: „(...) j'ai la certitude 
intime, évidente, qu' il n'y a jamais eu de première fois... Jamais je n'ai eu la 
sensation d'apppartenir à un homme complètement. Je ne suis pas arrivée à me 
donner? Ils ne sont pas parvenus à me prendre? Ils sont passés près de moi, à 
travers moi?, sans laiser de trace, comme une brise, sans odeur, sans poids, des 
ombres, quelques gouttes d'eau sur les ailes d'un canard...”[46].  

Exprimându-și gândurile despre ceea ce ar trebui să reprezinte o 
uniune, ca într-o încercare de inițiere a lui Jacques, Catherine „îl trimite” la 
Shakespeare, recomandându-i să citească „une mauvaise traduction”, La 
sauvage apprivoisée:  

„La femme, force sauvage et tellurique, indomptable jusqu'à sa rencontre avec 
l'homme qui saura la mâter. Cela a l'air cliché comme ça mais, c'est un peu 
comme ça que je vois un mariage, un amour. Vous connaissez La Mégère 
apprivoisée?”[47]. 

Dialogul dintre cei doi este savuros, ajungându-se la manifestea unei 
afecțiuni disimulate, chiar și în răspunsurile „mai tăioase”, ce ajung să se 
întoarcă ca un bumerang. Vestimentația și cromatica, gestica, inclusiv 
exercițiile de respirație ale lui Jacques, ocupă, de asemenea, un rol 
important în jocul seducției. După o perioadă de absență, Catherine revine 
în cabinetul acestuia, căci: 

„CATHERINE: J'ai eu plein de choses à faire. D'abord: écrire une pièce. Une 
vraie , pas un feuilleton idiot. Une pièce... sur vous. Je vous en ai piqué des 
répliques. Vous êtes un excellent dialoguiste... (...) Pourquoi pas? Quand je 
vous ai quitté, je ne pouvais plus travailler avec vous. Cela virait à l'obsession: 
j'écrivais des choses pour vous, mes élèves avaient pour thèmes 
d'improvisation «Comment séduire son psy», même mes feuilletons-télé 
étaient truffés de psys qui vous ressemblaient. Alors je me suis eloignée pour 
finir ma pièce en paix... Sans que vous me troubliez davantage. 



JACQUES: J'ai travaillé. Et j'ai beaucoup lu: Beaumarchais, Anouilh... 
Shakespeare, surtout La Mégère Apprivoisée: j'ai du la lire trois fois... Catharina, 
Catherine... ce n'est vraiment pas un hasard si vous avez le même prénom... 
Seulement moi, je ne m'appellais pas Petruchio...”[48]. 

După multiple „tatonări”, din august până în iulie, îmbrățișarea din final, 
în prezența ursului Héctor, dezvăluie încă o încercare de apropiere a lui 
Jacques de către Catherine. Ursul, ascuns sub hainele sale, avusese 
misiunea de a simula o sarcină, căci, după cum se menționa și în descrierea 
proiectului de punere în scenă: „Il est psy, elle est impatiente. Il est 
diplômé, elle est rebelle. Il est gris, elle est arc-en-ciel. Il susurre, elle hurle. 
Tout les rapproche...Cette comédie jubilatoire est un feu d'artifice!”[49]. În 
La semaine des spectacles, în urma montării, se puncta: 

„Le dialogue taillé dans le vif, une ironie brandie comme un bouclier… Une 
joute verbale croustillante. Une histoire d’amour à faire frémir l’ordre des 
médecins.”[50]. 

Evidențiind intersectarea creației cu aspecte de viață, piesele Ancăi Visdei, 
aproape „autobiografice”, sondează conștiințe „la feminin” marcate de 
dualitate. Cu toate acestea, în ciuda raportului tensionat cu sine și/sau cu 
Celălalt, „eroina”, complex conturată la nivelul atributelor, reușește să se 
impună șă să-și desăvârșească „existența”. „Apropierea” de modele, de 
mituri, alături de funcționarea în paralel a „memoriei” și a „uitării”, vizează 
revizuirea ființei, într-un limbaj plastic, prin teatru. Sintetizând, „Anca 
Visdei est une femme qui écrit!”[51]. 
 

 

NOTE: 

[1]. V. site-ul oficial al autoarei, diponibil online: http://www.ancavisdei.com. 
[2]. Anca Visdei, Portrait de l‟auteur en triptyque în Didier Augustin (directeur de la 

publication), Douze... sept. Atelier d‟écriture. Festival de l‟acte 86.Ces douze pièces 
sont issues d‟un atelier d‟écriture organisé dans le cadre du quatrième festival de l‟acte à 
Metz en octobre 1986, publiées dans un numéro spécial de „Répertoire théatral”, 
Théatrothèque de Lorraine (douze jeunes auteurs, sept jours dʼatelier, sous la direction 
de Michel Vinaver), p. 139. 

[3]. Dintre numeroasele articole publicate, se disting cele ce cuprind intervievarea 
marilor Gabriel Garcia Marquez, Jean Anouilh, Friedrich Dürrenmatt, Eugène 
Ionesco, Milan Kundera, Mircea Eliade, Emil Cioran și a multor altor 
personalități. 

[4]. V. D. Dumas, Le cas Anca, în Théâtres: Coups de coeur et commentaires, 28.04.2006, 
disponibil online: 
http://ddumasenmargedutheatre.blogspirit.com/archive/2006/04/28/le-cas-
anca.html. 

[5]. Corespondența purtată în ultimii trei ani a fost „întregită” de o primă 
întrevedere, în aprilie 2014. V. Travailler, rire et... manger, disponibil online: 

http://www.ancavisdei.com/
http://ddumasenmargedutheatre.blogspirit.com/archive/2006/04/28/le-cas-anca.html
http://ddumasenmargedutheatre.blogspirit.com/archive/2006/04/28/le-cas-anca.html
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http://ancavisdei.blogspot.ro/2014/04/travailler-rire-et-manger.html. Pe 
lângă răspunsurile oferite, autoarea a demonstrat bunăvoința de a-mi pune la 
dispoziție o serie de materiale (dosare de presă, jurnale regizorale, fișe tehnice 
de punere în scenă a pieselor avute în vedere în prezenta lucrare, fotografii din 
timpul spectacolelor, afișe, texte ș.a.), de altfel, dificil, dacă nu, imposibil de 
obținut. Dintre textele, ce pot constitui baza unei viitoare abordări, se impun 
menționate: Noé (ʼ74-ʼ75, prima piesă scrisă în „exil”, în Elveția); Monsieur 
Leonida face à la réactionou La Danube de la pensée (1990, farsă într-un act de Ion 
Luca Caragiale, adaptare și traducere); Fraise-Quinine (montată pe data de 13 
noiembrie 1991 la Teatrul „Berri-Zèbre” din Paris în cadrul manifestării Jeux 
Themes organizată de Art Seine, în regia autoarei); Lʼimpact dʼune balle ou Merci, 
Antoine! (octombrie 1998); Orphée II : Le retourou Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l‟Enfer sans jamais oser y descendre (scrisă de elevii Liceului 
„François Villon” în cadrul atelierului de scriere teatrală condus de Anca 
Visdei, în colaborare cu Nicole Touron, profesor de Lettres Classiques) în Entrez 
dans la légende. Rencontres et échanges artistiques des jeunes européens, apărut sub 
egida Ministerului Educației Naționale din Franța etc. De altfel, piese ale Ancăi 
Visdei figurează în manuale școlare și în programa de bacalaureat. V. secțiunea 
Anthologies et thèses, disponibilă online: http://www.ancavisdei.com/an-
pros.htmlși site-ul oficial al asociației și al editurii, totodată, 
http://www.lafemmepressee.com/. 

[6]. V. și L‟Homme pressé al lui Paul Morand. 
[7]. Béatrice Salma, De la littérature féminine à l‟écrire-femme: différence et institution, 

în Littérature, n° 44, décembre 1981, p. 51. V. și Anne Schmidt, Le miroir de 
lʼAutre. Théâtre de femmes et migration, LʼHarmattan, Paris, 2000. 

[8]. Philippe Lejeune hotăra să includă categoriei autobiograficului „(...) tous les 
textes de fiction dans lesquels le lecteur peut avoir des raisons de soupçonner, à 
partir des ressemblances qu'il croit deviner, qu'il y a identité de l'auteur et du 
personnage, alors que l'auteur, lui, a choisi de nier cette identité, ou du moins 
de ne pas l'affinner”, în Le pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975, p. 25. V. și 
Pierre Rajotte, Le récit de voyage au XIX siècle. Aux frontières du littéraire, 
Tryptique, Montréal, 1997. 

[9]. Pe data de 1.06.2013, în traducerea autoarei și a Angelei Ioan. 
[10]. Anca Visdei, „Fructele vin ca o recompensă, deși plăcerea creației a fost deja un 

cadou!”, disponibil online: http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-
fructele-vin-ca-o-recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/ 
(Adresă recomandată de autoare. V. 
http://ancavisdei.blogspot.ro/2013/07/lien.html). 

[11].Anca Visdei, Photo de classe, 1990 (epuizată editorial, disponibilă online: 
http://www.ancavisdei.com/an-thea.html). 

[12].Visdei, Anca, Toujours ensemble/Puck en Roumanie, Editions La femme pressée, 
Collection Prêt-à-Jouer, Paris, 1994. 

[13].Anca Visdei, Photo de classe, 1990, p. 2 (epuizată editorial, disponibilă online: 
http://www.ancavisdei.com/an-thea.html). Textul „(...) écrit à la première 
personne dans leguel un narrateur fictionnel fait le récit de sa vie, (...) une pure 
fiction et sa prétention à la vérité (par la moyen de préfaces assurant 

http://ancavisdei.blogspot.ro/2014/04/travailler-rire-et-manger.html
http://www.ancavisdei.com/an-pros.html
http://www.ancavisdei.com/an-pros.html
http://www.lafemmepressee.com/
http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-fructele-vin-ca-o-recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/
http://infoinsider.ro/1001-scrisori/anca-visdei-fructele-vin-ca-o-recompensa-desi-placerea-creatiei-a-fost-deja-un-cadou/
http://ancavisdei.blogspot.ro/2013/07/lien.html
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lʼauthenticité du texte ou par les serments de sinc é rité du narrateur) nʼest 
quʼune imitation ludique des pratiques autobiographiques.ʼʼ, în C. Pluvinet, 
Fictions en quête dʼauteur, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 55, apud. 
Nicoleta Ifrim, Identitate culturală și integrare europeană. Perspective critice asupra 
discursului identitar românesc în perioada postdecembristă, Editura Muzeul Național 
al Literaturii Române, București, 2013, p. 197. 

[14].S. Hubier, Littératures intimes. Les expressions du moi, de lʼautobiographie à 
lʼautofiction, coll. ”U”, Armand Collin, Paris, 2003, p. 78, apud. Ibidem, p. 175. 

[15].Radu Negrescu-Suțu, Exilul Alexandrei Ŕ Piesa exilului românesc. Discuții cu Anca 
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URMUZ-„UN HOMO LUDENS”? 

Abstract: Urmuz populates his work with bizarre masks and 
characters, strange, haunted by humor, purity, candor, and rarely with 
tragism and sarcasm. A dose of miracle emerges through the turmoil 
of this restless world, full of passions and uncertainties. The created 
characters are reminiscent of the images found in the pictures of the 
time, with a kind of industrial mechanism. All the author's creations 
convey messages about birth and life, induce joy or sadness, contain a 
true figure, difficult to penetrate, the creator easily crossing the road 
to essences. 

Key-words: Urmuz, bizarre masks, industrial mechanism, the images. 

Dacă ar fi să definim artistul şi activitatea acestuia, am putea afirma că el 
este barometrul cel mai sensibil, capabil să înregistreze şi să pună în faţa 
lectorilor orice modificare a presiunii sociale, cu urmări în plan spiritual, 
social şi psihologic. Reflectându-le în propria conştiinţă, trăindu-le mai 
intens decât omul de rând, creatorul transpune în conţinuturi artistice, în 
teme şi idei artistice, ecourile dramelor societăţii în mijlocul căreia trăieşte.  

Un exemplu în acest sens ar fi Urmuz, cel care transmite prin opera 
sa, ideile, sentimentele, mesajele care-i bântuie cugetul. Operele sale 
ilustrează, de fapt, un asemenea demers artistic, un mesaj de avertisment şi 
în acelaşi timp, consemnarea unei ameninţătoare realităţi, pe care trebuie să 
o conştientizăm şi să o corectăm. Astfel, putem afirma că întreaga sa creaţie 
nu a fost niciodată rodul unei improvizaţii, chiar dacă parodia este 
principala modalitate de prezentare a materialului, mai ales, având în 
vedere faptul că pentru a parodia un text îţi trebuie mai mult talent decât a 
celui care a realizat originalul.  

Despre opera lui Urmuz, pe care însuşi autorul a numit-o Pagini bizare, s-
a scris mult, dar majoritatea criticilor au pus accentul pe absurdul creaţiei, pe 
nonsensul acesteia şi, mai puţin, pe mesajul transmis, ce emană dorinţa de a 
descoperi sensurile profunde ale labirintului scrierilor sale. 

Intraţi în această lume nu vom descoperi un univers delirant şi lipsit de 
sens, ci o lume ce trebuie descifrată cu precizie chirurgicală, căci fiecare mişcare 
trebuie bine calculată spre a găsi sensul potrivit al operei. Putem considera, în 
acest sens, că întreaga creaţie a lui Urmuz nu se evidenţiază doar prin 
parodierea modelelor deja existente, ci şi prin faptul că ea anunţă noua 



literatură, noile experienţe avangardiste care îşi trag parcă sevele din aceste 
pagini bizare. 

Urmuz este şi s-a dovedit deci a fi un autor semnificativ şi original în 
spaţiul modern european, mai ales, prin faptul că el este un avangardist avant la 
lettre. Dar într-o altă ordine de idei, dacă ar fi să-l considerăm pe Urmuz un 
scriitor modern, atunci ar trebui să evităm încadrarea acestuia într-o sigură 
mişcare literară, mai ales, datorită faptului că el este revendicat de mai multe 
orientări. În acest context, ne putem aminti de îndemnul teoreticianului Tristan 
Tzara: Adevăraţii dadaişti sunt împotriva lui Dada. Interpretată astfel, opera lui 
Urmuz este produsul, prin excelenţă, al unei crize spirituale, al dezorientării şi 
incapacităţii de a găsi soluţii, într-o lume zguduită de război şi de meschinărie. 
Dar această atitudine de negare, specifică dadaismului, deschide terenul 
suprarealismului, curent căruia i se alătură şi Urmuz. Dacă mişcarea Dada era 
rodul negării conştiente a unei lumi dominate de absurdul războiului, ea 
reprezentă, în primă fază, o atitudine socială, negăsind, însă, nicio soluţie 
constructivă. Prin opera sa, Urmuz ne oferă şi soluţii, aşa cum fac suprarealiştii 
care apelează la lumea visului, la orizontul lumii infantile, la hazard şi 
improvizaţie, refăcând printr-un lung, complex, şi adeseori, provocator drum, 
descoperirea realului. O realitate care, îmbogăţită sau nu prin revelaţiile visului, 
prin acuzata stare imaginativă, este oricum, componentă a suprarealităţii 
reprezentate de artiştii din cadrul acestei mişcări, deci şi de Urmuz. În cadrul 
acestei orientări, spiritul poetic îşi revendică dreptul; el operează cu necesara 
forţă metaforică, dincolo de care imensul teritoriu al realităţii se deschide, 
promiţător, visării şi experienţei. 

Prin motivul omului-mecanomorf, prin tehnica colajului, opera lui 
Urmuz, respectă principiile estetice propuse de futurişti, anunţând parcă, 
preocupările de astăzi ale creatorilor născuţi în secolul imaginii. 

Dacă analizăm mai atent opera autorului, nu vom ajunge la concluzia că 
îl putem scoate pe Urmuz dintr-o familie de scriitori în care a fost încadrat până 
acum, dar s-ar putea ca neatenţia faţă de anumite trăsături ale sale să ne 
determine să-l includem în familia greşită. 

O analiză pertinentă a creației sale este realizată de criticul Adrian 
Lăcătuș, cel care  observă că 

„O familie spirituală care îl revendică e o familie de solitari şi de desolidarizaţi cu 
spiritul dominant al epocii lor: Kafka, Bacovia, Harms, Schulz, Ggombrowicz. Ca şi 
Urmuz, ei sunt inovatori radicali, dar, în acelaşi timp, nişte ironişti care dispreţuiesc 
entuziasmul auroral de tip avangardist. O negare a vieţii şi a posibilităţii unei 
existenţe autentice, o negare a consistenţei interiorităţii, mai degrabă decât 
încercarea de a şterge graniţa dintre artă şi viaţă, încercare definitorie pentru 
avangarde, îi caracterizează”[1]. 

Citind cu atenție opera sa, putem descoperi, printre rânduri, şi o 
„dimensiune naţională”[2] a creaţiei autorului. Un exemplu elocvent ar fi faptul 
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că lumea regăsită în opera lui Urmuz ne aminteşte, într-un fel sau altul, de 
lumea schiţelor lui Caragiale, „de personajele al căror discurs individual este 
substituit implacabil de un discurs al clişeului publicistic, al ideilor de-a gata 
citate în forme caricaturale”[3]. 

Un alt creator care vede lumea într-o manieră asemănătoare cu cea a lui 
Urmuz ar fi Bacovia, prin universul imaginat, prin modul în care descrie 
realitatea înconjurătoare. 

Îl putem considera categoric pe Urmuz un scriitor valoros fără să 
păcătuim, mai ales că, avem şi sprijinul criticilor din perioada postbelică sau 
contemporană. Motivul pentru care îl putem numi un scriitor de valoare ar fi, 
în primul rând, acela că autorul deschide drumul nebătătorit al experienţelor 
avangardiste, atât pe plan naţional cât şi european. Criticul Adrian Lăcătuş [4] 
face o trecere în revistă a opiniilor criticilor din perioada interbelică privitoare la 
opera lui Urmuz. Criticul observă că  

„tinerii avangardişti îl consideră mai mult decât un scriitor, văzând în el un vizionar 
şi un martir, iar critica «instituţionalizată» îl citeşte ca pe un producător de stranii 
eşantioane lingvistice, ca fiind deci mai puţin decât un scriitor.”[5]. 

În ceea ce priveşte construcţia personajelor, în schimb, putem observa 
o depărtare a autorului de o poetică a figurativului şi o îndreptare a 
acestuia către o abstractizare. Urmuz îşi populează opera cu măşti şi 
personaje bizare, stranii, aureolate de umor, puritate, candoare şi, nu 
rareori, de tragism şi sarcasm. O doză de miracol se degajă prin freamătul 
acestei lumi neliniştite, cuprinsă de patimi şi incertitudini. Protagoniștii 
creați amintesc de imaginile regăsite în tablourile vremii, cu o tentă de 
mecanisme industriale. Toate creaţiile autorului transmit mesaje despre 
naştere şi viaţă, induc bucurie sau tristeţe, conţin un cifru veritabil, greu de 
pătruns, creatorul străbate, cu evidentă uşurinţă, drumul spre esenţe. 

Operele lui Urmuz pot fi considerate metatexte deoarece descoperim 
câteva reţete pe care autorul ni le oferă pentru realizarea unei literaturi 
moderne în concordanţă cu cerinţele vremii. Astfel, am putea considera că 
pseudoromanulPâlnia şi Stamate, precum şi schiţele sale nu sunt altceva decât 
nişte manifeste literare ale literaturii nou create.   

Pâlnia şi Stamatepoate fi considerat un microroman fantastic având în 
vedere faptul că această creație a lui Urmuz ilustrează fidel conceptul de 
fantastic, printr-o naraţiune ce stă în permanenţă sub semnul ezitării între 
explicabil şi inexplicabil.  

Parcurgând opera lui Urmuz, descoperim o inteligenţă parodică, autorul 
suprarealist aprofundând până la refuz, mecanismele poetice tradiţionale şi, în 
acelaşi timp, minându-le. Observăm chiar şi apelul la mitologia greco-latină 
care ţine tot de clasicismul operei sale, în schimb, aventura iniţiatică, de 
exemplu, eşuează în grotesc. Parodia modelelor nu se opreşte, în schimb la 



elementele clasice, ci se extinde la cele romantice şi realiste. Urmuz se opune 
mimesis-ului, oferindu-ne o literatură pe dos, o adevărată anamorfoză, între 
realitate şi  artă, autorul optând pentru aceasta din urmă, ca fiind o a doua 
realitate. 

Cele două dimensiuni ale creaţiei urmuziene, descoperite de critica 
literară contemporană, nu sunt separabile decât la o analiză metodologică a 
operei, căci ele se contopesc dând naştere unui ansamblu, unui univers 
asemănător cu însăşi viaţa.  

Concluzia pe care o putem trage ar fi aceea că numai o operă valoroasă ar 
putea stârni interesul criticii literare, făcând, de asemenea, loc controverselor de 
toate tipurile. O asemenea operă este cea a lui Urmuz, o mărturie peste ani a 
unei experienţe novatoare şi, în acelaşi timp, benefice pentru literatura română, 
căci aceasta creaţie nu reprezintă numai negaţie prin parodierea modelelor, ci şi 
afirmaţie, prin modul în care a reuşit să-i restituie literaturii valorile reale prin 
magia cuvântului. 

 

 

NOTE: 
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[3]. Ibidem 
[4] Adrian Lăcătuş, op. cit., p. 14. 
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VALORI  INTERPRETATIVE  ALE  LEXICULUI  GASTRONOMIC 
DIN  SCRIERILE  LUI  PĂSTOREL  TEODOREANU 

Abstract: Pastorel Teodoreanu is a refined and unparalled connoisseur of 
the history of both Romanian and universal cuisine and of their unknown 
local peculiarities. In his work, literature and gastronomy are harmoniously 
intertwined, so that common recipes become true poems in prose, seasoned 
here and there with savory and effervescent quatrains. Also, his stories 
represent the place for unprecedented gastronomic and enological 
adventures. In the writer’s view, cuisine is both science and art, and it must 
be treated as such. Walking lightly on his traces, we discover new 
gastronomic sensations and we happily taste the unknown faces of the 
world we live in. 

       Keywords: gastronomy, wine, culinary art, cuisine, recipe, cookbook. 

Secolul al XXI-lea a debutat cu o atenție deosebităacordată alimentației 
populației. Peste tot: la școală, pe stradă, în mijloacele de transport, în 
mass- media, în cabinetele medicale se vorbește despre alimentație 
sănătoasă, despre educație nutrițională. Astăzi, la mare căutare sunt 
produsele alimentare naturale, bio/ ecoși se încearcă eliminarea, pe cât 
posibil, a mâncărurilor prăjite. Totuși, hrana a reprezentat dintotdeauna un 
subiect important  pentru omenire. Feuerbach considera că omul este ceea 
ce mănâncă, adică o ființă care are nevoie de hrană atât materială, cât și 
spirituală. Al. O. Teodoreanu era convins căîntâi a apărut foamea, abia apoi 
cuvântul. Trebuie să recunoaștem că omul manifestă interes atât pentru 
cuvânt și literatură, cât și pentru hrană și gastronomie, între acestea 
creându-se chiar o legătură organică, avândgura drept element comun 
(organ utilizat atât în vorbire, cât și în hrănire). Limbajul reușește să 
transforme un fel de mâncare dintr-un simplu aliment necesar vieții, 
realizat natural în gospodărie, în ceva transmisibil, prin verbalizare sau 
scriere, prin denumirea și enumerarea ingredientelor și prin explicarea 
etapelor de lucru. Legătura dintre cuvânt și gastronomie nu se oprește aici: 
termenii specifici gastronomiei au pătruns adânc în limbajul curent, încât 
au dus la apariția unor analogii plastice, prin folosirea în contexte noi: 
„facemochi dulcicuiva”,„avem sete de cunoaștere”, „ne înghițim cuvintele”, 
„gustăm o glumă”,„suntem scăldați în lapte și miere”, „devorăm cărți” sau 
„nu înghițim anumite persoane”. Legătura organică dintre cuvânt și aliment 
se reflectă în opera literară, în timp ce literatura este, de fapt, o hrană a eu-
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lui interior, a spiritului. Cei doi protagoniști (bucătarul și scriitorul), prin 
intermediul materiei cu care operează (ingrediente și cuvinte), reușesc să se 
dezvăluie celor din jur prin operele pe care le creează. Mulți scriitori din 
literatura universală, dar și română au vorbit, în scrierile lor, despre 
gastronomie. Îi putem aminti pe Brillat- Savarin, Onfray, Noemi Bomher, 
Mihail Kogălniceanu, Kostache Negruzzi, Bogdan Ulmu și, nu în ultimul 
rând, Al. O. Teodoreanu. Și, pentru căîntotdeauna o mâncare gustoasă este 
însoțită de un vin rafinat, se vorbește din ce în ce mai mult despre 
enogastronomie. Deși acest termen nu se regăsește în dicționarul limbii 
române, el reprezintă un concept cu dublă articulare: hrană- băutură. 
Totuși,întâlnim acest termen în lucrările lexicografice italiene, referindu-se 
la abilitatea transformată în artă a unei bucătării de calitate, care îmbină 
perfect mâncarea cu vinul potrivit, într-o explozie de gusturi rafinate și 
culori apetisante. Alăturate corespunzător, cele două se completează și se 
valorizează reciproc, asigurându-i celui care gustă o adevărată experiență 
culinară. În România, Izabella Krizsanovszki a vorbit pentru prima dată 
despre acest concept în mediile științifice și l-a definit drept „arta preparării 
mâncărurilor alese şi a îmbinării lor cu vinurile (prin extensie, cu băuturile) 
adecvate”[1]. 

Literatura română abundă în scrieri cu trimitere la enogastronomie. 
Încă din Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie aflăm despre 
câteva reguli de etichetă privind conduita la masă. Țiganiada prezintă cele 
două coordonate opuse ale enogastronomiei: foamea și îndoparea, 
îmbuibarea. Totul este hiperbolizat: pe de o parte, avem de-a face cu o 
sărăcie lucie și, implicit cu foamete puternică, iar pe de altă parte, cantitățile 
și dimensiunile exagerate ale bucatelor zugrăvesc imaginea unui rai al 
țiganilor care induce, în acest peisaj frapant, o stare plăcută de lene.  

Și Ion Creangă, gurmand notoriu, strecoară în scrierile sale elemente 
care fac referire directă la această sferă a enogastronomiei. Ni-i amintim pe 
Setilă și Flămânzilă, sarmalele și plăcintele aburinde stropite cu un vin bun 
din finalul Caprei cu trei iezi, foamea și pofta de pește a ursului pe care l-a 
pâcâlit vulpea, aventurile fetei babei și ale fetei moșneagului cu îngrijitul 
părului, a cuptorului, a fântânii și a jivinelor, dar și memorabilele episoade 
„La cireșe” sau „Smântânitul oalelor”.  

Pentru Dinu Păturică, în Ciocoii vechi și noi, hrana reprezintă o 
modalitate simplă și sigură de corupție. Ascensiunea socială este limpede 
oglindităîn transferurile din categoria obiceiurilor alimentare. 

Personajele lui Caragiale se află sub emblema mâncării și a 
băuturii.Liviu Papadima sesizează că personajele caragialiene nu mănâncă, 
ci, mai degrabă, consumă alimente. Incultura gastronomică este evidentă, 
cu atât mai mult, cu cât este total absentă arta de a mânca, se sfidează 
principiile esențiale ale bucătăriei, se consumă cantități exagerate de 



mâncare, pe fondul lipsei cumpătării. Alcoolul le asigură protagoniștilor 
curajul de a spune ceea ce gândesc, de a-și înfrunta temerile și 
neîmplinirile, dă naștere halucinațiilor, ceea ce duce la apariția speculațiilor 
și generează conflicte. Izul enogastronomic al scrierilor caragialiene este dat 
de paleta onomastică cu evidente trimiteri la zona culinară: Zaharescu, 
Brânzovenescu, Farfuridi, comisul Stacan, Dușcă etc. 

Din ciclul operelor literare cu rezonanțe gastronomice trebuie 
amintite și scrierile lui Sadoveanu. Atenția deosebită acordată de către 
personajele sale hranei (atât biologice, cât și spirituale), demonstrează că 
aceste două elemente, alimentul și băutura, exercită un dublu rol în viața 
omului: asigură energia fizică necesară vieții, dar, simultan, au și funcții 
terapeutice, susținând și revitalizând atât corpul, cât și spiritul.  

Analiza npoastră este centrată pe opera lui Al. O. Teodoreanu, 
scriitor necanonic, care a lăsat posterității o operă eterogenă, care ilustrează 
maxima latinească Non multa, sed multum (Nu mult, dar o mulțime de...). 
Pana-i ghiduşă deschide un dublu apetit, literar şi enogastronomic 
deopotrivă, iar spiritul său eclatant păstoreşte, cu bonomie, demersurile 
târzii ale ucenicilor-regizori de spectacole culinar-beletristice. Numele lui 
Al. O. Teodoreanu este strâns legat de opera sa de debut, Hronicul 
măscăriciului Vălătuc, care a fost premiată de Academia Română imediat 
după apariție. Povestirile care compun acest roman atrag cititorul prin 
întâmpările și personajele hazlii, care stârnesc râsulși prin limbajul spumos, 
ușor licențios. Elementul comun al povestirilor îl reprezintă vioiciunea 
personajelor, care au drept regulă în viață celebrul Carpe diem (trăiește 
clipa). Suculența acestor povestiri decurge însă nu doar din amănuntele 
licențioase, inspirate de nuvela renascentistă, ci, în bună parte, unei 
impresionante fastuozități bachice și unei erudiții oenologice, de natură să 
determine pe unii comentatori (Pompiliu Constantinescu) să vorbească 
despre „dimensiuni rabelaisiene".  

Îmbrăcat impecabil, manierat, curtenitor cu femeile, amfitrion perfect 
şi conviv desăvârşit, extrem de inteligent, ironic şi binevoitor, Păstorel era 
simpatizat de intelectualitatea vremii, care-i trecea cu vederea petrecerile 
interminabile. Desele reuniuni bachice, dar şi indubitabilele  competenţe de 
neîntrecut enolog, au contribuit la apariția unei porecle inedite:Păhărel 
Teodoreanu. Hoinărind prin bodegi anoste şi restaurante luxoase, 
degustând, chefuind şi improvizând, cu răguşeala-i caracteristică, 
spumoase catrene, Păstorel a atras atenţia puterii comuniste care, în a doua 
parte a anului 1959 îl urmărește, îl aresteaz și îl condamnă. După doi ani și 
jumătate petrecuți în închisoare primește grațierea, fiind eliberat în aprilie 
1962. Din momentul reîntoarcerii în libertate, Al. O. Teodoreanu nu mai 
este atât de vesel și ironic, ci-și apleacă atenția asupra bucătăriei.  
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Volumul Vin și apă, care l-a propulsat pe Al. O. Teodoreanu în rândul 
epigramiștilor cu renume, a luat naștere în urma unei internări în spital a 
autorului, la Karlsbad. Fiind obligat săînghită medicamentele  pe care le 
denumea „băutură infamă”, își transpune pe hârtie, apoi le trimite amicilor, 
în țară, toate dorurile legate de băuturi și băute, de bodegi și petreceri. Nu 
aceeași modalitate de apariție au avut-o celelalte rime ale lui Teodoreanu, 
care stârnesc râsul și aduc voia-bună. Pătruns de inspirație mai degrabă la 
întâlnirile cu prietenii la cârciumă și pentru a nu le lăsa să se piardăîn 
negura timpului, Păstorel a așternut versurile în catrene vesele pe șervețele, 
liste de bucate, cutii de țigări sau dechibrituri, pe petece de ziar, urmând a 
fi strânse și publicate postum.  

Adevărat protagonist al acestor „Însemnări fugare, / În catrene 
lapidare.” - vinul e un lichid sfânt, este trupul Domnului. Păstorel elogiază 
nepreţuitele licori moldovenești sau străine, catrenele constituindu-se într-o 
originalălucrare vitivinicolă. 

Dacă notorietatea literară a lui Teodoreanuîi este datorată Hronicului 
măscăriciului Vălătuc şi epigramelor, reputația sa de gastronom și oenolog 
experimentat se sprijină atât pe faptul că el știe, ca nimeni altul, să 
asezoneze festinurile cu plăcute și spirituale discuții, cât și pe cele aproape 
200 de cronici culinare, apărute în revistele vremii.Articolele, publicate în 
cadrul rubricilor „Cronica gastronomică”, „Gastronomice”, „Gastronomie” 
şi „Din carnetul unui gastronom”, au fost cuprinse în volum mai târziu, 
după decesul scriitorului. În România gastronomică, autorul exploatează și 
valorifică, în versuri și în proză, abundenta cantitate de rețete, glume, 
epigrame și anecdote.Veritabil boem ieşean, apoi bucureştean, Păstorel îşi 
transferă în aceste scrieri propria-i conștiință, realizând prin ele elogiul 
vieţii înseşi. Manifestând un real interes pentru arta culinară, Al. O. 
Teodoreanu devine un renumit cunoscător al bucătăriei, aceasta 
nemeiavând niciun secret pentru el.  

După îndelungi perioade în care a meditat, s-a documentat, a cercetat 
și a experimentat acest domeniu, Păstorel Teodoreanu devine un nume cu 
rezonanțăîn rândulmaeștrilor în arta viticolăși culinară. În 1958, într-un 
înmiresmat articol cu titlul sugestiv „Vinurile mari”, scriitorul lasă 
posterității, în manuscris, următoarele:  

„Din colaborarea din ce în ce mai strânsă a pivniței cu bucătăria s-a izvodit 
gastronomia modernă. E un corolar al civilizației în ascensiune și un semn al 
progresului. În hrubele pivniței își caută bucătarul mirele pentru mîncările sale 
alese și în cratițele din bucătărie își caută, la rîndu-i, pivnicerul mireasa 
vinurilor sale de soi. Nepotrivirea de caracter e caz de divorț. Fiecare mîncare 
cată să-și găsească vinul ei și fiecare vin mîncarea lui, cu care în cele din urmă 
trebuie să se însoțească (justae nuptiae). E drept că sînt și vinuri zburdalnice, 
cum e de pildă vinul de „Champagne”, pentru care orice mîncare e bună, și 



mîncări de moravuri ușoare, cum sînt brînzeturile, care nu resping nici un fel 
de vin. Aceste excepții nu fac decît să confirme regula.” 

Atât pasiunea sa pentru gastronomie și vinuri, cât și spumoasele catrene pe 
care le compunea în cinstea lor în cadrul reuniunilor bachice, îi asigură 
scriitorului un renume de legendă, al cărui ecou nu se pierde în timp, ci, 
dimpotrivă, răsună tot mai puternic. 

 
„Spovedanie 
Cântat-am vinul şi-l băui pre el, 
Şi-aşa, precum din flori slăvitul soare, 
Cules-am toată roua din pahare, 
Voios ca cel din urmă menestrel. 
 
Am păstorit în viață vinuri rare 
(De- aceea îmi și zice Păstorel) 
Și de la Grasă pîn′ la Ottonel 
Le-am prețuit, pe rând, pe fiecare.”[2] 

 
„PREDOSLOVIE 
Cerca-mă-voi în cronica pe care 
M-am învoit s-o scriu săptămânal 
Pe lângă sfatul profesional 
Să pun ceva piper și-un pic de sare. 
 
Nu este cronicar, ci papagal 
Cel ce repetă cu nerușinare 
Prozaice rețete culinare 
Așa cum le-a găsit în manual. 
 
Și de înfățișez ca predoslov 
Spre-a obîrși sonetul de istov 
În endecasilab natura moartă. 
 
Nu-i loc pentru estet să fie trist, 
Căci și bucătăria e o artă, 
Atunci când bucătarul e artist.”[3] 
 

În creaţia lui Păstorel, literatura și gastronomia se completeazăși se 
construiesc reciproc, banalele rețete culinare devenind, uneori, adevărate 
compoziții literare în proză, punctate pe alocuri de șampaniante epigrame, 
iar povestirile devin un pretext potrivit pentru calitative dezbateri 
enogastronomice. Cronicarul consideră, asemenea lui Brillat-Savarin, că 
bucătăria e o ştiinţă şi o artă. Preamărirea bucătăriei românești se 
întrezărește din rețetele unor produse tradiționale, însă Teodoreanu 
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cunoaște în profunzime și secretele bucătăriei universale.  Propune meniuri 
pentru diverse ocazii; îşi familiarizează cititorii cu specialităţi vânătoreşti; 
ca experimentat cofetar și chiar patiser, pune la dispoziția cititorilor 
interesați rețete variate, iar novicilor în arta bucătăriei le împărtășește 
diverse modalități de preparare și servire a unor simple, dar gustoase 
mâncăruri. 

Renumit enolog şi sommelier, Păstorel Teodoreanu nu se sfieşte să 
glorifice vinul, dar şi regiunile viticole româneşti. Stilat, discută probleme 
de etichetă: ţinută, relaţia patron-client, calitatea şi eleganţa servirii. 
Aristocrat al gastronomiei și al enologiei și în egală măsură cu un spirit 
nobil, rafinat, Păstorel și-a construit reputația unui personaj notoriu de 
legendă în rândurile boemei vremii, care a ridicat Cotnarul la rangul de 
„soare potabil” sau „Rege-Soare” al vinurilor. În concepția sa, vinul, căruia 
cu patos îi închină catrene și epitalamuri în spumoase jocuri de cuvinte, 
este proba bunului-gust oenologic, întrucât, zice el, „Numai omului 
subțire/ îi place «Grasa» de Cotnar.” 

Uneori cu umor, alteori cu ironie, dar de fiecare dată cu o mare 
putere de seducție a cuvântului, Teodoreanu laudă toate podgoriile 
renumite atât din România, cât și din străinătate: 

„Ce-ar fi pămîntul fără soare 
Și bucătarul fără har, 
Literatura, fără sare, 
Moldova, fără de Cotnar?” 

Sau: 
„Și vița are toane muierești 
De la harac și până la pahar: 
Cînd se ivește «Grasa» de Cotnar, 
Pălește «Galbena» de Odobești.” 

Sau: 
„Dragi podgoreni, luați aminte 
Cînd pregătiți un roș«Bordeaux» 
Că taina e în trei cuvinte, 
Deci: «Cabernet, Malbec, Merlot.»” 

Rafinamentul culinar și umorul lui Păstorel Teodoreanu, în cea mai 
curatăși mai plină de culoare limbă românească, au un temei comun cu 
felul de a înțelege rostul bucatelor și al vinului.Parafrazându-l pe Brillat-
Savarin, Păstorel considera că persoanele cărora nu le priește mâncarea sau 
care se amețesc sub influența alcoolului, nu se pricep nici la mâncare, nici la 
băutură. Atât la autorul menționat anterior, cât și la Teodoreanu, masa în 
sine e privită ca un ceremonial, care le oferă ocazia lor să observe și să 
analizeze comportamentul celor din jur. 



„Gastronomul care nu lasă o masă cît de copioasă, dar înconjurată de imbecili, 
pentru o felie de pîne și- un ceai luat în tovărășia unor oameni de spirit nu 
merită să fie un gastronom. Gastronomia nu e lăcomie și animalitate, ci numai 
un prilej de punere în valoare a spiritualității. Dacă nu e asta, nu mai e 
nimic.”[4] 

Cărțile de bucate ale lui Păstorel Teodoreanu ne înfățișează gastronomia ca 
pe o activitate practică, realmente ridicată la rang de artă, iar masa în sine 
ca pe o șansă de a naște plăcute discuții spirituale între comeseni. Nu mai 
este pentru nimeni un secret că românul se simte cel mai bine în fața 
meselor încărcate cu bunătăți și nu ratează nicio ocazie de a-și invita 
apropiații săînchine un pahar de vin bun și de a se înfrupta, cu plăcere, din 
tot felul de bucate apetisante. La Teodoreanu, majoritatea scrierilor 
gravitează în jurul mâncării și al băuturii. În acest peisaj plin de arome și 
culori, totul pare mai viu, mai frumos, mai optimist. Problemele cotidiene 
par să nu poată străpunge vălul de liniște interioarăși de bunădispoziție 
provocate de bucuria prietenilor veniți la masă. 

Volumul Gastronomice a văzut lumina tiparului după plecarea lui 
Teodoreanu la cele veșnice, fiind una dintre acele cărți pe care le deschizi cu 
scopul de a le răsfoi și termini prin a le citi pe nerăsuflate. De ce? Pentru că 
autorul, fiind un mare cunoscător al bucătăriei românești și universale, 
surprinde cu exactitatea recomandărilor tehnice și cu atenția deosebită 
pentru ansamblul de ingrediente ale fiecărui preparat. Spre deosebire de 
zecile de cărți de bucate, cărțile lui Păstorel Teodoreanu atrag în special 
prin savoarea cuvintelor atent alese și prin aburii umorului care emană prin 
copertele sale. Scrierile sale deja lasăîn urmă clasicele rețete, făcând, mai 
degrabă, subiectul unei „bucătării literare”: 

„Rețeta 

Iei un hulub decapitat 
Ales din cei mai grași, firește. 
Scoți penele. Cinătuiește, 
Apoi sărează delicat.  
 
Și nu uita un amănunt: 
Tăind, spre-a-l înveli, o fină 
Felie albă de slănină 
Să-i pui în coșși-un pic de unt. 
 
Pe urmă, c-un cuțit ce taie, 
Cioplește cu îndemânare 
Vreo opt sau nouă bețișoare 
Și le așeazăîn tigaie.  
 
Hulubul cel cu unt umplut 
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Pe-acest grătar improvizat 
Într-un cuptor va fi lăsat 
La foc domol și susținut. 
 
Și, ca să-i tragi din plin folosul, 
Când slăninuța s-a prăjit, 
Îl scoți afară negreșit 
Fără să uiți să-i torni și sosul. 
 
Cu un vin roșîn păhărel 
Friptura e o delectare. 
Deci, îți urează poftă mare, 
Al dumitale, PĂSTOREL”[5] 

Teodoreanu nu se mulțumește cu simplul fapt de a culege sau de a 
inventa rețete culinare și de a le ordona într-o carte de bucate. La el, 
bucătăria e o artă, o poveste, iar ingredientele devin personaje care își dau 
vesele mâna într-o delicioasă horă a gusturilor și a aromelor. Rețetele sale 
„vorbesc”, păstrând nealterat gustul natural al ingredientelor proaspete. 
Arta și amprenta personală ale lui Păstorel Teodoreanu constau în 
descoperirea, valorificarea și promovarea elementelor naturale, combinate 
într-o manieră proprie și profesionistă. Fiecare rețetă, autorul o 
încadreazăîntr-o narare a unor evenimente, situații sau împrejurări, care ne 
creează nouă o imagine cât mai clară a atmosferei. Totodată, autorul scoate 
în evidență, într-un mod personal, inimitabil, trăsăturile caracteristice ale 
ingredientelor. Practic, prin intermediul rețetelor sale, Teodoreanupoartă 
un dialog cu cititorul: 

„Iepurele tare-i bun și tare-i indigest. Cu toate acestea, stomacurile tinere și 
perfect sănătoase îl suportă ușor. Dar chiar când îl propui acestor organisme 
privilegiate, trebuie săștii alege iepurele pe care ai de gînd să-l prepari, căci nu 
toți iepurii sunt la fel.Sapiditatea cărnii acestui rozător variază după regiuni, 
vîrstă și sex. Carnea iepuroaicei, de pildă, își păstrează mai bine frăgezimea la 
maturitate (femeia!), decît aceea a masculului care în al doilea an devine 
coriace. De bună seamă, că asta, în primul rînd, a determinat vînătorii și 
bucătarii să dea iepurelui, după vîrstă, denumiri diverse.”[6] 

Fiind un artist al cuvintelor, Păstorel Teodoreanu știe, ca nimeni altul, să le 
îmbine într-un mod original, care stârnește buna dispoziție. Iată câteva 
exemple, “din carnetul unui gastronom”:  

„Pruna este un pas spre țuică. 

 Oamenii care citesc în timpul mesei nu digeră ceea ce citesc și nu pricep ceea 
ce mănâncă. 

 Plăcerile toamnei sunt: mustul, mititeii și mititelele. 



Puțini amfitrioni și bucătari știu că spiritul înnobilează mîncările și că prostia le 
degradează. 

Un vin prea parfumat e ca un vezeteu care vine de la coafor. 

Alcoolismul s-a răspîndit în așa măsură, încît a nu bea e aproape o calitate 
intelectuală. 

Dacă cineva îți spune că rețetele mele culinare sînt eronate, săștii că e un 
ignorant în ale gurii. Dacăîți spune că nu mă pricep la vinuri și alcooluri, nu te 
îndoi că e un invidios. Dar dacăîți spune că nu știu să scriu, fii sigur că e un 

imbecil.”[7] Al. O. Teodoreanu, Gastronomice, București, Editura 
pentru turism, 1973, p. 12. 

O carte de rețete culinare, care este alcătuităîntr-un mod inteligent, 
reprezintă o oportunitate de cunoaștere a civilizației și a mentalității unui 
popor, o modalitate de a-i înțelege existența. O mâncare tradițională, un 
festin sau o masă obișnuită au puterea de a oferi cunoscătorilor informații 
importante despre viața și istoria unui popor, este de părere criticul George 
Muntean, cel care semnează postfața volumului „Gastronomice”. De 
asemenea, își încheie intervenția astfel:  

„Iată, dar cum, meditînd fie și în treacăt la cîteva dintre semnificațiile 
gastronomiei românești, deducem un tablou general al însăși existenței noastre 
de oameni primitori și cuviincioși, atenți la cele ale trupului, dar nu robiți lor, 
inventivi cu măsurăși mereu apropiați de leagănul nostru natural. 
Acest liant omenesc care este gastronomia capitol semnificativ al interferențelor 
dintre culturăși civilizație și test etic și estetic deloc neglijabil, se relevă ca un 
aliat al omului și un slujitor credincios al său cînd e abordatăîn cunoștință de 
cauză. 
E ceea ce a încercat și a reușit să facă Păstorel în această carte. Omul acesta, pe 
care nu-l speria nimic mai rău decît vulgaritatea gustului, și-a luat îngăduința 
de a ne trece cu plăcere prin bucătării, cămări și piețe, făcînd discret cu ochiul 
în dreapta și-n stînga, povestind slobod tot felul de pățanii ale lui și ale altora, 
ale feluritelor produse pînă a ajunge, unele pe masă, alții în jurul ei. E în aceste 
pagini «tehnice» o jubilație cuceritoare în fața vieții, o moliciune a expresiei și o 
veselie cel mai adesea molipsitoare. Faima lui de mare cunoscător al mîncării și 
băuturii, la care lăsa să se creadă căține chiar mai mult decît la cea de scriitor, 
este astfel deplin consolidată. După cum, cine-i va merge pe urme cu acest 
încîntător îndreptar sub ochi, va încerca nu numai senzații și delicii 
gastronomice neașteptate, ci și bucuria descoperirii unei fețe a lumii, pe care s-
ar putea să n-o fi văzut decît intermitent pînă acum.”[8] 

 
NOTE: 

[1]. Izabella Krizsanovszki, Teză de doctorat Fascinația enogastronomicăîn literatura 
română, Baia Mare, 2009. 

[2]. Al. O.Teodoreanu, „Spovedanie”, în Caiet. Versuri, 1938. 
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[3]. Al.O. Teodoreanu, Gastronomice, București, Editura pentru turism,1973, pag.5. 
[4]. Al. O. Teodoreanu, „Din carnetul unui gastronom”, în Inter pocula, Cluj, 

Editura Dacia, 1973, p. 222. 
[5]. Al.O. Teodoreanu, Gastronomice, București, Editura pentru turism, 1973, 

pag.175-176. 
[6]. Al. O. Teodoreanu, Gastronomice, București, Editura pentru turism, 1973, p. 12. 
[7]. Al. O. Teodoreanu, Inter pocula, Cluj, Editura Dacia,1973, p.225-227. 
[8]. George Muntean, în „Postfață”, Gastronomice, București, Editura pentru turism, 

1973, p 201-202. 
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VALORI  EXPRESIVE  ALE  CUVINTELOR  FORMATE 
 PRIN  CONVERSIUNE 

Summary: The procedures for the formation of new words in Romanian 
demonstrate the living character of the Romanian language, the 
mechanisms by which the derivation, composition and conversion 
processes are regulated by certain laws. The present paper briefly defines 
these processes, focusing mainly on a very productive phenomenon in 
Romanian, namely conversion. Thus, the different passages from one class 
to another of the words in the vocabulary of the Romanian language are 
described, as well as brief observations, as far as the available space, for the 
passage of each class. Adjectivization, substantivization and 
adverbialization are presented as the phenomena that offer the highest 
productivity for enriching the vocabulary of the Romanian language by 
changing the grammatical value, and then analyzing some such words 
from the perspective of stylistics in the text Memento mori, by Mihai 
Eminescu. 

Keywords: derivation, composition, change of grammatical value. 

Limba este un organism viu, ce evoluează de la o etapă istorică la alta, 
schimbându-se rapid, activ și continuu. Procedeele de formare a cuvintelor 
în interiorul limbii adaugă constant cuvinte noi vocabularului, derivarea, 
conversiunea și compunerea având mecanisme interne ce funcționează 
după anumite legi. 

Conform Enciclopediei limbii române,  derivarea reprezintă ,,principalul 
procedeu de formare a cuvintelor în română, ca și în latină și în celelalte 
limbi romanice.”(1) Aceeași lucrare împarte derivarea ca fiind afixală (sau 
progresivă), cu prefixe sau sufixe, parasintetică, regresivă, imediată (sau 
improprie). 

Compunerea apare ca un alt procedeu de îmbogățire a vocabulartului 
în limba română, definită fiind ca îmbinare a unui cuvânt sau a mai multor 
cuvinte / unități lexicale. Cuvintele compuse sunt definite ca unități rezultate 
din îmbinarea și sudarea definitivă (sau în stadii foarte avansate) a două 
(cel mai adesea) sau mai multe cuvinte simple, care și-au pierdut total 
individualitatea formală și semantică. Cuvintele compuse funcționează în 
limbă ca o singură unitate lexico-gramaticală, cu trăsături distincte în 
raport cu unitățile din care s-au format. 
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Conform Enciclopediei limbii române, conversiunea vizează în general 
trecerea de la o parte de vorbire la alta, acest tip de conversiune având și 
cea mai mare productivitate. În alte cazuri conversiunea constă în trecerea 
la o altă clasă lexico-morfologică. Substantivizarea și adverbializarea 
substantivelor este zona cu cea mai mare productivitate din cadrul 
conversiunii.  

Termenul de conversiune provine din limba latină, unde înseamnă 
rotire, schimbare, răstunare,  și este definit de lexicologi ca un procedeu ce 
îmbogățește limba. În același timp, fiind vorba de o schimbare a valorii 
gramaticale, practic, procedeul poate fi definit ca unul gramatical, de aceea e 
definit de Dicționarul de termeni lingvistici  ca  

„schimbare a clasei lexico-gramaticale a unui cuvânt, a valorii sale lexicale si 
gramaticale (a caracteristicilor lexicale, morfologice si sintactice); trecere a unui 
cuvânt de la o clasă de cuvinte la altă clasă de cuvinte prin modificarea (sau 
nemodificarea) formei, prin schimbarea (sau neschimbarea) sensului, prin 
schimbarea clasei morfologice si a functiilor sintactice” [2]. 

Denumit de Iorgu Iordan transpozitie lexico-gramaticală  și de Gheorghe 
Constantinescu Dobridor derivare improprie, procedeul creează cuvinte ce se 
formează prin substantivizare, adjectivizare, adverbializare, 
interjecționalizare, conjuncționalizare, prepoziționalizare. Trecerile unui 
cuvânt de la o clasă la alta pot fi consacrate, stabile (cum ar fi metalimbajul 
sau substantivizarea prin articulare), ocazionale sau limitate contextual (se 
întâmplă des în operele literare).  

Adjectivizarea este definită ca „tip de schimbare a clasei morfologice 
a cuvintelor al cărui specific este trecerea în clasa adjectivului” (3). Trecerea 
este marcată sintactic (prin apariția în contexte specifice clasei adjectivale) 
si morfologic (prin acord, categoria comparatiei si a intensitătii). Pot fi 
adjectivizate substantive (adjectivizarea substantivului mai purtând și 
numele de antmetrie), verbe (modurile nepersonale fiind mai ușor de 
adjectivizat datorită lipsei persoanei), pronume (adjectivizarea pronumelor 
impunând acestora un comportament asemănător adjectivelor calificative) - 
pronumele posesiv, mai ales, având o puternică funcție stilistică. Adverbul,  
care exprimă o constanță modală poate fi și el adjectivizat, obținând astfel 
posibilitatea de a se declina. Numeralul, deși nu se adjectivizează, capătă 
valoare de adjectiv, atunci când determină un substantiv.  

În ceea ce privește substantivizarea, Valerica Sporiș notează în 
studiul intitulat Valori expresive ale conversiunii. Substantivizarea că 
procedeul are efect stilistic, cuvintele formate prin conversiune putând să 
reprezinte idei și noțiuni atât de diverse, pe cât își dorește emițătorul. În 
procedeul de conversiune se poate substantiviza adjectivul, care se 
detașează de însușirea pe care o denumește transformând-o într-un obiect 
independent. De asemenea, poate fi substantivizat verbul, cu precădere 



modurile nepersonale fiind supuse conversiunii. Prin substantivizare 
pronumele își înușește capacitatea de a denumi o entitate ce poate fi mai 
mult sau mai puțin concretă. Utilizat cu precădere în proverbe și zicători și 
adverbul poate fi substantivizat, având de cele mai multe ori sensuri 
abstracte.  

O altă clasă morfologică eterogenă este cea a adverbului, calitatea 
acesteia permițând multor altor clase morfologice să fie susceptibile 
adverbializării. Astfel, pot fi adverbializate substantive, adjective, 
pronume, numerale, verbe și chiar conjuncții și prepoziții.  

În ceea ce privește valorile stilistice ale acestor cuvinte formate prin 
conversiune, în limbajul poetic pot fi identificate multiple posibilitățile de 
redare a acestora. Vom prezenta în continuare doar câteva din figurile 
poetice alcătuite din cuvinte ce au trecut prin procedeul de schimbare a 
clasei gramaticale, în opera Memento mori, de Mihai Eminescu. 

Încă din primul vers își face apariția procedeul de conversiune – 
Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur. În cazul adjectivizării pronumelui 
posesiv mele, un transfer al valorii morfologice des întâlnit în operele lirice, 
întrucât devin o marcă lexico-gramaticală specifică a eului liric, adică a 
exprimării directe a sentimentelor specifice lirismului subiectiv.  

Un alt vers din textul amintit - Când în straturi luminoase basmele copile 
cresc – evidențiază adjectivizarea substantivului. În basmele copile, 
substantivul basm, care trimite la ideea de feeric, de fantezie, prin 
adjectivizare ajunge să exprime o însușire. Fapt lingvistic rar, de altfel, 
adjectivizarea substantivului actualizează trăsăturile semantice ale noțiunii 
exprimate inițial de substantivul supus conversiunii.  

Alta-i lumea cea aievea, unde cu sudori muncite/ Te încerci a scoate lapte 
din a stâncei coaste seci. Modurile verbale imprimă o viziune subiectivă 
faptului descris, în cazul limbajului poetic pe cea a eului liric. Având în 
vedere că participiul muncit este lipsit de persoană și de număr, 
transformarea lui în adjectiv este facilă.  

În concluzie, procedeul conversiunii generează nenumărate valori 
stilistice în operele poetice, prin forțe sugestive părțile de vorbire generând 
fapte de expresivitate artistică și lingvistică.  

 
 
NOTE:  
[1]. Enciclopedia limbii române, Academia Română, Institutul de Ligvistică ,,Iorgu 

Iordan – A.Rosetti”, Coordonator Marius Sala, Ediția a II-a, Editura Univers 
Enciclopedic, București, 2006, p. 172. 

[2]. Gheorghe Constantinescu Dobridor, Dictionar de termeni lingvistici, București, 
Editura Teora, 1998, p.74. 
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[3]. Angela Bidu-Vrânceanu, Dictionar de stiinte ale limbii, Editura Științifică, 
București, 1997,p.26. 
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